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Apresentação
Nosso maior desejo ao escrever esta obra foi mostrar
que o estudo da literatura é muito apaixonante. Queremos
compartilhar a nossa paixão pelos livros com você. Os livros não
são objetos “mortos”. Eles nos permitem conhecer a sociedade
e as pessoas que também ajudaram a fazer do mundo o que
ele é hoje. As palavras em um livro, mesmo escritas há séculos,
continuam vivas, nos emocionando e divertindo.
Acreditamos que ler faz muita diferença. Desperta
sentimentos, nos faz viver outras vidas, pode nos levar a grandes
aventuras ou provocar nossa reflexão.
Acreditamos também que a leitura do texto literário é uma
experiência muito particular, capaz de abrir caminhos, influenciar
para sempre nossa vida, nossos gostos, nosso jeito de pensar.
Essa convicção inspirou muito deste livro.
Sabemos, pela nossa experiência como professoras, que será
um desafio convencê-lo do poder que têm os livros. Pensamos
muito no seu perfil enquanto escrevíamos, porque nosso objetivo
é conquistar você, aluno do Ensino Médio, que vive no início
do terceiro milênio em uma sociedade dominada pela imagem,
pela informação, pelas comunicações instantâneas, pelo mundo
virtual da internet.
Todo texto é dirigido a alguém que tem interesses, que
já passou por várias experiências, que tem um determinado
repertório cultural, ou seja, é dirigido a pessoas reais. Para
“falar” com essas pessoas, o autor de um texto precisa saber
quem são elas.
Na verdade, o público do texto se junta a um conjunto de
fatores que participam do processo de criação: o momento em
que vive o autor, as influências culturais que ele recebeu, o(s)
modo(s) como o texto irá circular (é diferente escrever um texto
para publicar em um jornal ou uma carta para o(a) namorado(a),
não é mesmo?). Da relação entre esses diferentes agentes (autor,
público, contexto), nascem todos os textos, inclusive os didáticos
e os literários.
Neste livro, vamos tratar da literatura mostrando a você a
importância desses agentes na construção de um patrimônio que
traduz nossa cultura, nossa história, nossa identidade, nosso jeito
de ser e estar no mundo. Sua participação será essencial para
discutir as intenções das diferentes estéticas e as possibilidades
de releitura de tudo que se criou.
Esperamos que este livro possa inspirar em você o gosto pela
leitura e a necessidade de explorar os infinitos universos que
compõem a literatura.

As autoras

I_plus_literatura_INICIAIS_C.indd 3

14/09/10 9:05:10 AM

ORGANIZAÇÃO DESTE LIVRO

Na obra Moderna Plus – Literatura: tempos,
leitores e leituras, o conteúdo do curso é
apresentado em três partes separadas.
Assim, você pode levar para a sala de
aula apenas a parte na qual se encontra o
conteúdo estudado no momento.

Abertura de unidade
Cada unidade
reúne capítulos,
subordinados a um
tema mais amplo.

UNIDADE

Abertura de parte
Cada parte está
organizada em
unidades, com
seus respectivos
capítulos.

1

Introdução à
literatura
Em todos os tempos, em todos os lugares,
em todas as culturas, o ser humano produziu
arte. Por quê? O que é arte? O que é literatura?
Esta unidade apresenta ferramentas
importantes para refletir sobre questões como
essas e para ler textos literários.
Conceitos como os de representação,
linguagem literária e diferentes gêneros nos
introduzem no universo da arte e mostram
que o que até hoje se produz tem vínculos
fortes com uma tradição que começou a ser
construída há muito tempo.

Capítulo 1

Arte, literatura e seus agentes, 16

Capítulo 2 Literatura é uma linguagem, 32
Capítulo 3 Literatura é gênero I:
o épico e o lírico, 42
Ulisses.
TIBALDI, P. Ulisses
Século XVI. Detalhe.
Óleo sobre tela.

Capítulo 4 Literatura é gênero II:
o dramático, 60
Capítulo 5 Literatura é expressão
de uma época, 70

Uma viagem no tempo:
primeiras leituras
Seção que propicia um
primeiro contato com
textos representativos
da estética literária
a ser estudada no
capítulo.
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Capítulo

Literatura é expressão
de uma época

O

século XV traz o ser humano para o centro dos acontecimentos,
relegando para segundo plano o Deus todo-poderoso do
período medieval. Essa mudança de mentalidade, que se iniciou
com o Humanismo, chega ao apogeu com o Renascimento.
Neste capítulo, você vai saber como essa mudança ocorreu
e quais foram suas consequências.

OBJETIVOS

Leitura da imagem

Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Identificar os elementos de um texto que revelam
informações sobre o momento em que foi escrito.

1. A pintura de Ticiano representa o encontro entre Baco, o deus romano
do vinho, e Ariadne, a filha do rei Minos, de Creta, por quem o deus
se apaixonou à primeira vista. Que elementos remetem ao universo
da mitologia greco-latina?

2. Definir estilo de época.
3. Explicar o que é historiografia literária e reconhecer os
diferentes movimentos literários.

2. O quadro de Ticiano pode ser associado à arte medieval? Por quê?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ñ Que efeito tem o uso das cores no quadro? Justifique.
LICHTENSTEIN, R. Takka Takka. 1962.
Magna sobre tela, 173  143 cm.
A imagem usa recursos da
linguagem dos quadrinhos para
tratar do tema da guerra.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4. Compreender por que as sociedades humanas, em
diferentes momentos da história, promovem a releitura de
alguns temas literários básicos.

3. As pinturas renascentistas se caracterizavam pela composição equilibrada e harmoniosa da cena. Faça uma experiência: imagine duas
linhas diagonais ligando os cantos opostos do quadro. Sobre que figura
essas duas linhas se cruzariam?
Ñ O que a posição central que essa figura ocupa sugere a seu respeito?

Da imagem para o texto
No poema a seguir, Cupido desperta Amor com suas flechas.

Bendito seja o dia, o mês, o ano
Bendito seja o dia, o mês, o ano,
A sazão, o lugar, a hora, o momento,
E o país de meu doce encantamento
Aos seus olhos de lume soberano.
E bendito o primeiro doce afano
Que tive ao ter de Amor conhecimento
E o arco e a seta a que devo o ferimento,
Aberta a chaga em fraco peito humano.
Bendito seja o mísero lamento
Que pela terra em vão hei dispersado
E o desejo e o suspiro e o sofrimento.

Unidade 1=bhfcXi~c{`]hYfUhifU

Abertura de
capítulo
Cada capítulo é
introduzido por
uma imagem e
traz um boxe
de objetivos
que identifica
as habilidades
a serem
desenvolvidas
ao longo do
estudo.

Ticiano Vecellio (c. 1487-1576) pertenceu à escola
veneziana de pintura. Considerado o grande mes tre
renascentista do uso da cor,
foi um dos artistas mais bem-sucedidos do período, graças
ao patrocínio recebido do
papa e dos reis da França.
Pintou Baco e Ariadne para um
poderoso duque, que encomendou ao artista uma série
de quadros para decorar uma
sala em sua casa de campo.

CARRACCI,�A.�Retrato
de Ticiano. Século XVI.
Gravura.
Sazão: cada uma das estações do
ano (primavera, verão, outono, inverno).
Afano: afã, aflição, ansiedade.
Cuidado: preocupação, interesse.

Fra n c e s c o P e t ra r c a
(1304--1374), poeta e humanista, é considerado um dos
maiores nomes da poesia
italiana. Conhecido principalmente por sua lírica amorosa
e por ter fixado a forma do
soneto, Petrarca representa,
na literatura, a mais perfeita
expressão dos ideais renascentistas. Os ecos de seus
versos podem ser percebidos
em Camões, Sá de Miranda e
Shakespeare, entre outros.

Bendito seja o canto sublimado
Que a celebra e também meu pensamento
Que na terra não tem outro cuidado.
PETRARCA. Poemas de amor de Petrarca.
Tradução de Jamil Almansur Haddad.
Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. p. 37.

4. Ao longo do poema, o eu lírico bendiz coisas de natureza diferente, como
um dia, um país, um gesto. O que todos os elementos têm em comum?

Escola italiana. Porta-retrato de Francesco
Petrarca. Século XVI.
Óleo sobre tela, 33  23 cm.

70
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Boxe biográfico
Traz informações
sobre o autor
nacional ou
estrangeiro
citado: sua
vida, formação,
influências
culturais e
aspectos
importantes de
sua produção
artística.

127

Da imagem para o texto
Texto literário acompanhado de
questões. Relacionado à imagem de
abertura, o texto permite ampliar
a discussão sobre a abordagem de
temas privilegiados em determinada
época por meio de diferentes
linguagens artísticas.

Leitura da imagem
Conjunto de questões que “direciona” o
olhar para os aspectos mais relevantes
da produção artística de uma estética
específica, ou para elementos pictóricos
que podem auxiliar na compreensão
dos conceitos em torno dos quais se
organiza o capítulo.

Como consequência dessas posturas conflitantes, a arte barroca será
marcada pela angústia de um ser humano atormentado por grandes dúvidas
existenciais. Os temas religiosos serão tratados por mestres da pintura,
como Caravaggio, Rubens, Rembrandt e Velázquez, que expressam de forma
enfática as contradições da época.

De modo geral, os textos circulam em cópias acessíveis a poucos. Os
escritores preferem publicar seus poemas em folhas manuscritas e não
como livro impresso, para evitar que sejam lidos por um público maior, tido
como “vulgar”.

 O Barroco e o público
Fruto de muito estudo e trabalho, a poesia barroca é escrita por poetas
para poetas. As disputas literárias, promovidas nas Academias, estimulam
a sofisticação dos textos, porque o objetivo é demonstrar o melhor domínio
da retórica clássica no desenvolvimento de temas consagrados. De perfil
muito específico, esses leitores aprovam a repetição de temas, pois ela
permite a comparação entre os diferentes poetas. Quanto mais elaborado
o texto, maior a distinção conferida ao leitor capaz de compreendê-lo.

A dúvida de Tomé

O esplendor da ópera
A grandiosidade e a teatralidade da ópera promoviam um espetáculo dramático que maravilhava pela
transformação de cenários
diante dos olhos atônitos da
plateia, cumprindo, assim, o
desejo barroco de provocar
espanto.

A obra dos principais artistas barrocos busca unir aspectos contraditórios: o sagrado e o profano, as luzes e as sombras (oposição que dará
origem a uma técnica conhecida como chiaroscuro, isto é, claro-escuro), o
paganismo e o cristianismo, o racional e o irracional.
O desafio do Barroco era representar um mundo instável. Por isso, a arte
do período vive de contrastes que traduzem a tensão entre a aspiração à
harmonia e à felicidade eterna e a beleza que se vê na luta e no sofrimento
humanos.

O projeto literário do Barroco
A fala do poeta italiano Giambattista Marini (1568-1625) resume o projeto
literário do Barroco: “a poesia tem o desejo de produzir o espanto”. A chave
para compreender as características da literatura barroca é aceitar que ela
foi escrita com o objetivo de desencadear uma reação em um leitor de perfil
muito específico.

Gravura Mademoiselle
Desmatins no papel de
Psique na Ópera de Lully, de
Jean Berain, 1703.

 O fusionismo e o culto do contraste
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CARAVAGGIO. A dúvida de Tomé. 1602-1603 Óleo sobre tela, 107  146 cm.

O jogo da poesia produzida nas Academias tinha sempre uma dupla face:
de um lado, o poeta, que buscava compor um texto bastante elaborado
para ser reconhecido; do outro, o leitor, que, por compreender esse texto,
mostrava-se tão sofisticado quanto o poeta.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O primeiro aspecto que chama a atenção no quadro de Caravaggio é o contraste entre luz e sombra,
característico da técnica do chiaroscuro. Os contornos
claros e precisos, típicos da estética renascentista,
perdem espaço para a imprecisão barroca que caracteriza o ser humano de forma menos idealizada.
Outra característica barroca é a tendência de
retratar a realidade de modo exagerado (hiper-realismo). O resultado final mostra a harmonia dissonante da estética barroca. O momento retratado é
sublime: Jesus, ressuscitado, surge entre seus apóstolos. O dedo que remexe a ferida, porém, assinala a
incredulidade humana, o desejo de se certificar antes
de aceitar o que parece impossível.

Unidade 35`]hYfUhifUbcdYf cXcWc`cb]U`

De olho em...
Sugestões de
filmes, livros,
obras de arte
e músicas que
apresentam
uma relação
direta com
algum aspecto
estudado.

O termo fusionismo se refere à fusão das visões medieval e renascentista, antagônicas. Essa fusão se traduz, na pintura, pela mistura entre luz e
sombra; na música, pela combinação de sons; na literatura, pela associação
entre o racional e o irracional, entre a razão e a fé. A busca incessante da
união dos opostos leva os escritores barrocos ao uso intenso de antíteses
e paradoxos.
Como consequência da dualidade na maneira de ver o mundo, o Barroco
tende a aproximar os opostos, destacando o contraste, ao mesmo tempo
que tenta conciliar extremos como pecado/perdão, erotismo/espiritualidade. Na literatura, algumas imagens simbolizam a indefinição resultante
dos contrastes, como o crepúsculo (transição entre dia e noite) e a aurora
(transição entre noite e dia).

Ribera, J. São Paulo, o eremita. 1640.
Óleo sobre tela, 143  143 cm.
O realismo sombrio de alguns
pintores do Barroco destaca a
decadência humana decorrente
da passagem do tempo. Nesta
obra, São Paulo, esquelético e
envelhecido, contempla um crânio,
que simboliza a mortalidade
humana.

Projeto literário do Barroco
Desencadear reação em
um público específico/
provocar o espanto
do público
Produzir textos
sofisticados

O pessimismo e o feísmo
A religiosidade acentuada pelas disputas entre protestantes e católicos emprestou um caráter mais dramático à vida no século XVII. Nesse
contexto, um olhar mais pessimista para o mundo sobressai nas obras
de arte. A vida terrena é caracterizada por traços que sugerem tristeza e
sofrimento, para representá-la como oposta à felicidade da vida celestial.
Dividido entre razão e religião, o ser humano opta pela religião na esperança
de alcançar a glória divina.
Manifestando o pessimismo dos autores, várias obras barrocas exploram
a miséria da condição humana, apresentada em alguns aspectos cruéis,
dolorosos e, muitas vezes, repugnantes.

Os agentes do discurso

O rebuscamento

No momento em que as obras barrocas começam a ser produzidas, a
circulação dos textos literários ainda está bastante restrita à corte, centro
de poder, e às universidades, centros de saber.

O artista barroco é minucioso na composição dos detalhes e manifesta o gosto pela ornamentação excessiva, que revela o desejo de criar um
discurso para convencer o público da glória de Deus.

Para criar condições de um diálogo contínuo e produtivo entre os diferentes escritores, surgem as Academias, agremiações culturais em que
eles se reúnem para ler e estudar a poesia e os tratados de retórica dos
clássicos latinos.

A utilização de uma linguagem trabalhada, cheia de imagens e de figuras,
procura dar à literatura a riqueza visual da pintura e da escultura. Isso faz com
que os jogos de palavras e as figuras de linguagem sejam muito explorados
nos textos desse período.

170

Indumentária barroca italiana
bordada, da primeira metade do
século XVIII. A arte barroca é
marcada pela exuberância.

Capítulo 106UffcWc

De olho na arte

Esquema
Apresenta
as principais
características
dos projetos
literários das
estéticas
estudadas.

171

Projeto literário do período
Revela como as diferentes
dimensões do texto literário
(contexto de produção e de
circulação, perfil do público leitor,
características da produção) se
articulam para dar forma a um
projeto literário específico.
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— Deus, bendito sejas tu que te aprouve de tanto viver eu que, em minha casa,
visse aquele de quem todos os profetas desta terra e das outras profetizaram, tão
longo tempo há já.
[...]

• Ciclo carolíngio ou francês: histórias sobre o rei Carlos Magno e os 12
pares de França.
Dos três ciclos, o arturiano permanece como um dos temas literários mais
explorados, sendo objeto de romances, poemas, filmes e óperas até hoje.

A demanda do Santo Graal: manuscrito do século XIII.
Texto sob os cuidados de Heitor Megale. São Paulo: T. A. Queiroz:
Editora da Universidade de São Paulo, 1988. p. 35-36. (Fragmento).

Cronicões, nobiliários e hagiografias

Texto para análise
Leitura e análise de
textos literários de
diferentes gêneros.

Em A demanda do Santo
Graal são narradas as façanhas dos cavaleiros do rei
Artur em busca do cálice
sagrado. Lancelote, Tristão,
Percival, Galaaz e outras
personagens lendárias participam da busca do Graal,
o cálice em que teria sido
recolhido o sangue de Cristo
crucificado.
Galaaz, filho de Lancelote,
é o herói da demanda por
apresentar todas as qualidades e virtudes adequadas ao
simbolismo religioso dessa
narrativa. Ele encarna a figura
do cavaleiro a serviço de Deus
e por ele abençoado por sua
pureza de alma e de corpo.

a) Qual é ele?
b) Que fatos extraordinários, relacionados a esse acontecimento, surpreendem os cavaleiros?

2. Galaaz é o herói de A demanda do Santo Graal.
a) Que elementos do trecho sugerem que ele será o escolhido para
completar a busca do cálice sagrado? Explique.

texto para análise

b) Que indícios deixam claro que Galaaz está destinado a realizar feitos
maravilhosos em nome de Deus? Justifique.

No trecho a seguir, extraído de A demanda do Santo Graal,
Galaaz chega à Távola Redonda.
[...]
Como Galaaz entrou no paço e acabou o assento perigoso. Eles [...] olharam e viram que todas as portas do paço se fecharam e todas as janelas, mas
não escureceu por isso o paço, porque entrou um tal raio de sol, que por toda a
casa se estendeu. E aconteceu então uma grande maravilha, não houve quem no
paço não perdesse a fala; e olhavam-se uns aos outros e nada podiam dizer, e não
houve alguém tão ousado, que disso não ficasse espantado; mas não houve quem
saísse do assento, enquanto isto durou. Aconteceu que entrou Galaaz armado
de loriga e brafoneiras e de elmo e de duas divisas de veludo vermelho; e, depós
ele, chegou o ermitão, que lhe rogara que o deixasse andar com ele, e trazia um
manto e uma garnacha de veludo vermelho em seu braço.
Mas tanto vos digo que não houve no paço quem pudesse entender por onde
Galaaz entrara, que em sua vinda não abriram porta nem janela. Mas do ermitão
não vos digo, porque o viram entrar pela porta grande. E Galaaz, assim que chegou
ao meio do paço, disse de modo que todos ouviram:
— A paz esteja convosco.
E o homem bom pôs as vestes que trazia sobre um tapete, e foi ao rei Artur
e disse-lhe:
— Rei Artur, eu te trago o cavaleiro desejado, aquele que vem da alta linhagem do rei Davi e de José de Arimateia, pelo qual as maravilhas desta terra e das
outras terão fim.
E com isto que o homem bom disse, ficou o rei muito alegre. E disse:
— Se isto é verdade, sede bem-vindo. E bem seja vindo o cavaleiro, porque este
é o que há de dar cabo às aventuras do santo Graal. Nunca foi feita nesta corte
tanta honra como lhe nós faremos; e quem quer que ele seja, eu quereria que lhe
fosse muito bem, pois de tão alta linhagem vem como dizeis.
— Senhor, disse o ermitão, cedo o vereis em bom começo.
Então fê-lo vestir os panos que trazia e foi assentá-lo no assento perigoso.
E disse:
— Filho, agora vejo o que muito desejei, quando vejo o assento perigoso ocupado.
[...]

3. A demanda do Santo Graal é uma versão cristianizada da mais famosa
aventura vivida pelos cavaleiros da Távola Redonda.

a) Que elementos vinculam essa narrativa à religião cristã?
b) De que maneira a presença desses elementos ilustra a perspectiva
teocêntrica característica da literatura medieval?

4. Por que a grande popularidade de A demanda do Santo Graal, nas
cortes medievais, contribuía para fortalecer o poder da Igreja?

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Trovadorismo.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Michel Pastoreau.

Jogo de ideias
Cantadas pelos trovadores e narradas nas novelas de cavalaria, as
aventuras vividas pelas personagens medievais sobrevivem até hoje no
cinema e nos RPGs (Role Playing Games) ou jogos de interpretação.
Para que você possa “viver” uma dessas aventuras e (re)descobrir a
Idade Média e os ideais de comportamento desse período, propomos
que, em equipe, você e seus colegas elaborem um RPG medieval. Vocês
deverão criar uma aventura em que cada jogador assumirá a identidade
de uma personagem (rei, cavaleiro, dama, trovador, vilão) da história
inventada, que será contada e mediada por um narrador (ou mestre do
jogo, como preferem os jogadores de RPG). Para cumprir essa tarefa,
vocês deverão seguir os seguintes passos:

ff
assistir a filmes inspirados na Idade Média, como os que foram apresentados na seção “Conexões” (Tristão e Isolda, Coração de cavaleiro e
Excalibur);
ff
pesquisar (em livros especializados ou na internet) como uma aventura de RPG é estruturada e qual o processo de criação de personagens
desse jogo.
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Criação da escola de
Sagres pelo infante
D. Henrique .

Infante Dom Henrique,
em selo português de
1960.
Filippo Brunelleschi
constrói a cúpula da
Catedral Santa Maria
del Fiore, em Florença,
e revoluciona as leis da
perspectiva.
Exploração da costa
da África pelos
portugueses.
Johann Gutenberg
inventa a prensa móvel.
Sandro Botticelli
completa o quadro
Primavera, uma das
obrasprimas do
Renascimento italiano.

Detalhe de Primavera,
têmpera sobre madeira,
203  314 cm.
Cristóvão Colombo chega
ao Caribe e “descobre” a
América.
Leonardo da Vinci pinta,
em Milão, A última ceia.
Viagem de Vasco da Gama
para a Índia. Chegada dos
portugueses ao Brasil.
Rafael pinta os afrescos
da Stanza della
Segnatura, sala no
palácio do Vaticano.
Michelangelo pinta
os afrescos do teto da
Capela Sistina, no Vati
cano.

O Classicismo e o público

Na Europa do Renascimento,
as cortes ainda são centros de
poder e, portanto, de produção
cultural. O enriquecimento dos
mercadores e comerciantes, porém, amplia o público dos textos
literários e filosóficos, incluindo
agora a burguesia em ascensão.
Os filhos dos ricos comerciantes
são, a partir desse momento,
Jardins da Universidade de Pádua, Itália,
mais numerosos nas universidafundada em 1545 por Francesco Bonafede.
As universidades recebem filhos dos comerdes do que os membros da nobreciantes ricos que ali buscam cultura e prestígio.
za de sangue. A cultura torna-se,
Gravura de 1854, de autor desconhecido.
para essas pessoas, sinônimo
de qualificação social, já que não contam com um sangue “nobre” que lhes
garanta prestígio e reconhecimento imediato.
As obras de Platão e Aristóteles, as tragédias de Ésquilo e Eurípides, os
tratados de oratória de Cícero, as odes de Horácio, os poemas épicos de
Homero e Virgílio são alguns dos textos clássicos estudados e discutidos
nas universidades, pelos jovens burgueses.

Criação e imitação
O conceito de originalidade na criação literária é uma invenção moderna.
Durante o Renascimento, os escritores investiram na recriação de temas
clássicos e retomaram, em suas obras, o princípio aristotélico da mimese.
Como foi visto no Capítulo 3, Aristóteles atribuía à literatura a função de
reproduzir os comportamentos humanos, para que o ser humano pudesse
aprender com a “imitação” (mimese) da realidade.

Olhar racional para o mundo
Para revelar o que está no universo, o artista do Classicismo adota a
razão como parâmetro de observação e interpretação da realidade. O olhar
racional desencadeia, na literatura, uma das características mais marcantes
da poesia do período: a tentativa de explicar os sentimentos e as emoções
humanas. O soneto, tipo de composição preferida dos clássicos, revela o
desejo de adaptar a expressão lírica a uma forma que permita o desenvolvimento de um raciocínio completo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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1508-1512 1509-1511 1500 1495-1497

•
Francesco Petrarca
começa a escrever seus
poemas líricos (Rimas).

Tome nota
Na poesia, a tentativa de conciliar razão e sentimento costuma ser apresentada por meio de uma figura de linguagem chamada paradoxo. O paradoxo é
a associação de ideias contraditórias. Petrarca usa essa figura para definir o
amor: ele é apresentado como “doce [...] tormento”, “viva morte” e “deleitoso
mal”. Morte é o contrário de vida. Quando o amor é caracterizado como uma
“viva morte”, cria-se a contradição de ideias que define um paradoxo.
Outra figura de linguagem utilizada para apresentar imagens ou características que se opõem é a antítese. A antítese expressa modos diferentes e
opostos de caracterizar um mesmo elemento. No soneto de Petrarca, ocorre
uma antítese na oposição entre “coisa boa” e “coisa má” nos dois últimos versos da primeira estrofe. Os adjetivos boa e má indicam possibilidades opostas
de caracterização do amor. Se fosse um paradoxo, o amor seria apresentado
como bom e mau, simultaneamente.

Filme: trecho de Elizabeth, de Shekhar Kapur.

Gregório de Matos: o primeiro
grande poeta brasileiro
Gregório de Matos teve sólida formação cultural. Estudante de Direito em
Coimbra, lá entrou em contato com a perspectiva humanista que incentivava
a leitura dos autores clássicos. Ele seguiu os ensinamentos aprendidos com
esses mestres literários em sua obra. Tornou-se conhecido por sua poesia
lírica, sacra e satírica.

A poesia lírica
A lírica amorosa de Gregório de Matos retoma temas clássicos, como a
oposição entre espírito e matéria, para desenvolver sua poesia.
Mesmo com o cuidado na construção de metáforas e na estruturação
sintática do poema, Gregório de Matos jamais transforma sua poesia em
um exercício exagerado do artificialismo da linguagem cultista. Por trás
de suas imagens, sempre é possível identificar o desenvolvimento de um
raciocínio exemplar.

Pintura admirável de uma beleza
Vês esse sol de luzes coroado?
Em pérolas a aurora convertida?
Vês a lua de estrelas guarnecida?
Vês o céu de planetas adorado?
O céu deixemos; vês naquele prado
A rosa com razão desvanecida?
A açucena por alva presumida?
O cravo por galã lisonjeado?
Deixa o prado; vem cá, minha adorada:
Vês desse mar a esfera cristalina
Em sucessivo aljôfar desatada?
Parece aos olhos ser de prata fina?
Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada
À vista do teu rosto, Catarina.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Rua Gregório de Matos,
Pelourinho, Salvador, 2005.

Açucena: planta
procedente da Ásia,
muito conhecida
pelas flores alvas e
perfumadas.
Presumida: vaidosa.
Aljôfar: pérola muito
miúda. Em sentido
figurado: gotas de
água, o orvalho da
manhã.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A estAnte de

Gregório de Matos

Jogo de ideias
Seção que permite
reorganizar o
que se aprendeu
e discutir de
que maneira os
conceitos e as
características
apresentadas
podem se
relacionar a
manifestações
artísticas em
diferentes
linguagens. Além
disso, são criadas
oportunidades
para o aluno fazer
uso de gêneros
discursivos da
oralidade.

Tome nota
Destaca
conceitos e
definições
importantes
para o conteúdo
estudado no
capítulo.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

130

A condição social privilegiada e os estudos em
Portugal deram a Gregório de
Matos a possibilidade de ler
os principais poetas dos séculos XVI e XVII. Ele conhecia
a poesia de Sá de Miranda e
Camões, os mestres portugueses do Classicismo.
Leu, também, a obra de
Góngora e de Quevedo, autores que definiram as correntes do Barroco. Com Góngora,
aprendeu o gosto pela elaboração da linguagem, pelo
desdobramento das imagens
e metáforas no poema. Em
Quevedo, conheceu o gosto
pela argumentação racional
e elaborada que, em alguns
de seus sonetos religiosos,
fica bem evidente.

A estante de
Boxe que apresenta informações
sobre o que liam os principais
escritores e poetas. Aqui fica
claro que todo autor é também
um leitor, sensível à influência
de outros autores.

Cartaz do filme Dungeons
& Dragons 2: o poder
maior, de Gerry Lively.
Lituânia e EUA, 2005.

101

Linha do tempo
Apresenta fatos significativos de
natureza diversa (social, política,
cultural, etc.). Essa linha ajuda
a situar no tempo o contexto
histórico no qual se desenvolveu a
estética estudada.

Conteúdo digital Moderna PLUS
Indicação de conteúdo
digital disponível no portal do
Moderna Plus, como animações
multimídia, trechos de filmes e
documentários e músicas.

O RPG Dungeons & Dragons
(abreviado como D&D), de
fantasia medieval, foi desenvolvido originalmente por
Gary Gygax e Dave Arneson
e publicado pela primeira vez
em 1974, nos EUA. Em D&D,
considerado como a origem
dos RPGs modernos, os jogadores criam personagens que
embarcam em aventuras imaginárias em que enfrentam
poderosos inimigos, buscam
tesouros ou salvam reinos.
O sucesso desse RPG é tão
grande que inspirou duas
produções cinematográficas:
Dungeons & Dragons: a aventura começa agora (2000)
e Dungeons & Dragons 2: o
poder maior (2005).

ff
identificar, no capítulo, comportamentos característicos das personagens criadas (quais são seus valores e regras de conduta?);

O cavaleiro de quem Merlim e todos os profetas falaram. O rei, assim que
viu no assento perigoso o cavaleiro de quem Merlim e todos os profetas falaram
na Grã-Bretanha, então bem soube que aquele era o cavaleiro por quem seriam
acabadas as aventuras do reino de Logres, e ficou com ele tão alegre e tão feliz,
que bendisse a Deus:

1351

Boxe de informação
Apresentado ao
longo do capítulo,
traz informações
que ampliam o
conteúdo estudado.

Unidade 2 • Origens europeias

Uma demanda sem fim

1. Na cena transcrita há um acontecimento central.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“Não demonstre medo
diante de seus inimigos.
Seja bravo e justo, e Deus o
amará. Diga sempre a verdade, mesmo que isso custe
a sua vida. Proteja os mais
fracos e seja correto. Este é
o seu juramento.” Com essas
palavras, Godfrey de Ibelin
eleva seu fiho bastardo, o
ferreiro Balian, à condição
de cavaleiro cruzado. Neste
épico, o diretor inglês Ridley
Scott faz uma cuidadosa
reconstituição da Jerusalém medieval e tematiza os
conflitos e interesses individuais que estavam por trás
de muitos atos cometidos
em nome de Deus.

Textos de caráter mais documental foram produzidos na Idade Média.
Eram conhecidos como cronicões e nobiliários. Os cronicões registravam os
acontecimentos marcantes da vida dos nobres e dos reis em ordem cronológica. Os nobiliários registravam os nascimentos, os casamentos e as mortes
de uma determinada família de nobres. Outros textos que circulavam pelas
cortes medievais eram as hagiografias, relatos da vida dos santos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cena do filme Cruzada, de
Ridley Scott. Inglaterra/
Espanha/Alemanha/EUA,
2005.

Paço: habitação luxuosa para a
realeza, palácio.
Loriga: tipo de couraça usada na
Idade Média para proteção em
combate.
Brafoneiras: peças da armadura
que cobriam a parte superior dos
braços dos cavaleiros.
Garnacha: hábito ou traje longo,
usado por monges, magistrados, etc.
Assento perigoso: cadeira da
Távola Redonda destinada ao
cavaleiro escolhido por Deus para
pôr fim a todas as maravilhas
do reino de Logres. Qualquer
outra pessoa que se sentasse
nessa cadeira era imediatamente
fulminada.
Logres: reino governado por
Artur onde se situava a cidade de
Camelot, sede de seu reinado.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

De olho no filme
A dura jornada do
cavaleiro

MATOS, Gregório de. In: WISnIk, José Miguel (Sel. e org.).
Poemas escolhidos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 237.

Seguindo a tradição inaugurada por Shakespeare e Camões de comparar
a beleza feminina às maravilhas da natureza, Gregório de Matos retoma esse
tema para desenvolvê-lo segundo os princípios da composição barroca.
A beleza de Catarina é afirmada por meio de uma estrutura bastante
regular que identifica os aspectos mais louváveis do Sol, da Lua, do Céu, da
rosa, da açucena e do mar. Se o ideal clássico de beleza pode ser encontrado
na natureza, o que dizer de Catarina, que a tudo supera, como expressa o
paradoxo final: “tudo é nada / À vista do teu rosto”?

A poesia sacra
O que sobressai, na poesia sacra de Gregório de Matos, é o senso de
pecado, a constatação da fragilidade humana e o temor diante da morte e
da condenação eterna. Essa faceta de pecador arrependido aparece nos
poemas compostos na fase final de sua vida, já que, na juventude, o poeta
fez várias composições que desafiavam o poder divino. O poema a seguir é
da fase mais madura do poeta.
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A tradição da

Em Peri o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual não
entrava um só pensamento de egoísmo; amava Cecília não para sentir um prazer ou
ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor
dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse
imediatamente uma realidade.
Ao contrário dos outros, ele não estava ali, nem por um ciúme inquieto, nem
por uma esperança risonha; arrostava a morte unicamente para ver se Cecília estava
contente, feliz e alegre; [...].

Idade Média: os primeiros
passos de uma longa
história de amor
Guilherme IX deu início, com a criação do amor
cortês, a uma longa tradição que permanece viva
até hoje: um eu lírico masculino que assume
uma posição suplicante e fala do sofrimento
provocado pelo amor que sente por uma mulher
inacessível, idealizada, de pureza angelical.

ALENCAR, José de. O guarani. 17. ed. São Paulo: Ática, 1992. p. 52. (Fragmento).

Os trovadores contemporâneos
Um outro terreno em que a estrutura da lírica amorosa é revisitada
com frequência é o da música popular brasileira. Compositores como Chico
Buarque de Hollanda emprestam voz contemporânea à temática do serviço
amoroso.

Com o fim da Idade Média, poesia e música se separaram. Mesmo
assim, a tradição das cantigas de amor permaneceu forte. O amor continua a ser apresentado como um sentimento que provoca sofrimento
e dor, que torna a vida do apaixonado dependente de seu amor.

Cantiga
Já tanta paixão
valer não pudera,
se vos não tivera
em meu coração;
sem tal difensão,
meu bem, um só dia
viver não queria.

Mas nem as sutis melodias
Merecem, Cecília, teu nome
Espalhar por aí
Como tantos poetas
Tantos cantores
Tantas Cecílias
Com mil refletores
Eu, que não digo
Mas ardo de desejo
Te olho
Te guardo
Te sigo
Te vejo dormir

Quantos poetas
Românticos, prosas
Exaltam suas musas
Com todas as letras
Eu te murmuro
Eu te suspiro
Eu, que soletro
Teu nome no escuro
[...]

RAMOS, Luiz Cláudio e BUARQUE, Chico. Intérprete:
Chico Buarque. In: As cidades. 1998. Disponível em:
<http://www.chicobuarque.com.br>. Acesso em: 18 nov. 2009.
© by 1998 MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. — 50% referente à parte de Chico
Buarque. Todos os direitos reservados.

A idealização da mulher louvada é tão grande quanto
a apresentada em uma cantiga medieval: “Mas nem as
sutis melodias / Merecem, Cecília, teu nome / Espalhar por
aí”. O tipo de relação também se mostra desigual, porque
Cecília existe em um plano superior ao do eu lírico, que
arde de desejo, mas não o realiza. A comparação entre
o eu lírico e os outros poetas, própria da lírica medieval,
afirma a devoção maior que ele dedica à sua amada.

VIMIOSO,�Conde de. In: SILVEIRA, Francisco Maciel. Poesia clássica.
São Paulo: Global, 1988. p. 31. (Fragmento).

Romantismo: o renascimento da visão
medieval de amor
WATERHOUSE, J. W. A bela e impiedosa
dama. 1893. Óleo sobre tela, 112  81 cm.
Os pintores românticos contribuíram
para a retomada de temas medievais ao
retratar os idílios dos cavaleiros e suas
belas damas.

Cecília
[...]

Os românticos encontraram nas donzelas e nos cavaleiros medievais
os modelos perfeitos para representar os valores que pretendiam divulgar na sociedade burguesa: honestidade, esforço individual, bravura
diante do perigo, devoção religiosa e amorosa.

Dos trovadores medievais aos cantores contemporâneos, os papéis representados no jogo do amor permanecem os mesmos. A linguagem pode se atualizar, os
cenários se modificam, mas músicos e poetas continuam
a cantar o sofrimento causado pela saudade e pelo amor
não correspondido.

No Brasil, a impossibilidade de resgatar uma Idade Média histórica
levou os romancistas a criar personagens que se comportam como
cavaleiros, mesmo que sejam índios e vivam em meio à selva.

DALÍ, S. Nu subindo a escada.
1973. Bronze patinado,
212  139 117 cm.
A escultura dá destaque ao
feminino.
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A vida, sem ver-vos,
é dor e cuidado
que sinto dobrado
querendo esquecer-vos;
porque, sem querer-vos,
já não poderia
viver um só dia.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Humanismo: a consolidação
das cantigas
Representação de cavaleiro matando
o dragão para salvar a donzela.
Miniatura do Livro das Horas da escola
de Tours, de 1450.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para completar o quadro da dedicação amorosa, entra em cena a figura heroica do cavaleiro
andante, que vaga pelo mundo ajudando os necessitados e resgatando donzelas em perigo.

Unidade 2Cf][YbgYifcdY]Ug

A tradição de...
Seção que destaca a
relação da produção
literária do momento
estudado com a
produção anterior
e posterior a ela. O
objetivo é que se
compreenda como a
literatura se define
por um permanente
diálogo entre autores
e obras de diferentes
tempos e culturas.

literatura medieval
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CONEXÕES
Para assistir

Conexões
Sugestões de filmes, livros,
músicas e sites, com o intuito
de despertar a curiosidade e
alimentar o desejo de descobrir
novas relações entre o
conteúdo apresentado e outras
manifestações artísticas.

Para ler e pesquisar

Patrimônios da humanidade: o Renascimento.

O projeto do Renascimento, de Elisa Byington.

EUA, 2008.

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

O legado artístico e arquitetônico do período renascentista, preservado como parte do patrimônio da
humanidade, é apresentado neste documentário. Esta
produção, organizada em capítulos, permite conhecer,
em detalhes, obras de arte e construções dos centros
históricos de Florença e de Évora, da cidade velha de
Salamanca, do Vaticano e do Palácio e do Parque de
Fontainebleau. Uma excelente oportunidade para ampliar o
conhecimento sobre a herança estética do Renascimento.

Neste livro, o leitor é transportado para a efervescência artística que caracterizou a Itália nos séculos XV e XVI, quando surgiu o
Renascimento. Detendo-se especialmente no cenário competitivo
do período que nos legou obras de gênios como Da Vinci e Michelangelo, a autora analisa os principais desafios estéticos da época
com o objetivo de levar o leitor a compreender o projeto artístico do
movimento renascentista.

Leonardo da Vinci, de Alessando Vezzosi.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.

Elizabeth: a era de ouro, de Shekhar Kapur.

Neste livro, Alessandro Vezzosi, diretor do Museu Leonardo da Vinci,
apresenta a biografia do grande nome da Renascença. Em seu livro,
Vezzosi traça um panorama da vida e da obra de Leonardo da Vinci
— desde sua infância, na Itália, até sua morte, em terras francesas
— revelando a multiplicidade de talentos para as ciências e para as
artes que fizeram com que esse artista fosse considerado um dos
maiores gênios da história.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Shekhar Kapur retorna à Inglaterra da poderosa Elizabeth
I (Cate Blanchett), às voltas com a “invencível” armada do
espanhol Felipe II, que planejava restaurar o catolicismo
em terras inglesas. No plano pessoal, Elizabeth lida com
possíveis traições familiares e o amor proibido pelo aventureiro Sir Walter Raleigh (Clive Owen).

O divino Michelangelo: revelando o homem por
trás do mito, de Tim Dunn e Stuart Elliott.
Inglaterra, 2004.
As obras criadas por Michelangelo, mais de 500 anos
atrás, até hoje deslumbram pela sua grandiosidade e perfeição: a monumental escultura de Davi, a pintura do teto da
Capela Sistina e o projeto arquitetônico da cúpula da Basílica
de São Pedro, em Roma, são somente algumas delas. Nesse
documentário, a equipe da BBC foi a Roma e a Florença,
na Itália, para recriar os principais momentos da vida do
artista, ilustrando as condições de produção da época,
o relacionamento de Michelangelo com seus ilustres
patronos e seu desejo de produzir uma arte que fosse
claramente divina.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Inglaterra/França/Alemanha, 2007.

42 sonetos de Shakespeare, organização de Ivo Barroso.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
Este livro, com apresentação de Ivo Barroso e textos de Antonio
Houaiss e Nehemias Gueiros, traz uma cuidadosa seleção de sonetos
de Shakespeare.

A arte da Renascença italiana.
Konemann Port, 2000.
Livro que fornece um quadro geral e bastante abrangente da Renascença, mostrando como se desenvolveram as principais áreas
artísticas do Renascimento (a arquitetura, a escultura, a pintura e o
desenho) e seus artistas de maior destaque.

Lírica: Luís de Camões, organização de Massaud Moisés.
São Paulo: Cultrix, 1999.
Antologia com os poemas mais característicos da produção lírica
camoniana (redondilhas, odes, éclogas, elegias e canções), acompanhada de notas explicativas para os textos.

EUA, 1998.
Adaptação do conto de fadas infantil Cinderela, o filme
narra a história da filha única de um nobre francês que
passa a ser tratada como criada por sua madrasta depois
da morte de seu pai. A vida de Danielle de Barbarac se
complica quando ela se apaixona pelo príncipe de seu reino.
A jovem sofre com as conspirações e os maus-tratos de
sua madrasta, que deseja ver uma de suas filhas casada
com o herdeiro do trono. No entanto, os planos da baronesa
serão frustrados pelo amor dos dois jovens e pela ajuda
de Leonardo da Vinci, que se transforma numa espécie de
“fada madrinha” dos amantes.

Capítulo 87`Ugg]W]gac

Unidade 2Cf][YbgYifcdY]Ug

Para sempre Cinderela, de Andy Tennant.

Poesia clássica, de Francisco Maciel Silveira.
São Paulo: Global, 1998.
Antologia dos poemas e autores mais significativos da literatura
portuguesa no período clássico. Destaque para a parte introdutória,
com informações sobre as origens do Classicismo em Portugal e suas
principais características.
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INTERAÇÕES

Infografia
Alguns temas foram destacados
em infografias, recursos gráfico-visuais em que imagens são
integradas a textos curtos,
sintetizando informações.

Seção especial sobre
literatura africana de
língua portuguesa
Apresenta os autores mais
representativos da poesia e
da prosa produzidas nos cinco
países africanos que têm o
português como língua oficial:
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São
Tomé e Príncipe.
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Com um povo quase todo
analfabeto, gráficas proibidas e a
vida intelectual vigiada por Portugal,
não admira que a literatura só se
manifestasse ocasionalmente no
Brasil. Um mercado de livros, então,
demoraria muito para surgir.
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Nova Orleans
1764

Laurence Hallewell, O livro no Brasil: sua história

SÉCULO XVIII:
S ARTES VÃO PARA
DER E A
O SU
O PO
L

A descoberta de ouro e diamantes
desloca a vida econômica e política do
Nordeste para o Mato Grosso, Goiás e
Minas Gerais. Ao lado da arquitetura,
escultura e outras artes, florescem
manifestações literárias como as
políticas Cartas chilenas e nosso primeiro
best-seller, Marília de Dirceu.

Flórida
1783

SIL SURGE NA LITERATUR
O BRA DOS OUTROS
A

Havana
1707

Vera Cruz
1794
Cidade do México
1530

Guatemala
1660

Imprensa na
América colonial

Bogotá
1739

Quando começou a conquista
do Novo Mundo, a Europa
tinha aproximadamente cem
tipografias. A monarquia e
a Igreja já viam a circulação
de ideias impressas como
um perigo, censurando livros
e controlando a posse de
impressoras nas colônias.
Lima

Veja o mapa
Os pontos escuros
( ) indicam onde
e quando foram
instaladas gráficas na
América espanhola.

SÉCULO XVII:
STE CANAVIEIR
O NORDE
O

Os primeiros autores, como
Pero Vaz de Caminha, eram
europeus escrevendo para seus
conterrâneos, o olhar europeu sobre
o Brasil. Uma literatura brasileira
só se desenvolveu depois que a
criação e circulação de textos
virou atividade regular.

Os jesuítas foram os primeiros
a escrever regularmente para
um público local. Os textos em
português, espanhol, latim e
tupi destinavam-se ao ensino e
à conversão religiosa dos índios.
Além disso, escreviam relatórios
para seus companheiros e
superiores.

Recife
Salvador

Rio de Janeiro

Santiago
1748

Córdoba
1758

Paraguai
Montevidéu
1700
1807
Buenos Aires
1780

O ciclo açucareiro deu a Salvador,
então centro do poder na colônia,
alguma vida social e gente letrada,
sobretudo clérigos, funcionários
portugueses e membros da elite
canavieira. Entre esse punhado de
literatos se destacaram os principais
autores barrocos brasileiros.

SÉCULO XVI: PRIMEIROS
ESCRITOS COLONIAIS

Vila Rica

1583

Padre Antônio Vieira
(1608-1697)
Considerado o maior
orador português, escreveu
no Brasil sermões que
encantavam índios, colonos
e estadistas, aqui e na
Europa, onde organizou e
publicou sua obra.

José de Anchieta
(1534-1597)
Protótipo do jesuíta-autor
do século XVI: textos
religiosos e ficcionais
para catequizar.

População 1550-1800

O Brasil foi um dos últimos países
americanos a ter imprensa, que só
chegou aqui com a realeza lusa em
1808. No século XVII, os holandeses
tentaram trazer a imprensa para
Recife, mas acabaram expulsos.
Ao menos dois impressores montaram
oficinas aqui no século XVIII, mas
suas máquinas foram apreendidas
e enviadas para Portugal.

Por que os espanhóis
imprimiam
Diferentemente dos portugueses,
os espanhóis conquistaram
impérios com cidades, escrita
própria e metais preciosos.
Para explorar e dominar tanta
gente e riquezas, eles criaram
uma administração complexa
e instituições de ensino que
precisavam de imprensa.

200.000

Tomás Antonio Gonzaga
(1744-1810)
Seu livro de versos
apaixonados à musa Marília
teve 34 edições no Brasil e
em Portugal até meados do
século XIX.

Gregório de Matos
(1636-1695)

PRECURSORES DA
ACADEMIA DE LETRAS

Polêmico baiano, estudou
Direito em Portugal. Parte
de suas poesias sobreviveu
em manuscritos, próprios
e de terceiros, e só foi
publicada no século XIX.

Mesmo poucos, os intelectuais da colônia
acompanhavam a lenta disseminação da
atividade literária pelo país e tentavam
criar laços com letrados de outras
regiões. Prova disso é que, em meados
do século XVIII, a Academia Literária dos
Renascidos enviou anúncio para o Sul
em busca de sócios.

Na América portuguesa, os núcleos urbanos
cresciam ao ritmo dos ciclos econômicos. O Ciclo
do Ouro, por exemplo, propiciou o crescimento do
Rio de Janeiro, porto de entrada para a região das
minas, que se tornaria capital colonial em 1763.

A Cidade do México,
ex-capital asteca
convertida em capital
espanhola, era 8 vezes
maior que Lisboa.

250.000

Sem pressa no Brasil

212

Passariam longos anos antes que as populações europeias
e europeizadas das novas colônias houvessem aumentado
o suficiente para criar mercados urbanos que pudessem
sustentar a edição local como proposta de negócio.”

180.000 Lisboa

150.000

135.000 Cidade do México
60.515 Nova York

100.000

50.000 Rio de Janeiro
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0
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uniDaDe

1

introdução à
literatura
Em todos os tempos, em todos os lugares,
em todas as culturas, o ser humano produziu
arte. Por quê? O que é arte? O que é literatura?
Esta unidade apresenta ferramentas
importantes para refletir sobre questões como
essas e para ler textos literários.
Conceitos como os de representação,
linguagem literária e diferentes gêneros nos
introduzem no universo da arte e mostram
que o que até hoje se produz tem vínculos
fortes com uma tradição que começou a ser
construída há muito tempo.

Capítulo 1

Arte, literatura e seus agentes, 16

Capítulo 2 Literatura é uma linguagem, 32
Capítulo 3 Literatura é gênero i:
o épico e o lírico, 42
TIBALDI, P. Ulisses
Ulisses.
Século XVI. Detalhe.
Óleo sobre tela.

Capítulo 4 Literatura é gênero ii:
o dramático, 60
Capítulo 5 Literatura é expressão
de uma época, 70
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Capítulo

Unidade 1 • Introdução à literatura

1

Yuxweluptun, L. P. Usufruto.
1995. Acrílico sobre tela.

Arte, literatura
e seus agentes

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Estabelecer uma relação entre os conceitos de arte e
representação.
2. Reconhecer diferentes sentidos atribuídos à arte.
3. Caracterizar os agentes que participam da produção artística.
4. Compreender a relação entre arte e literatura.
5. Identificar diferentes funções associadas ao texto literário.
6. Explicar a importância do leitor para o texto literário.

16
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E

m todos os tempos, em todos os lugares, homens e mulheres de
diferentes culturas, costumes, credos e etnias produziram arte.
Por quê? O que é arte? O que explica esse impulso de criação, essa
necessidade de expressar simbolicamente a vida? Ao longo deste
capítulo você poderá pensar sobre essas questões. Elas introduzem uma
reflexão sobre alguns aspectos do conhecimento e do fazer humanos.

Leitura da imagem
Observe o quadro de Lawrence Yuxweluptun.

1. Como você descreveria a paisagem retratada pelo artista?
ff
Que figura(s) você identifica no quadro?

Vocês têm uma bandeira. Eu tenho uma terra natal. Vocês recebem proteção.
Eu fui anexado.

2. Considerando as informações biográficas do autor, faça uma hipótese
em relação ao interlocutor a quem ele se dirige quando diz “Vocês têm
uma bandeira”.

a) O que a bandeira simboliza em relação a um povo?
b) Por que Yuxweluptun estabelece uma diferença entre a bandeira e a
terra natal?

c) A segunda oposição do autor revela ainda mais o contraste entre ele
e seus interlocutores. Por quê?

Observe as imagens abaixo.

Máscara de corvo dos índios
canadenses (tribo Kwakwaka’wakw).

Detalhe do topo de um totem
(tribo Kwakwaka’wakw).

3. Compare as imagens acima com o quadro de Yuxweluptun. É possível

Lawrence Paul Yuxweluptun (1957) nasceu em
Kamloops, na Colúmbia Britânica (Canadá). É filho de
pai Cowichan Salish e de mãe
Okanagan, o que o faz herdeiro da tradição dos Coast
Salish, uma das primeiras
nações canadenses. As cores
vivas e a presença de figuras
totêmicas explicitam os vínculos de Yuxweluptun com
a cosmologia Salish e com
os traços característicos da
arte dos povos aborígenes
da costa oeste do Canadá.
Os temas mais frequentes
abordados pelo autor são a
questão da posse da terra e
os problemas ambientais.

identificar alguma semelhança? Explique.

Uma das tradições dos povos indígenas dos Estados Unidos e do
Canadá era a criação de totens com representações de animais.
Esses animais eram considerados entidades sagradas, das quais as
tribos descendiam. Além de símbolos de proteção, os totens também
representam o vínculo a uma tribo específica.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No seu site, em uma breve apresentação em que comenta os principais
temas explorados em seus quadros, Yuxweluptun afirma:

4. Considerando essas informações, como podem ser interpretadas as
imagens totêmicas presentes no quadro de Lawrence Yuxweluptun?
Justifique.

Lawrence Yuxweluptun.

17
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Leia.
......................................................................

usufruto
 substantivo masculino
1 Rubrica: termo jurídico.
direito conferido a alguém [...] de gozar ou fruir de um bem cuja propriedade
pertence a outrem, de retirar-lhe os frutos e as utilidades que produz. [...]
Instituto Antônio Houaiss. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. (Fragmento).

......................................................................

5. O título do quadro de Lawrence Yuxweluptun é Usufruto. Faça uma hipótese para explicar a relação entre esse título e a intenção do artista
ao criar uma obra como essa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Analise a foto a seguir.

Protesto contra um muro
construído por Israel na
aldeia palestina de
Al-Zawieh, em foto de Yoav
Lemmer, 13 jun. 2004.

6. O que está sendo retratado pelo fotógrafo?

Unidade 1 • Introdução à literatura

a) Que elementos da foto você destacaria?
b) Compare a foto com o quadro de Yuxweluptun: quais são as intenções
de cada um? Como realizam essas intenções?

Leia.

Define-se texto como algo que pode ser lido e interpretado, que propõe um
sentido final diferente do sentido de cada uma das partes ou elementos que o
constituem, que sugere ou revela uma intenção específica de seu criador.
Quando falamos de texto, portanto, identificamos um uso da linguagem
(verbal ou não verbal) que tem significado, unidade (é um conjunto em que as
partes ligam-se umas às outras) e intenção. O que confere existência ao texto é
sua possibilidade de leitura e de interpretação.

7. Com base nessas informações, você consideraria o quadro de Lawrence
Yuxweluptun um texto? E a foto de Yoav Lemmer? Explique.

18
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Arte e representação
Na foto do protesto das mulheres palestinas, identificamos elementos
da realidade que nos são familiares, como as imagens da cidade ao fundo,
o muro de pedra, as pessoas protestando. O quadro de Lawrence Yuxweluptun nos remete a uma realidade também familiar, como as montanhas,
a água e os peixes. Na pintura, porém, tais elementos aparecem recriados,
representados por imagens concebidas pelo artista.
O que distingue realidade e ficção? Esses dois conceitos são muito
importantes quando fazemos a leitura de textos verbais ou não verbais.
Tome nota

Assim, toda obra de arte é uma representação da realidade. Mesmo
quando se ocupa de elementos em que podemos reconhecer o real, arte
ainda é representação. Observe este quadro de Arcimboldo, pintor italiano
do século XVI.

ARCIMBOLDO, G. Inverno.
s.d. Óleo sobre madeira,
84 cm 3 76 cm.

No quadro, reconhecemos elementos do real, como as frutas, as folhas,
os galhos e o tronco de árvore. O que se observa, porém, é que todos esses
elementos da natureza foram organizados em uma composição concebida
para que o conjunto se assemelhe ao rosto de um homem idoso, com a pele
e os lábios enrugados. Trata-se de uma representação, porque a organização do quadro revela o olhar singular do artista, que escolheu um modo de
representar elementos da natureza para causar determinada impressão no
observador. O resultado dessa inusitada composição atrai o olhar e pode
provocar uma reação inicial de espanto em quem a vê.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Realidade é tudo aquilo que existe no mundo conhecido, que identificamos
como concreto ou que reconhecemos como verdadeiro.
A ficção, por sua vez, relaciona-se à criação, à invenção, à fantasia, ao
imaginário.
Nesse sentido, a ficção promove a construção de uma realidade para
atender a um objetivo específico (promover a reflexão, encantar, criticar, divertir, etc.). Os mundos ficcionais podem corresponder à realidade, tal como
a conhecemos, ou propor novas realidades, inteiramente imaginadas.
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Alguns sentidos da arte
A história da humanidade é marcada pela criação de objetos que nos auxiliam a superar nossas limitações físicas. um telescópio, por exemplo, funciona como uma poderosa extensão do olho humano. Tratores e máquinas
permitem que a terra seja trabalhada de modo mais rápido e eficiente.
Por meio da observação e da análise desses objetos, podemos formular
algumas hipóteses sobre as diferentes necessidades que sempre desafiaram o ser humano.

As várias formas
da arte

que impulso levou nossos ancestrais a representarem, de alguma maneira, a vida que levavam e o que sentiam? E por que, desde então, todos
os seres humanos, em todas as culturas, em todos os tempos e lugares,
produziram arte?

O que é arte, afinal?
As muitas respostas possíveis para a pergunta sobre o que define arte
variaram imensamente ao longo da história.
Durante muito tempo, a arte foi entendida como a representação do belo.
Mas o que é belo? O que essa palavra significa para nós, ocidentais,
hoje, e o que significou para os povos do Oriente ou para os europeus que
viveram na Idade Média?
Na Antiguidade, por exemplo, o belo estava condicionado ao conceito de
harmonia e proporção entre as formas. Por esse motivo, o ideal de beleza
entre os gregos ganha forma na representação dos seres humanos, vistos
como modelo de perfeição.
No século XIX, o Romantismo adotará os sentimentos e a imaginação como
princípios da criação artística. O belo desvincula-se da harmonia das formas.

Unidade 1 • Introdução à literatura

Foto de Lois greenfield, da
série Ballet Tech, 2009.

quando imprimiu sua arte
nas paredes das cavernas,
o ser humano começou a se
valer de imagens para criar
representações do mundo e
da própria vida. Desde então,
muitas outras manifestações
artísticas se somaram a esse
modo de representação.
Pintura, escultura, música, arquitetura, fotografia,
dança, cinema, literatura oral
e escrita são algumas das
manifestações da arte que
conhecemos hoje e por meio
das quais podemos construir
mundos ficcionais e expressar nossas interpretações da
realidade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vênus, de Willendorf, estatueta
de calcário do período Paleolítico
Superior (cerca de 25000 a
22000 a.C.), encontrada em 1908
nas proximidades da cidade de
Willendorf, na Áustria.

As criações, porém, não se limitaram à invenção e à produção de objetos
de uso prático. A arte sempre ocupou lugar significativo na vida de todas as
sociedades humanas. Os mais antigos objetos artísticos que chegaram até
nós são pequenas figuras esculpidas por volta do ano 25000 a.C. Supõe-se
que, com o auxílio dessas imagens, nossos antepassados tentavam controlar ou aplacar as forças da natureza. Para eles, símbolos de animais e
pessoas tinham uma significação mágica, sobrenatural.

Do século XX em diante, diferentes formas de conceber o significado e o
modo do fazer artístico impuseram novas reflexões
ao campo da arte. Desde então, ela deixa de ser
apenas a representação do belo e passa a expressar também o movimento, a luz ou a interpretação
geométrica das formas existentes. Pode também
recriá-las. Em alguns casos, chega a enfrentar o
desafio de representar o inconsciente humano.
Por tudo isso, a arte pode ser entendida como a
permanente recriação de uma linguagem.
Afirma-se também, entre tantas outras possibilidades, como meio de provocar a reflexão no observador sobre o lugar da própria arte na sociedade de
consumo ou sobre a relação entre o observador e o
objeto observado. Ou seja, a arte pode ser uma provocação, espaço de reflexão e de interrogação.
Escultura grega de uma mênade. Na mitologia grega, ninfa
que participava das festas de Baco. Século I a.C.
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Toda criação pressupõe um criador que filtra e recria a realidade e nos
permite sua interpretação. A arte, desse ponto de vista, é também o reflexo
do artista, de seus ideais, de seu modo de ver e de compreender o mundo.

Metamorfose em
quadrinhos

Como todo artista está sempre inserido em um tempo, em uma cultura
com sua história e suas tradições, a obra que produz será sempre, em certa
medida, a expressão de sua época, de sua cultura.

leituras
1. Observe o quadro de Magritte.
a) Nele, pode-se ler a seguinte afir-

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

mação: “Isto não é uma maçã”.
Considerando a imagem, como
você explicaria essa afirmação?

b) Você consideraria a proposta de
Magritte uma obra de arte?
MAgriTTe, r. Isto não é uma maçã.19 64.
Óleo sobre tela, 152 3 100 cm.
A pintura de rené Magritte (1898-1967)
marcou a arte do século XX. Seus quadros
interrogam a própria natureza da pintura e a
ação do pintor sobre a imagem.

2. Leia agora este fragmento de A metamorfose. Repare como elementos
do mundo real contribuem para que, como leitores, aceitemos a
criação ficcional proposta pelo narrador.
......................................................................

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado
sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu
ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a
coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas,
lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos.
— O que aconteceu comigo? — pensou.
Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco
pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas.
Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado, um mostruário de tecidos
— Samsa era caixeiro-viajante —, pendia a imagem que ele havia recortado fazia
pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada.
Representava uma dama de chapéu de pele e boá de pele que, sentada em posição
ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no
qual desaparecia todo o seu antebraço.
O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela e o tempo turvo — ouviam-se gotas de chuva batendo no zinco do parapeito — deixou-o inteiramente
melancólico.
KAFKA, Franz. A metamorfose. Tradução de Modesto Carone.
14. reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 7-8. (Fragmento).

......................................................................

O artista gráfico norte-americano Peter Kuper fez
uma adaptação de A metamorfose, de Kafka, para
quadrinhos (Conrad editora
do Brasil, São Paulo, 2004).
ele procurou explorar a veia
humorística da história depois de descobrir que Kafka
tinha acessos de riso ao ler
passagens dessa obra, que,
para muitos leitores, é assustadora e sombria.

Franz Kafka (1883-1924)
foi um dos mais influentes escritores do século XX. Nasceu
em Praga, na atual república
Tcheca, mas escrevia em
alemão. Diversos críticos atribuem a isso seu estilo despojado. Kafka criou uma obra
enigmática, preocupada com
a aparente falta de saída para
o ser humano. Não é à toa que
seu nome originou o adjetivo
kafkiano, que se refere a
uma situação angustiante,
que evoca uma atmosfera de
pesadelo, de absurdo.

Franz Kafka c. 1910.

Boá: espécie de estola estreita e
comprida usada ao pescoço.
Regalo: agasalho para as
mãos de forma mais ou menos
cilíndrica.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Seria possível acrescentar outras observações sobre os diversos significados que pode assumir a arte a cada obra analisada. No entanto, a
reflexão feita até aqui é suficiente para dar a medida dos muitos horizontes
que a arte nos abre e das realizações que ela possibilita como forma de
representação.
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De olho na arte
Uma aranha no museu

a) Observe as informações do texto sobre o quarto e a profissão de
Samsa. Como você caracterizaria a personagem a partir desses
dados?

b) Samsa “encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto

monstruoso”. A descrição de seu novo corpo justifica o adjetivo
destacado? Por quê?

c) Procure descrever como você imagina que a personagem tenha
se sentido quando se deu conta dessa transformação.

3. Quais dos elementos e acontecimentos apresentados no texto poderiam existir fora do universo da ficção? Quais não poderiam?

Se você visse a escultura acima em um museu,
concluiria que ela é considerada uma obra de arte. O
que ela tem de “artística”?
Discuta com seus colegas
e veja se eles têm uma opinião semelhante à sua.

ff
O que faz com que os leitores aceitem como possíveis os elementos ou acontecimentos que não poderiam ocorrer fora desse
universo?

4. Você viu que a arte pode provocar, emocionar, retratar uma época,
etc. Para você, qual desses sentidos da arte é o mais importante?
ff
Qual a obra (música, filme ou livro) que melhor representa esse
sentido? Explique por quê.

Os agentes da produção artística
O contexto de produção de uma determinada obra pode nos dar
muitas pistas sobre seu significado e sobre as intenções de quem a
produziu.
Se a arte nos revela uma maneira de ver o mundo, cada artista revela
seu olhar para a realidade de seu tempo, selecionando elementos que recria
em suas obras.
História, cultura, ideologia, religião são alguns dos fatores que fazem
parte do contexto do artista e que contribuem para “moldar” seu olhar
individual. Nesse sentido, podemos identificar, nas escolhas que realiza,
indícios reveladores desse contexto.

Unidade 1 • Introdução à literatura

No momento da criação, além de expressar um olhar individual, o
artista também preserva valores e costumes da época em que vive
para as gerações futuras, expressando algo de natureza coletiva, social. Ele estabelece por meio das suas obras um diálogo com os seus
contemporâneos e lhes propõe uma reflexão sobre o contexto em que
estão inseridos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

BOurgEOiS, L.
Aranha. 1996. Bronze 1/6,
338 3 668 3 633 cm.

Toda obra de arte interage com um público. O público passa, portanto, a
ser considerado um interlocutor e, por isso, “participa”, de alguma maneira,
das escolhas que o artista faz. E, ao estabelecer um diálogo com a obra,
participa da construção dos sentidos que ela pode exprimir.
Toda obra se manifesta em uma determinada linguagem, que se desenvolve em uma estrutura. Além disso, circula em determinado meio, em
determinado suporte utilizado para representá-la. Por exemplo, um filme
produzido para cinema é diferente de um filme produzido para TV, que tem
duração menor e momentos adequados aos cortes dos intervalos comerciais. É por isso que o meio de circulação pode determinar a maneira de se
conceber um filme.
Muito do significado das intenções de quem produziu uma obra de arte
pode ser revelado pelo reconhecimento dos vários agentes que contribuíram
para sua criação: o artista, o contexto em que viveu, o público para o qual
a obra foi criada, a linguagem e a estrutura em que foi produzida e seu
contexto de circulação.
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leituras
1. Observe, no quadro de Leonardo da Vinci, como a Mona Lisa parece

DA VINCI, L. Mona Lisa.
1503-1506. Óleo sobre
madeira, 77 3 53 cm.

a) De que modo os elementos presentes no quadro, principalmente a
paisagem, contribuem para que a atenção de quem o observa seja
direcionada para a figura da Mona Lisa?

Jean-Michel Basquiat
por Andy Warhol, 1982.

b) Se olharmos com atenção, veremos que a paisagem do lado esquerdo não se “encaixa” com a do lado direito. Que efeito isso provoca
quando olhamos para a Mona Lisa?

c) Que elementos da paisagem ajudam a dar “movimento” ao quadro?

2. Observe, agora, a releitura que Jean-Michel Basquiat fez do quadro
de Leonardo da Vinci.

BASquIAT, J.
Mona Lisa. 1983.
Técnica diversa.
120 3 98 cm.

a) Que elementos presentes no quadro de Basquiat estabelecem um
“diálogo” com o quadro de Da Vinci?

b) Que elementos revelam que o quadro foi criado em uma época
diferente daquela em que foi pintada a Mona Lisa?

c) Que interpretações a relação com a imagem original provoca na obra
de Basquiat?

Basquiat e a nota
de um dólar
Alguns elementos da nota
de um dólar aparecem no
quadro de Basquiat. Com
essa relação intertextual, o
artista parece questionar o
valor da arte tradicional ao
atribuir à valiosíssima tela de
Leonardo o valor mais baixo
das notas americanas.

d) As informações que você tem a respeito da Mona Lisa de Da Vinci
influenciaram o seu olhar para a Mona Lisa de Basquiat? De que
maneira?

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

estar olhando para nós e pensando em algo, com seu sorriso enigmático.

Jean-Michel Basquiat
(1960-1988) nasceu em
Nova York (EuA), filho de
pai haitiano e mãe porto-riquenha. Em 1977, começou
a grafitar textos nas ruas da
cidade. Sua carreira ganhou
projeção ao trabalhar com o
artista Andy Warhol. A obra
que produziu reflete as suas
influências culturais, o ambiente urbano em que vivia,
a sua condição de artista e
de negro.

3. Considerando as características do quadro de Basquiat, que tipo de
público, na sua opinião, teria interesse por uma obra como essa?

Nota de um dólar.
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Neste depoimento da
escritora brasileira Nélida
Piñon, destaca-se o caráter
coletivo da literatura.
....................................................

Costumo dizer que a literatura nada me deve. Eu é
que devo tudo a ela. Graças
a ela eu conheço as pessoas e
transito pelo mundo. Ela me
ensina diariamente a viver.
Literatura não é um produto
que advém apenas do artista.
A sociedade, ao longo dos
séculos, pediu que sua história
fosse narrada, por isso ela tem
esse sentido coletivo.
PIÑON, Nélida.
In: CAMPOS DE LuCENA, Suênio.
21 escritores brasileiros. São Paulo:
Escrituras, 2001. p. 146.

....................................................

A arte da literatura
Como acontece com as outras artes, todas as sociedades, todas as
culturas, em todos os tempos e lugares, produziram literatura em sua forma
oral ou escrita. Por quê? que atributos específicos teria a literatura para se
mostrar tão importante para homens e mulheres desde sempre?
Há muitas respostas possíveis para essa pergunta, mas o fato de ter sido
produzida por culturas e em tempos tão diferentes nos permite concluir que
a literatura cumpre funções muito importantes nas sociedades humanas.

Funções do texto literário
A palavra “função” aqui se refere ao papel que a literatura desempenha nas
sociedades; um papel que se configurou, em grande parte, a partir daquilo que o
público leitor reconheceu como valor nessa arte ao longo da história da leitura.
Foram os leitores, portanto, que atribuíram um papel à produção literária e são
eles que a mantêm viva até hoje.

•

A literatura nos faz sonhar

Os textos têm o poder de transportar o leitor, provocar alegria ou tristeza,
divertir ou emocionar. Em outras palavras, nos permitem “viver” outras vidas,
sentir outras emoções e sensações. Nesse sentido, a literatura nos oferece
um descanso dos problemas cotidianos, quando nos descortina o espaço
do sonho e da fantasia.

•

A literatura provoca nossa reflexão

Será que os textos literários têm o poder de transformar a realidade
ou existem apenas para nos aliviar o peso da vida cotidiana? Veja o que
pensa José Saramago, escritor português, em entrevista concedida ao
jornal O Globo:

Unidade 1 • Introdução à literatura

José Saramago (1922-2010) é um dos mais importantes escritores portugueses da atualidade. ganhador
do Prêmio Nobel em 1998,
sua obra propõe uma reflexão sobre algumas das
questões mais essenciais
do mundo contemporâneo,
como a discussão sobre a
liberdade e sobre o que seria
de fato a democracia.

O GLOBO

O GLOBO O senhor crê que a literatura tem alguma
capacidade de provocar mudanças no mundo? [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Literatura:
a voz de muitos

SARAMAGO A resposta está na pergunta. Pretendo tocar os
leitores, criar polêmicas, estimular discussões. Mas isto não
significa que a literatura tenha poder para mudar o mundo. Já
não é pouco que seja capaz de exercer influência sobre algumas
pessoas. O mundo é demasiado grande, somos mais de sete
bilhões os que habitamos neste planeta, e o poder real está
nas mãos das grandes multinacionais que evidentemente não
nasceram para ser agentes da nossa felicidade.
O Globo, Rio de Janeiro, 20 mar. 2004. Disponível em:
<http://oglobo.globo.com/jornal/Suplementos/
ProsaeVerso/141256336.asp>.
Acesso em: 20 mar. 2004. (Fragmento).

José Saramago, 2005

A literatura não tem o poder de modificar a realidade, como reconhece
Saramago, mas certamente é capaz de fazer com que as pessoas reavaliem
a própria vida e mudem de comportamento. Se esse efeito é alcançado, o
texto literário desempenha um importante papel transformador, ainda que
de modo indireto.
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Pela resposta de Saramago, podemos dizer que a literatura pode provocar a reflexão e responder, por meio de construções simbólicas, a
perguntas que inquietam os seres humanos.

•

A literatura diverte

A experiência apaixonante de passar horas lendo um bom livro é familiar
a muitas pessoas em todo o mundo.
quem já não deu boas risadas sozinho com as trapalhadas cotidianas
que tantos cronistas registram, como se dissessem que temos também
de aprender a rir de nós mesmos?
Seja viajando no trem que leva os alunos para mais um ano letivo em Hogwarts, nas histórias de Harry Potter, seja vagando pela Terra Média, na narrativa de O Senhor dos Anéis, os leitores que embarcam nas aventuras propostas
pelos livros sabem que, aconteça o que acontecer, terão sempre consigo a
memória das emoções sentidas em cada uma de suas jornadas literárias.

A literatura nos ajuda a construir nossa
identidade

Nos textos literários, de certo modo entramos em contato com a nossa história, o que nos dá a chance de compreender melhor nosso tempo,
nossa trajetória como nação. O interessante, porém, é que essa “história”
coletiva é recriada por meio das histórias individuais, das inúmeras personagens presentes nos textos que lemos, ou pelos poemas que nos tocam
de alguma maneira.
Como leitores, interagimos com o que lemos. Somos tocados pelas experiências de leituras que, muitas vezes, evocam vivências pessoais e nos ajudam
a refletir sobre nossa identidade individual e também a construí-la.

•

A literatura nos “ensina a viver”

Como toda manifestação artística, a literatura acompanha a trajetória
humana e, por meio de palavras, constrói mundos familiares, em que pessoas semelhantes a nós vivem problemas idênticos aos nossos, e mundos
fantásticos, povoados por seres imaginários, cuja existência é garantida
somente por meio das palavras que lhes dão vida. Também exprime, pela
criação poética, reflexões e emoções que parecem ser tão nossas quanto
de quem as registrou.
Por meio da convivência com poemas e histórias que traçam tantos e
diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidades de
resposta a indagações comuns a todos os seres humanos.

•

A literatura denuncia a realidade

Em diferentes momentos da história humana, a literatura teve um papel
fundamental: o de denunciar a realidade, sobretudo quando setores da
sociedade tentam ocultá-la. Foi o que ocorreu, por exemplo, durante o período da ditadura militar no Brasil. Naquele momento, inúmeros escritores
arriscaram a própria vida para denunciar, em suas obras, a violência que
tornava a existência uma aventura arriscada.
A leitura dessas obras, mesmo que vivamos em uma sociedade democrática e livre, nos ensina a valorizar nossos direitos individuais, nos ajuda
a desenvolver uma melhor consciência política e social. Em resumo, permite
que olhemos para a nossa história e, conhecendo algumas de suas passagens mais aterradoras, busquemos construir um futuro melhor.

De olho no poema
Um poema denúncia
No poema “SOS”, Chacal
recorre à ironia para tornar
mais evidente a denúncia
dos muitos males que afligem os brasileiros.
..................................................
sOs
tem gente morrendo de
[medo
tem gente morrendo de
[esquistossomose
tem gente morrendo de
[hepatite meningite sifilite
tem gente morrendo de
[fome
tem gente morrendo por
[muitas causas
nós, que não somos
[médicos, psiquiatras,
nem ao menos bons
[cristãos,
nos dedicamos a salvar
[pessoas
que, como nós,
sofrem de um mal
[misterioso
o sufoco.
CHACAL. Belvedere
[1971-2007]. São Paulo/Rio de
Janeiro: Cosac Naify/7 Letras,
2007. p. 313.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes
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•

..................................................
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“O gato preto” é um dos
mais conhecidos contos
de Edgar Allan Poe. Nele,
acompanhamos a história de
um homem que, sem causa
aparente, passa a se comportar de modo muito violento,
mudando completamente de
personalidade. Após matar
Pluto, seu gato de estimação, a personagem passa a
associar uma série de acontecimentos supostamente
inexplicáveis à aparição de
um segundo gato, bastante
semelhante a Pluto.

Unidade 1 • Introdução à literatura

Edgar Allan Poe (1809-1849) nasceu em Boston
(EuA). Autor de poemas como
“O corvo”, “Annabel Lee” e
de contos célebres como
“A queda da casa de usher”,
“O barril de amontillado” e
“O gato preto”, Poe é um escritor lido e admirado até hoje.
Teve uma morte misteriosa:
após ter realizado palestras
em Norfolk, foi encontrado em
uma condição deplorável em
Baltimore, sem que se saiba
como chegou até lá. Levado,
inconsciente, para o hospital
local, morreu sem recobrar os
sentidos.

O pacto com o leitor
Para que os mundos literários ganhem vida, precisamos habitá-los.
Em outras palavras, temos de aceitar o convite feito pelo autor para
entrarmos, sem medo, nos bosques criados pela ficção.
Como saber, porém, que caminhos trilhar em um mundo desconhecido?
O próprio texto literário nos oferecerá os sinais e as pistas que,
interpretados, indicarão o caminho. Todo texto estabelece um pacto
de credibilidade com seus possíveis leitores: caso eles aceitem as
condições que regem o mundo ficcional ali apresentado, esse mundo
fará sentido.
Veja, por exemplo, o que diz o narrador do conhecido conto “O gato
preto”, de Edgar Allan Poe:
......................................................................

Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa,
tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se
negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e, com
toda a certeza, não sonho. Mas amanhã posso morrer e, por
isso, gostaria, hoje, de aliviar o meu espírito. Meu propósito
imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas
sem comentários, uma série de simples acontecimentos
domésticos. Devido a suas consequências, tais acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e destruíram. No
entanto, não tentarei esclarecê-los. Em mim, quase
não produziram outra coisa senão horror — mas, em
muitas pessoas, talvez lhes pareçam menos terríveis
que grotescos. Talvez, mais tarde, haja alguma inteligência que reduza o meu fantasma a algo comum
— uma inteligência mais serena, mais lógica e muito
menos excitável do que a minha, que perceba, nas
circunstâncias a que me refiro com terror, nada mais
do que uma sucessão comum de causas e efeitos
muito naturais.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um conto de suspense
e mistério

POE, Edgar Allan. O gato preto. Histórias extraordinárias.
Tradução de Breno Silveira e outros. São Paulo:
Abril Cultural, 1981. p. 41. (Fragmento).

......................................................................

Diante do desafio de ler uma história que, embora verdadeira, pareça
absurda, a curiosidade do leitor é estimulada. Por que o narrador imagina
não ser possível acreditar nela, mesmo tendo certeza de que os fatos
ocorridos não são fruto de sua imaginação? A resposta é dada sob a
forma de uma hipótese formulada na última frase do texto.
De quem seria a “inteligência mais serena, mais lógica e muito menos
excitável” que a do narrador? A do leitor, é claro!
quando aceita o jogo proposto pelo texto, o leitor reconhece como
válidas as condições criadas pelo narrador e pode iniciar sua viagem
pelo mundo da ficção.

Edgar Allan Poe, 1848.

O pacto entre leitor e texto é produzido para que a literatura tenha
liberdade ficcional. Embora se saiba que os acontecimentos narrados
não são reais, admite-se que, se o mundo tivesse aquelas características
apresentadas no texto, este poderia ser real. Por isso dizemos que o texto
é verossímil, quer dizer, não é verdadeiro, mas parece verdadeiro.
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texto para análise
As questões de 1 a 5 referem-se ao texto 1.

Texto 1

Continuidade dos parques

Começara a ler o romance dias antes. Abandonou-o
por negócios urgentes, voltou à leitura quando regressava de trem à fazenda; deixava-se interessar lentamente
pela trama, pelo desenho dos personagens. Nessa tarde,
depois de escrever uma carta a seu procurador, discutir
com o capataz uma questão de parceria, voltou ao livro
na tranquilidade do escritório que dava para o parque
dos carvalhos. Recostado em sua poltrona favorita, de
costas para a porta que o teria incomodado como uma
irritante possibilidade de intromissões, deixou que sua
mão esquerda acariciasse, de quando em quando, o
veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua
memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos
protagonistas; a fantasia novelesca absorveu-o quase em
seguida. Gozava do prazer meio perverso de se afastar,
linha a linha, daquilo que o rodeava, e sentir ao mesmo
tempo que sua cabeça descansava comodamente no
veludo do alto respaldo, que os cigarros continuavam ao
alcance da mão, que além dos janelões dançava o ar do
entardecer sob os carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela trágica desunião dos heróis, deixando-se levar
pelas imagens que se formavam e adquiriam cor e movimento, foi testemunha do último encontro na cabana do
mato. Primeiro entrava a mulher, receosa; agora chegava
o amante, a cara ferida pelo chicotaço de um galho.
Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos,
mas ele recusava as carícias, não viera para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo
de folhas secas e caminhos furtivos, o punhal ficava morno
junto a seu peito, e debaixo batia a liberdade escondida.

Um diálogo envolvente corria pelas páginas como um
riacho de serpentes, e sentia-se que tudo estava decidido
desde o começo. Mesmo essas carícias que envolviam o
corpo do amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo, desenhavam desagradavelmente a figura de outro
corpo que era necessário destruir. Nada fora esquecido:
impedimentos, azares, possíveis erros. A partir dessa
hora, cada instante tinha seu emprego minuciosamente
atribuído. O reexame cruel mal se interrompia para que
a mão de um acariciasse a face do outro. Começava a
anoitecer.

Já sem se olhar, ligados firmemente à tarefa que os
aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia
continuar pelo caminho que ia ao Norte. Do caminho
oposto, ele se voltou um instante para vê-la correr com o
cabelo solto. Correu por sua vez, esquivando-se de árvores
e cercas, até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a
alameda que o levaria à casa. Os cachorros não deviam
latir, e não latiram. O capataz não estaria àquela hora,
e não estava. Subiu os três degraus do pórtico e entrou.
Pelo sangue galopando em seus ouvidos chegavam-lhe as
palavras da mulher: primeiro uma sala azul, depois uma
varanda, uma escadaria atapetada. No alto, duas portas.
Ninguém no primeiro quarto, ninguém no segundo. A porta do salão, e então o punhal na mão, a luz dos janelões, o
alto respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça
do homem na poltrona lendo um romance.
CORTÁZAR, Julio. Final do jogo.
Tradução de Remy gorga, filho.
Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1971. p. 11-13.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A história de um homem que lê um romance nos leva a indagar: quais
são os limites entre a realidade e a ficção?

27

I_plus_literatura_cap01_D.indd 27

13/09/10 3:21:46 PM

1. Todo texto narrativo se constrói a partir da presença de alguns elementos básicos: narrador, personagens, cenário, tempo e enredo.
Quem conta a história em “Continuidade dos parques”?

a) Quais são as personagens envolvidas na história? Como elas são
caracterizadas?

b) O texto apresenta dois cenários. Quais são eles? O que se descobre
sobre o primeiro cenário no final da história?

c) Em que intervalo de tempo a história se passa?
d) Há, no texto, um acontecimento que desencadeia a ação final. Qual
é ele?

2. No conto, há duas histórias narradas: a do fazendeiro-leitor e a dos
amantes. Uma reflete a outra, e as duas histórias terminam por se
entrelaçar. Explique como o trabalho de construção do cenário, das
personagens e do enredo ajuda a promover esse efeito.

3. Após a leitura do conto, podemos afirmar que a primeira pista que
Cortázar nos fornece sobre o caráter fantástico de sua narrativa é o
título da história. Por quê?

4. Releia a seguinte passagem do conto.
“[...] a fantasia novelesca absorveu-o quase em seguida. Gozava
do prazer meio perverso de se afastar, linha a linha, daquilo que o
rodeava [...].”
ff
O narrador do conto, ao falar do prazer sentido pelo fazendeiro-leitor, alude a uma das funções geralmente associadas à literatura.
Qual é a função?

5. A literatura e as demais formas de arte podem levar o ser humano
a refletir sobre as angústias e alegrias da própria existência. A
leitura do conto nos ajudaria a compreender melhor a realidade?
Por quê?

As questões 6 e 7 referem-se ao texto 2.
Julio Cortázar, 15 maio 1973.

Texto 2

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O escritor argentino Julio
Cortázar ficou conhecido
pelo tratamento fantástico
dado à realidade em suas
obras literárias. Nascido em
1914, Cortázar ganha fama
internacional ao publicar, em
1963, O jogo da amarelinha,
romance que pode ser lido
de forma linear ou não linear,
construindo diferentes histórias, a depender do trajeto
adotado pelo leitor. Morreu
em 14 de fevereiro de 1984,
vítima de leucemia.
No conto “Continuidade
dos parques”, o elemento
fantástico é construído pelo
trabalho com os dois planos
em que a história se desenrola: o do leitor que lê um
romance e o do romance que
é lido por ele.

Unidade 1 • Introdução à literatura

Ao relembrar um episódio
marcante de sua adolescência,
o escritor Erico Verissimo
nos ajuda a refletir sobre
uma das funções da literatura.
[...] Lembro-me de que certa noite — eu teria uns
quatorze anos, quando muito — encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico
fazia os primeiros curativos num pobre-diabo que
soldados da Polícia Municipal haviam “carneado”.
[...] Apesar do horror e da náusea, continuei
firme onde estava, talvez pensando assim:
se esse caboclo pode aguentar tudo isso
sem gemer, por que não hei de poder ficar
segurando esta lâmpada para ajudar o
doutor a costurar esses talhos e salvar
essa vida? [...]
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VERISSIMO, Erico. Solo de clarineta.
Porto Alegre: globo, 1978. v. 1. p. 44-45. (Fragmento).

......................................................................

6. A lâmpada, no texto, tem um significado simbólico. Que significado
pode ser atribuído a ela?

7. A que função literária Erico Verissimo se refere em seu depoimento?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia a notícia abaixo para responder à questão 8.

Texto 3
O ESTADO DE S. PAULO

Bienal sofre ataque de 40 pichadores
no dia da abertura
No dia da inauguração do evento, prédio sofre ação de
vândalos que picharam as paredes do segundo andar

SÃO PAULO — Neste domingo, às 19h35, primeiro dia de visitação aberta ao público da 28a Bienal de São Paulo, um grupo formado
por cerca de 40 pichadores invadiu o pavilhão no Parque do Ibirapuera
e pichou parte de seu segundo andar, durante a visitação. Nesta
edição da mostra, o segundo piso do prédio foi mantido propositalmente vazio e mesmo antes da inauguração ganhou o apelido
de Bienal do Vazio. Os pichadores aproveitaram-se desse fato
para no local fazer seu protesto, preenchendo as paredes com
frases do tipo: “Isso que é arte.” [...].
Dos cerca de 40 pichadores, apenas uma jovem de 23 anos
foi detida. [...]. Houve tumulto no prédio. A ação já estava
prevista pela Curadoria e organização do evento, que disseram
anteriormente terem tomado providências para que a pichação
não ocorresse no prédio. “Entramos pela porta. Normal. Conseguimos. [...]”, disse a menina detida que não quis se identificar.
“É o protesto da arte secreta.”
Os demais pichadores saíram no meio do tumulto se misturando
aos outros visitantes da mostra, quebrando vidros do prédio. E conseguiram escapar. [...]...
MOLINA, Camila. O Estado de S. Paulo, 26 out. 2008.
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/arteelazer/
not_art267070,0.htm>. Acesso em: 20 jun. 2009. (Fragmento).

8. Discuta as seguintes questões com seus colegas.
a) A declaração da garota que foi detida de que a pichação foi um

Bienal do vazio
Ivo Mesquita e Ana Paula
Cohen, curadores da 28 a
Bienal de São Paulo, quando
deram as primeiras entrevistas a respeito desse evento,
afirmaram que uma das formas encontradas por eles
para questionar o papel das
grandes exposições havia
sido deixar vazio o segundo
dos três pavimentos do Pavilhão do Ibirapuera onde
ocorre a Bienal. A ideia era
que esse vazio provocasse,
segundo eles, “a busca de
outros sentidos e de novos
conteúdos”.
O anúncio dessa novidade
provocou grande polêmica e
até fez surgir acusações de
que a falta de recursos motivara a controversa decisão
dos curadores. Talvez por
isso, em uma última entrevista antes do início da Bienal,
eles passaram a afirmar que
haviam mantido o segundo
andar vazio para destacar
a beleza da obra de Oscar
Niemeyer.

Pichação no segundo andar
do Pavilhão da Bienal, em São
Paulo, 2008.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje
a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e
injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade
de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões,
aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito
da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica,
acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos
fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos
nosso posto.

“protesto da arte secreta” sugere as prováveis intenções do grupo
que agiu na Bienal. Quais poderiam ser elas?
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b) Em sua opinião, esse tipo de ação pode ser considerado uma manifestação artística ou é apenas depredação do patrimônio cultural?
Por quê?

c) Os curadores e os pichadores, com suas atitudes, conseguiram mobilizar as pessoas e provocar reflexão. Para você, que decisão provoca
uma reflexão mais profunda sobre o que é considerado arte e o que
não é: a de manter o pavimento vazio ou a de pichar esse pavimento?
Por quê?

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

O grafite, inscrições ou desenhos pintados ou gravados em muros ou paredes das
cidades, foi visto por muito tempo como
contravenção. Hoje, é considerado uma
manifestação artística, mais especificamente da street art ou arte urbana.
Em geral, distingue-se o grafite, de
elaboração mais complexa, da pichação,
quase sempre considerada contravenção.
Porém, muitos grafiteiros respeitados,
como OsGemeos, admitem ter um passado
de pichadores.
Banksy, autor do grafite apresentado
ao lado, é conhecido por suas obras bastante críticas. Sua identidade, desconhecida, é objeto de inúmeras especulações.

Grafite de Banksy em Belém, Israel, 2008.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que a arte pode ser considerada uma “provocação, espaço de reflexão e de interrogação”. As obras de artistas
contemporâneos, como Basquiat, Louise Bourgeois, Beatriz Milhazes,
OsGêmeos e Banksy, são exemplos bastante significativos dessa diversidade de sentidos que as manifestações artísticas podem ter.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Arte urbana

Unidade 1 • Introdução à literatura

Para compreender melhor como a arte, fazendo uso de diferentes
linguagens (pintura, escultura, grafite, etc.), pode ser considerada
provocação, espaço de reflexão e de interrogação, propomos que você
e seus colegas, em equipe, façam uma apresentação, em PowerPoint,
de obras desses artistas. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão
seguir os passos abaixo:
ff
dividir a sala em cinco grupos; cada grupo deverá escolher, para
fazer a montagem da apresentação em PowerPoint, as obras de
um dos artistas indicados;
ff
selecionar as obras do artista, identificando os aspectos que permitem afirmar que as obras selecionadas exemplificam a ideia
de que a arte pode ser considerada uma “provocação, espaço de
reflexão e de interrogação”;
ff
fazer a montagem da apresentação em PowerPoint com uma breve
biografia do artista escolhido e as obras selecionadas;
ff
apresentar o PowerPoint para a sala explicando, oralmente, por que
é possível afirmar que as obras selecionadas exemplificam a diversidade de sentidos que uma manifestação artística pode ter.
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CONEXÕES

A história sem fim, de Michael Ende.
13. ed. São Paulo: Martins Editora, 2009.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Narrativa da fantástica aventura vivida
por Bastian Baltazar Bux, que, depois de
ter roubado um livro misterioso, intitulado
A história sem fim, é transportado para o
reino de Fantasia. Regido pela figura da
delicada imperatriz Menina, esse mundo
mágico enfrenta um perigo terrível: está
sendo tragado pelo Nada. Há apenas uma
esperança: o jovem e valente Atreju deve
encontrar um ser humano que se disponha
a salvar Fantasia. Então, Bastian percebe que é ele o herói que
todos esperam. A partir daí, muitas aventuras serão vividas
por esse tímido garoto tão apaixonado pelos livros e suas
histórias que não resiste ao apelo de viver uma história que
não tenha fim.

Arte (Guias essenciais),
de Robert Cumming.
Porto: Civilização/Ambiente, 2006.
Guia que apresenta, em diversas seções,
todas as épocas e estilos, da arte primitiva
à arte contemporânea. Além disso, há uma
seção sobre diferentes técnicas e materiais
utilizados na criação de obras de arte.

Questões de arte,
de Cristina Costa.
São Paulo: Moderna, 2004.
Nessa obra, a autora procura apresentar o conceito de arte, destacando a sua
essência e discutindo a maneira como
cada ser humano se relaciona com a expressão artística. Por meio de uma análise
cuidadosa, procura levar o leitor a refletir
sobre a arte, sua relação com a sociedade,
a função social do artista e a importância
do belo como constituição de nossa identidade, entre outros
aspectos relacionados a essa questão tão interessante.

A paixão pelos livros, de Julio Silveira
e Martha Ribas (Orgs.).
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2004.
Livro que reúne contos, crônicas e depoimentos de todos aqueles que encontraram na literatura um prazeroso universo particular. São testemunhos de amor
aos livros, relatos de viagens realizadas
através das páginas de obras literárias,
confissões de quem encontrou na leitura
uma forma de transcender o universo real
e escapar das dores do mundo. Uma antologia em que autores de épocas, lugares e estilos diversos
retratam, através de narrativas, verídicas ou não, uma história
da leitura e de suas relações com o mundo.

Para assistir
Desejo e reparação, de Joe Wright.
Inglaterra, 2007.
Na Inglaterra de 1935, uma
jovem usa a imaginação para acusar o filho do caseiro de um crime
que ele não cometeu, interferindo
diretamente não só na vida do
rapaz, como também na de sua
irmã, que o amava. Já madura e
escritora consagrada, ela recria
essa história, dando-lhe outro
caminho e desfecho. Uma ode à
força criadora da ficção.

Miss Potter, de Chris Noonan.
EUA/Inglaterra, 2006.
Beatrix Potter foi uma querida
autora inglesa de livros infantis
da virada do século XIX para o
XX, criadora do conhecido coelho
Peter Rabbit. Muitos de seus
livros foram adaptados para o cinema. O filme conta a história da
vida de Beatrix, vivida por Renée
Zellweger, e de sua luta para ter
seus livros, que também eram
ilustrados por ela, publicados.
Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Miss Potter, de Chris Noonan.

Material complementar Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

Para navegar
http://masp.art.br
Acesso ao acervo de obras do Museu de Arte
de São Paulo (MASP), além de informações sobre
cursos e exposições. Destaque para as obras mais
importantes da coleção, na qual figuram quadros de
Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Chagall, Goya, Turner,
Van Gogh e, entre os brasileiros, Anita Malfatti, Di
Cavalcanti, Lasar Segall e Portinari.

http://www.mam.org.br
Acesso ao acervo on-line do Museu de Arte Moderna de São Paulo, informações sobre artistas,
exposições e eventos. É possível ver, na “visita
virtual”, a aranha de Louise Bourgeois que reproduzimos neste capítulo.

Capítulo 1 • Arte, literatura e seus agentes

Para ler e pesquisar

http://www.museus.art.br
Site com links para museus do mundo todo.
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Capítulo

Unidade 1 • Introdução à literatura

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

Literatura é
uma linguagem

Rota 66, c.1998,
a lendária estrada
norte-americana que
liga Chicago a Los
Angeles tornou-se
símbolo de aventura
e liberdade.

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Entender o que é a plurissignificação e como ela se manifesta no
texto literário.
2. Reconhecer a diferença entre denotação e conotação.
3. Definir o que são metáforas e comparações.
4. Identificar metáforas e comparações em textos literários.
5. Explicar como diferentes recursos linguísticos participam da
construção do sentido do texto literário.
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I

nventar mundos, despertar nossas lembranças, desencadear
sensações, compartilhar emoções, provocar nossa reflexão sobre
os mais diferentes aspectos da existência: como a linguagem
literária, nos sentidos que produz, adquire esse poder? É para
refletir sobre isso que convidamos você a entrar neste capítulo.

Leitura da imagem
1. Observe a fotografia.
ff
Faça uma breve descrição dos elementos presentes na imagem.

2. A posição em que a foto foi tirada chama a nossa atenção para a estrada.
Que efeito o fotógrafo pode ter pretendido desencadear no espectador
ao optar por essa tomada?

3. Leia uma declaração do fotógrafo suíço Robert Frank, que percorreu a
Quando as pessoas olham as minhas fotos, eu quero que elas se sintam como quando desejam reler um verso de um poema.

Como em outras linguagens, diferentes sentidos
podem ser construídos por
meio da fotografia. Ela dispõe
de elementos (cor, luz, foco,
ângulo, etc.) cuja exploração é
responsável pelos efeitos que
provocará no espectador.

ff
Observe mais uma vez a foto da abertura. Se ela fosse vista como um
“verso de um poema”, sobre o que falaria esse verso?

Da imagem para o texto
4. Vamos ver como a literatura explora possibilidades da linguagem.
Leia dois trechos de On the road, de Jack Kerouac.
......................................................................

Trecho 1
Num piscar de olhos estávamos de volta à estrada
principal e naquela noite vi todo o estado de Nebraska
desenrolando-se diante dos meus olhos. Cento e
setenta quilômetros por hora, direto sem escalas,
cidades adormecidas, tráfego nenhum, um trem da
Union Pacific deixado para trás, ao luar. Eu não estava
nem um pouco assustado aquela noite; me parecia
algo perfeitamente normal voar a 170, conversando e
observando todas as cidades do Nebraska — Ogallala,
Gothenburg, Kearney, Grand Island, Columbus — se
sucederem com uma rapidez onírica enquanto seguíamos viagem. Era um carro magnífico; portava-se na estrada como um navio no oceano. Longas
curvas graduais eram o seu forte. “Ah, homem, essa
barca é um sonho”, suspirava Dean. “Pense no que
poderíamos fazer se tivéssemos um carro assim. [...]
Curtiríamos o mundo inteiro num carro como esse,
você e eu, Sal, porque, na verdade, a estrada finalmente deve conduzir a todos os cantos do mundo.
Não pode levar a outro lugar, certo? [...]”
Onírica: relativa aos sonhos.

Trecho 2
[...] “Qual é a sua estrada,
homem? — a estrada do místico,
a estrada do louco, a estrada do
arco-íris, a estrada dos peixes,
qualquer estrada... Há sempre
uma estrada em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em
qualquer circunstância. Como,
onde, por quê?” Concordamos
gravemente, sob a chuva. “[...]
Decidi abrir mão de tudo. Você me viu quebrar a cara
tentando de tudo, me sacrificando e você sabe que
isso não importa; nós sacamos a vida, Sal — sabemos
como domá-la, e sabemos que o negócio é continuar
no caminho, pegando leve, curtindo o que pintar
da velha maneira tradicional. Afinal, de que outra
maneira poderíamos curtir? Nós sabemos disso.”
Suspirávamos sob a chuva. [...]
“E assim”, disse Dean, “vou seguindo a vida para
onde ela me levar. [...]”

Capítulo 2 • Literatura é uma linguagem

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rota 66 registrando imagens da paisagem americana.

A fotografia como
linguagem

KEROUAC, Jack. On the road (Pé na estrada). Tradução de Eduardo Bueno.
Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 281-282; 305-306. (Fragmento).

......................................................................
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Jack Kerouac (1922-1969)
tornou-se o ídolo de sua geração quando o romance
On the road foi publicado
em 1957. A viagem de dois
amigos, Sal Paradise e Dean
Moriarty, pelos Estados Unidos, boa parte feita na Rota
66, estrada que liga Chicago
a Los Angeles, traduziu a visão de mundo de uma juventude que decidiu questionar
os valores com os quais tinha
sido criada.

a) Que elementos, presentes no trecho 1, asseguram ao leitor tratar-se
da história de uma viagem?

b) No texto, quais as passagens que revelam ser essa viagem a concretização de um desejo típico da juventude: a busca da liberdade?

5. No trecho a seguir, explique de que maneira a pontuação contribui
para dar ao leitor a sensação de velocidade do carro em que viajam
Sal e Dean.

“Cento e setenta quilômetros por hora, direto sem escalas, cidades adormecidas, tráfego nenhum, um trem da Union Pacific deixado para trás, ao luar.”

6. Logo no início do trecho 2, Dean pergunta a Sal: “Qual é a sua estrada,
homem?” O que ele quer dizer com isso? Que sentido atribui ao termo
“estrada”?

7. Identifique, no trecho 2, uma passagem que permite associar o comportamento das personagens a valores próprios da juventude.
ff
Explique por que ela transmite valores associados à juventude.

8. Como Dean resume sua filosofia de vida?

A linguagem da literatura
Jack Kerouac, anos 1950.

De olho no filme
“Ligue o motor.
Comece sua jornada”

A essência da arte literária está na palavra. Usada por escritores e poetas
em todo o seu potencial significativo e sonoro, a palavra estabelece uma
interessante relação entre um autor e seus leitores/ouvintes.
“Ah, homem, essa barca é um sonho”, afirma Dean no texto de Jack
Kerouac. Para compreender a imagem criada pela personagem, nós precisamos entender as comparações que a construíram. Sabemos que Dean
e Sal viajam de carro; sabemos que uma “barca” não trafega em estradas.
Com essas informações, procuramos reconstruir o sentido da comparação
implícita que está na base da imagem criada: o carro em que viajam é tão
grande e confortável que parece uma barca.
Em seguida, reconhecemos que a afirmação de que o carro “é um sonho”
também foi criada a partir de outra comparação entre nossos sonhos e
todas as coisas que desejamos muito. Reconstituída a comparação original,
podemos interpretar que Dean quer dizer que aquele é um carro maravilhoso,
objeto de desejo e fantasia dos dois jovens.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
O que essa filosofia sugere em termos de comportamento?

Unidade 1 • Introdução à literatura

No texto de Kerouac, palavras como barca e sonho foram usadas em
sentido conotativo.
Tudo acontece em
Elizabethtown, de Cameron
Crowe. EUA, 2005.

A caminho do funeral
do pai, depois de sofrer
forte trauma profissional,
Drew encontra Claire, uma
aeromoça otimista que irá
desafiá-lo a fazer uma viagem de carro através do
país. Sozinho, transportando
uma urna com as cinzas do
pai, Drew inicia a viagem
que dará um novo sentido
à sua vida.

Tome nota
O sentido conotativo (ou figurado) é aquele que as palavras e expressões
adquirem em um dado contexto, quando o seu sentido literal é modificado. Nos
textos literários, predomina o sentido conotativo. A linguagem conotativa é
característica de textos com função estética, ou seja, que exploram diferentes
recursos linguísticos e estilísticos para produzir um efeito artístico.
Em textos não literários, o que predomina é o sentido denotativo (ou literal).
Dizemos que uma palavra foi utilizada em sentido literal quando é tomada em
seu significado “básico”, que pode ser apreendido sem ajuda do contexto. A
linguagem denotativa é típica de textos com função utilitária, ou seja, que têm
como finalidade predominante satisfazer a alguma necessidade específica,
como informar, argumentar, convencer, etc.

O trabalho com o sentido conotativo ou figurado é uma característica
essencial da linguagem literária.
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Quando a literatura explora a conotação, como no texto de Kerouac, estabelece-se uma interessante relação entre leitor e texto. Ao ler um romance ou
um poema ou ao ouvir uma história, o leitor/ouvinte precisa reconhecer o significado das palavras e reconstruir os mundos ficcionais que elas descrevem.
O leitor/ouvinte desempenha, portanto, um papel ativo, já que também cria,
em sua imaginação, mundos ficcionais correspondentes àqueles propostos
nos textos ou vive, na fantasia, experiências semelhantes às descritas.
Tome nota
Quando as palavras assumem no texto literário diferentes significados,
dizemos que ocorre um processo de plurissignificação.

De olho na imagem
Além do objeto
A foto mostra uma escada em caracol, mas vai
além da representação objetiva de um objeto: registra
profundidade, sugere sensações, uma certa instabilidade. Você diria que esta
foto é um texto denotativo
ou conotativo?

O poder de explorar sentidos

Observe este trecho do poema “Profundamente”, de Manuel Bandeira.

Escada em espiral em
abadia em Melk, Áustria.

Profundamente
[...]
Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
— Estão todos dormindo
Estão todos deitados
Dormindo
Profundamente.

A infância como tema
BANDEIRA, Manuel. Antologia poética. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2001. p. 81. (Fragmento).

© dos textos de Manuel Bandeira, do Condomínio dos proprietários dos direitos intelectuais
de Manuel Bandeira. (In: Antologia poética — publicado pela Ed. Nova Fronteira).
Direitos cedidos por Solombra — Agência Literária. (solombra@solombra.org).

O trecho do poema começa com a lembrança de um acontecimento passado: um menino de seis anos adormeceu e não viu o fim da festa de São
João. Nesse trecho, o verbo adormecer é usado em sentido literal e significa
“dormir, cair no sono”.
A segunda estrofe retoma o momento presente, evocado pelo advérbio
hoje, que a inicia. A lista de familiares, associada à pergunta final (“Onde estão
todos eles?”), cria o contexto necessário para que o verbo dormir ganhe, na
última estrofe, um sentido figurado. Passados muitos anos daquela longínqua festa de São João, a avó, o avô, Tomásia, Rosa “estão todos dormindo”.
Imediatamente concluímos que dormindo significa que eles morreram.

As memórias da infância
são fonte inesgotável de
inspiração. Este outro poema
tematiza a infância explorando diferentes sentidos da
palavra.
....................................................

Lar doce lar
Minha pátria é minha
[infância:
Por isso vivo no exílio.
CACASO. Beijo na boca e
outros poemas. São Paulo:
Brasiliense, 1985. p. 63.

Capítulo 2 • Literatura é uma linguagem

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Como vimos, o uso literário das palavras promove a multiplicação dos
sentidos e, assim, permite que o texto sofra diferentes leituras e interpretações. O uso conotativo da linguagem faz com que as palavras, ao aparecerem
em contextos inesperados ou imprevisíveis, ganhem novos significados e
produzam interessantes efeitos de sentido.

....................................................
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O uso do advérbio profundamente reforça a ideia de sono profundo, do
qual os familiares não irão mais despertar. Quando associamos a passagem
de tempo ao “desaparecimento” daquelas pessoas, percebemos que foi
criado o contexto no qual o verbo dormir ganha um novo sentido.

Recursos da linguagem literária:
o poder das imagens

Observe como o texto seguinte consegue, por meio de imagens variadas
e intrigantes, sugerir cenários ficcionais que podem ser “habitados” por
todos nós.

15 de maio de 1905
Imagine um mundo em que não há tempo. Somente imagens.
Uma criança, à beira do mar, enfeitiçada pela primeira visão que tem do oceano. [...]
Pegadas na neve em uma ilha no inverno. [...] Luz do sol, em ângulos abertos, rompendo
uma janela no fim da tarde. Uma imensa árvore caída, raízes esparramadas no ar, casca
e ramos ainda verdes. [...] Uma garrafa quebrada no chão, líquido marrom nas fissuras
do piso, uma mulher com os olhos vermelhos. [...] Um chapéu azul na praia, trazido
pela maré. [...] Planetas no espaço, oceanos, silêncio.
LIGHTMAN, Alan. Sonhos de Einstein. Tradução de Marcelo Levy.
São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 72-76. (Fragmento).

No texto, não há acontecimentos, apenas a enumeração de diferentes
cenas. A primeira imagem desperta, no leitor, várias sensações que podem
ser imediatamente associadas à figura daquela criança que contempla o
oceano pela primeira vez. Dessa forma, as cenas descritas “alimentam”
nossa imaginação e nos transportam para dentro do mundo ficcional
construído pelo texto.

•

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

PICASSO, P. Vaso com flores. s.d.
Guache sobre papel. Nesta obra,
a beleza se revela em um objeto
bastante cotidiano, representado
com economia de cores e traços.
É uma prova de que o belo pode
mesmo estar nas coisas mais
simples.

O poder de sugestão e evocação do texto literário depende da capacidade
de o escritor escolher as palavras capazes de “desenhar”, para seus leitores,
uma série de imagens. Por meio do reconhecimento e da reelaboração dessas imagens, o leitor constrói, na sua imaginação, uma representação dos
mundos ficcionais apresentados nos textos.

Comparações: a concretização de emoções

Unidade 1 • Introdução à literatura

As comparações são um importante recurso do texto literário. Por meio
delas, os escritores procuram traduzir certas emoções, certos modos de
ver e sentir.
O poema de José Paulo Paes ilustra como o poder da linguagem de
promover aproximações e explicitar semelhanças torna possível definir um
sentimento tão complexo como o amor.

Madrigal
Composição poética breve
que exprime um pensamento
fino, terno ou galante. Surgiu
no século XIV, no norte da
Itália, e destinava-se quase sempre a ser musicada.
Ainda hoje, muitos poetas
escrevem madrigais.

Madrigal
Meu amor é simples, Dora,
Como a água e o pão.
Como o céu refletido
Nas pupilas de um cão.
PAES, José Paulo. Melhores poemas: José Paulo Paes.
Seleção de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Global, 2003. p. 69.
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Para definir o seu amor por Dora, o eu lírico recorre à semelhança entre
esse sentimento e dois alimentos vitais para os seres humanos: o pão e a
água. A aproximação entre o amor, o pão e a água sugere que esse sentimento é tão essencial para o eu lírico quanto os alimentos mais básicos.
A segunda comparação presente no poema reforça a ideia de simplicidade do amor. Um cão, ao olhar para o céu, não interpreta o que vê. Além
disso, a comparação entre o amor e a imagem do céu refletido nos olhos
do cão (símbolo, talvez, da fidelidade) estabelece uma ponte entre o que
é pequeno/particular (os seres humanos, os alimentos) e algo grande/
universal (o céu).

Lembre-se
Eu lírico ou eu poemático
é o “eu” que fala na poesia.
Seu equivalente nos textos
em prosa é o narrador.

O efeito das comparações na construção do sentido do poema é claro.
São elas que nos ajudam a identificar duas características “definidoras” do
amor: o fato de ele atuar como um alimento, que mantém vivos os amantes,
e também como uma força transformadora, que promove uma certa superação da dimensão pessoal em direção à universalidade.

Metáforas: afirmação de semelhanças
inusitadas

Um outro recurso linguístico que explora as possibilidades criativas da
linguagem são as metáforas.
Em grego, o termo metaphorá significa mudança, transposição. Na
origem das metáforas, portanto, existe um processo de substituição:
aproximam-se dois elementos que, em um contexto específico, guardam
alguma relação de semelhança, transferindo-se, para um deles, características do outro.
Dito assim, parece complicado, mas não é. Observe o seguinte poema
de Sophia Andresen:

Novembro
A respiração de Novembro verde e fria
Incha os cedros azuis e as trepadeiras
E o vento inquieta com longínquos desastres
A folhagem cerrada das roseiras.
ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Obra poética III.
Portugal: Editorial Caminho, 1997. p. 41.

Sabemos que um mês não “respira”, porque a respiração é um atributo
dos seres animados. O que significa, então, o primeiro verso do poema?
Sophia Andresen era uma escritora portuguesa e, na Europa, o inverno
começa no fim do mês de setembro. Durante o inverno, o frio rigoroso faz
com que a respiração das pessoas torne-se visível.
Com a metáfora da “respiração” de Novembro, Sophia Andresen torna
mais “concreta”, para o leitor, a ideia do ar gelado que atua sobre a natureza,
desfolhando as árvores, destruindo a vida.

De olho no texto
A palavra para Neruda
Amo tanto as palavras...
As inesperadas... As que
avidamente a gente espera,
espreita até que de repente
caem... Vocábulos amados...
Brilham como pedras coloridas, saltam como peixes
de prata, são espuma, fio,
metal, orvalho... Persigo
algumas palavras... São tão
belas que quero colocá-las
todas em meu poema... [...]
Tudo está na palavra... Uma
ideia inteira muda porque
uma palavra mudou de lugar
ou porque outra se sentou
como uma rainha dentro de
uma frase que não a esperava e que a obedeceu...
NERUDA, Pablo. Confesso que
vivi. Tradução de Olga Savary.
Rio de Janeiro: Difel, 1978.
(Fragmento). Disponível em:
<http://www.releituras.com/
pneruda_menu.asp>.
Acesso em: 29 out. 2009.

Por meio de uma série de
comparações e metáforas,
o poeta chileno Pablo Neruda define, liricamente, a
importância da palavra para
a literatura.
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texto para análise
As questões de 1 a 4 referem-se ao texto 1.

Texto 1

Stubb mata uma baleia

Unidade 1 • Introdução à literatura

[...]
De repente, pareceu-me que bolhas estouravam para
além dos meus olhos fechados; como prensas, minhas
mãos se agarravam aos ovéns; uma misteriosa força
invisível me salvou: com um choque voltei à vida. E, oh!,
bem perto, a sotavento, a menos de quarenta braças,
um Cachalote gigantesco rolava pela água como o casco
virado de uma fragata, seu dorso enorme e lustroso, de
uma cor Etíope, brilhando ao sol como um espelho. Mas
ondulando preguiçosa pelas cavas do mar, e, vez ou outra,
lançando tranquila seu jato vaporoso, a baleia parecia
um burguês corpulento fumando o seu cachimbo numa
tarde de calor. Mas aquele cachimbo, pobre baleia, foi o
seu último! [...]
“Ali vai a cauda!”, foi o grito, anúncio imediatamente
seguido da presteza de Stubb em pegar um fósforo e acender seu cachimbo, pois agora haveria descanso garantido.
Decorrido o intervalo da sondagem, a baleia emergiu de
novo e, estando de frente para o bote do fumante, mais
perto dele do que dos outros botes, Stubb se fez de rogado
das honras de capturá-la. [...] ainda dando baforadas no seu
cachimbo, Stubb incitou a tripulação ao ataque.
[...] Levante-se, Tashtego! — Ao ataque!”. O arpão foi
arremessado. “À ré!” Os remadores recuaram; no mesmo
instante alguma coisa passou quente e sibilante por seus
pulsos. Era a ostaxa mágica. [...]
“Recolher — Recolher!”, gritou Stubb ao remador da
proa e, voltando-se para a baleia, todas as mãos começaram a puxar o bote para perto dela, enquanto o bote
ainda corria a reboque. Logo chegando perto de seu flanco,
Stubb, firmando o joelho na tosca castanha, dardejou dardo
após dardo no peixe fugitivo; a seu comando, o bote ora
retrocedia frente às horríveis contorções da baleia, ora se
aproximava para um novo ataque.

A corrente vermelha jorrava de
todos os lados do monstro, como
riachos colina abaixo. Seu corpo
torturado rolava não mais na água
salgada, mas no sangue, que borbulhava e fervia por centenas de
metros em sua esteira. [...]
“Puxar — puxar!”, gritava para
o remador da proa, enquanto a baleia
abatida arrefecia sua fúria. “Puxar! — mais perto!”, e o bote
costeou o flanco do peixe. Quando estava bem em cima da
proa, Stubb cravou lentamente sua lança comprida e afiada
no peixe, e ali a manteve, resolvendo sempre de novo,
cuidadoso, como se estivesse cautelosamente procurando
por um relógio de ouro que a baleia tivesse engolido, e que
ele temia que se quebrasse antes de conseguir fisgá-lo para
fora. Mas aquele relógio de ouro que procurava era a vida
mais profunda do peixe. E ele então a atingiu; pois, saindo
de seu transe para aquela coisa indescritível que se chama
“convulsão”, o monstro contorceu-se terrivelmente em
seu próprio sangue [...]
Já enfraquecida em sua convulsão, a baleia fez-se mais
uma vez presente aos olhos; debatendo-se de um lado
para o outro; dilatando e contraindo o espiráculo com
espasmos e uma agonizante, seca e crepitante respiração.
Por fim, sopros após sopros de sangue coagulado, como a
borra púrpura do vinho tinto, foram lançados ao ar repleto
de terror; e caindo, escorreram dos flancos imóveis para o
mar. Seu coração havia estourado!
“Está morta, senhor Stubb”, disse Tashtego.
“Sim; os dois cachimbos se apagaram!”, e tirando-os
da boca Stubb espalhou as cinzas mortas sobre a água; e,
por um instante, ficou a olhar pensativo para o imenso
cadáver que havia feito.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No trecho a seguir, extraído do famoso romance Moby Dick, Ismael, o narrador,
relata o momento em que os tripulantes do Pequod caçam a baleia.

MELVILLE, Herman. Moby Dick. Tradução de Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza. São Paulo: Cosac Naify. p. 306-311. (Fragmento).

Ovéns: cabos que sustentam mastros e mastaréus para os
bordos e para a ré.
sotavento: lado ou bordo contrário àquele de onde sopra o vento.
braças: antiga medida, equivalente à extensão que vai de
um punho ao outro, ou da extremidade de uma mão aberta à
outra, ou da ponta de um polegar ao outro, num adulto com os
braços estendidos horizontalmente para os lados.
Cachalote: baleia dentada, encontrada em todos os oceanos
e mares do mundo, com até 20 m de comprimento, coloração

cinzenta ou preta, cabeça enorme e de formato quase
quadrangular.
Fragata: navio de guerra a vela, de três mastros.
etíope: de cor escura.
Ostaxa: corda usada para levantar ou arriar a vela de uma
nau.
Proa: parte dianteira de uma embarcação.
Flanco: cada um dos lados do corpo.
espiráculo: abertura por onde o ar circula.
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1. O trecho transcrito narra a caça a um cachalote até o momento em
que ele é abatido. Descreva brevemente, na sequência em que ocorrem, os fatos relatados.

2. Ismael, o personagem que narra o romance, descreve o cachalote
perseguido. Transcreva, do primeiro parágrafo do texto, as imagens
utilizadas por ele para caracterizar a baleia caçada.
ff
O que essas imagens sugerem a respeito do animal caçado?

3. No trecho transcrito, é estabelecida, também, uma analogia entre o
cachalote e Stubb, o marinheiro que abate o animal. De que maneira
essa relação entre eles é construída ao longo do trecho?

4. A partir do momento em que a baleia é atingida, Stubb tem um objetivo bastante claro para conseguir abater definitivamente o animal.
Que objetivo é esse?
ff
Transcreva a passagem em que esse objetivo é explicitado.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões
5 a 7.

Caça às baleias: um fim desumano
A WSPA conta com as melhores evidências científicas disponíveis para
mostrar que não há forma humanitária de se matar baleias no mar. Com
base nesses fatos, acreditamos que a caça comercial de baleias deveria ser
proibida para sempre.
[...]
Uma morte brutal
A baleia, quando caçada, é despertada violentamente de sua
quietude.
Mesmo usando métodos “modernos”, que pouco mudaram nos últimos
cem anos, a caça às baleias frequentemente envolve intenso e prolongado
sofrimento.
A caça geralmente começa com uma perseguição que dura muitas
horas, até que a baleia começa a mostrar sinais de cansaço.
Uma vez na mira, os caçadores disparam um arpão explosivo que irá perfurar seu corpo até uma profundidade de 30 cm, antes de ser detonado.
As ondas do mar e o movimento do barco e da baleia
tornam quase impossível um único disparo letal.
Mesmo com mira precisa, o arpão raramente mata a
baleia instantaneamente. Ao contrário, ele lhe causa choque e ferimentos enormes. Tiros imprecisos são então seguidos por outros tiros de arpões secundários e de rifles.
Os caçadores içam a baleia ferida para dentro do barco.
Nesse momento, não se pode ter certeza se a baleia já está
morta, pois elas podem armazenar grandes quantidades
de oxigênio e deixar somente seus órgãos essenciais funcionando.
Os critérios dos baleeiros para julgar se uma baleia está
morta são considerados inadequados pela CIB (Comissão
Internacional da Baleia). Isso significa que as baleias podem
ainda estar em sofrimento, mesmo quando são declaradas
como mortas.

Carcaça de uma baleia sendo
erguida por um navio baleeiro
em Hvalfjordur, Islândia,
19 jun. 2009.

Capítulo 2 • Literatura é uma linguagem
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Os baleeiros frequentemente alegam que uma
baleia morre em até dois minutos. A WSPA tem
provas de que os espasmos mortais podem durar
mais de uma hora.
WSPA (sigla em inglês da Sociedade Mundial de
Proteção Animal). Disponível em: <http://www.wspabrasil.org/wspaswork/marinemammals/caca-a-baleias-fimdesumano.aspx.> Acesso em: 8 jun. 2010. (Fragmento).

que essa é uma prática que causa imensa agonia
ao animal. De que modo os fatos narrados no
texto 1 confirmam as afirmações, apresentadas
no texto 2, sobre o sofrimento das baleias quando
caçadas?

7. Escreva um parágrafo comparando os textos 1 e

5. Os dois textos lidos fazem referência à caça às
baleias. Identifique as informações referentes
a essa prática apresentadas no texto 2.
 De que maneira são apresentadas tais informações? Explique.

6. Embora as técnicas utilizadas na caça às baleias
hoje estejam mais evoluídas, pode-se afirmar

2 com base nos seguintes critérios:

• Perspectiva: objetiva, subjetiva.
• Função: estética, utilitária.
• Linguagem: predominantemente denotativa,
predominantemente

conotativa.
 Com base na comparação que você fez, classifique cada texto em literário ou não literário.
No momento de analisar os textos, considere o
contexto de produção e de circulação de cada
um deles.

Exercícios adicionais.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu como a fotografia é uma linguagem que,
além de registrar elementos da realidade, expressa emoções, sugere
sentimentos, leva quem a observa a explorar outros sentidos daquilo
que ela registra. Viu também que a linguagem literária faz uso de outros
recursos para alcançar objetivos semelhantes. Para mostrar a você,
em um primeiro momento, como a literatura faz isso, usamos o texto
de Jack Kerouac como uma segunda “lente” que “tira uma fotografia”
da realidade, fazendo uso das palavras.
E você: se tivesse de escolher outro texto e outra imagem para a
abertura deste capítulo, quais seriam? Forme uma equipe com alguns
colegas e escolham uma imagem (foto, pintura, escultura, etc.) e um
texto que, combinados, possam introduzir a discussão que fazemos
neste capítulo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

Unidade 1 • Introdução à literatura

Selecionem uma imagem que, além de oferecer “pistas” claras para
quem a observa, também expresse emoções e sentimentos diferentes
e leve o observador a explorar os sentidos que a pessoa que produziu
essa imagem pretendia evocar.
Cumprida essa parte do trabalho, a equipe deve procurar um texto
literário que dialogue com a imagem escolhida. Vale qualquer texto
literário — poema, trecho de romance ou conto, uma cena de peça
de teatro. O importante é que as relações entre o texto e a imagem
possam ficar evidentes.
Cada equipe poderá, por fim, apresentar o trabalho para a classe.
Para isso, deverá:
 mostrar a imagem escolhida e ler o texto selecionado;
 apresentar, oralmente, uma análise do texto que justifique sua
associação com a imagem escolhida.

É possível fazer uma avaliação final, elegendo o texto e a imagem
de que a classe mais gostou e/ou a associação de imagem e texto
que achou mais apropriada.
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CONEXÕES
Para navegar

Para assistir

http://www.nga.gov./exhibitions/2009/frank/
index.shtm

A dama na água, de M. N. Shyamalan.

Site em inglês sobre o fotógrafo Robert Frank e sua
obra The Americans. Esse livro de fotos registra as cenas
e paisagens americanas da década de 1950, resultante
da viagem feita por Frank, durante dois anos, por 48 dos
50 estados americanos.

Grande metáfora do próprio trabalho ficcional. Os moradores de
um típico condomínio americano
precisam salvar Story (“estória”),
uma jovem misteriosa que surge
inesperadamente de um universo
mágico de contos de fadas, cuja
conexão com o “mundo real” há
muito se perdeu. Para tanto, os moradores do condomínio precisam
descobrir qual é o papel exato que deverão desempenhar
na trama para que haja um desfecho bem-sucedido.

http://educaterra.com.br/Literatura/Litcont/2003/09/02/000.htm
Site sobre os beatniks e a cultura dos anos 1960, nos
Estados Unidos. Destaque para as informações sobre
os objetivos da Geração Beat e o contexto político e
social que determina o seu surgimento na América do
pós-guerra.

EUA, 2006.

Em busca da Terra do Nunca, de Marc Forster.

Site com discurso do escritor português José Saramago
proferido em dezembro de 1998 perante a Real Academia
Sueca, já como o novo Prêmio Nobel de Literatura. Nesse
tocante discurso, o primeiro escritor de língua portuguesa a receber esse prêmio relembra cenas e pessoas
que marcaram sua vida e que o ajudaram a construir sua
obra literária.

Para ler e pesquisar
Como se trata de um capítulo que apresenta características da linguagem literária, sugerimos que você
procure algumas obras que abordem esse aspecto. Os
livros abaixo são apenas indicações dos muitos textos
sobre o assunto.

Como e por que ler os clássicos universais
desde cedo, de Ana Maria Machado.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

Literatura: leitores & leitura, de Marisa Lajolo.
São Paulo: Moderna, 2001.

Introdução aos estudos literários, de Maria
Vitalina Leal de Matos.
Lisboa: Verbo, 2001.

A linguagem literária, de Domício Proença
Filho.

A recriação da vida do escritor
inglês James M. Barrie é o ponto
de partida desse filme sensível que
nos ajuda a compreender melhor o
poder da ficção. Ao se tornar amigo
da viúva Davies e de seus quatro
filhos, Barrie descortina, por meio
de sua imaginação fértil, um mundo
de aventuras que ajuda as crianças
a superarem a tristeza pela morte
do pai. O contato com essa família
e, em especial, com o jovem Peter será a inspiração para
que J. M. Barrie escreva a sua inesquecível história sobre
Peter Pan, o menino que não queria crescer.

Peixe Grande e suas histórias maravilhosas,
de Tim Burton.
EUA, 2003.
Will cresceu ouvindo seu pai,
Edward Bloom, contar as histórias
mais extraordinárias. Como jornalista interessado no mundo real, irritase com o mundo de fantasia criado
pelo pai e tem a impressão de que
sua vida foi marcada por mentiras.
Quando uma doença ameaça a vida
de Edward, é hora de Will voltar para
casa, descobrir os limites entre a
fantasia e a realidade e, ao fazê-lo, redescobrir seu próprio
pai. Por meio das muitas histórias que compõem a vida
extraordinária de Edward Bloom, Tim Burton tematiza os
relacionamentos familiares, criando um filme sensível e
divertido que nos ajuda a reconhecer como, por meio da
ficção, podemos compreender melhor a realidade.

6. ed. São Paulo: Ática, 1997. (Série Princípios).

Dicionário de termos literários, de Massaud
Moisés.
São Paulo: Cultrix, 1974.

Conteúdo digital Moderna PLUS

Capítulo 2 • Literatura é uma linguagem
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EUA, 2004.

http://www.revista.agulha.nom.br/
1saramago5.html

http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Peixe Grande e suas histórias
maravilhosas, de Tim Burton.
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Capítulo

3

Literatura é gênero i:
o épico e o lírico

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Definir o que são gêneros literários e reconhecer suas
características estruturais.
2. Identificar características do gênero épico.
3. Reconhecer a função dos poemas épicos na Antiguidade.
4. Explicar as diferenças entre o conceito de herói nos
contextos clássico e moderno.
5. Descrever como se caracterizaram as primeiras
manifestações do gênero lírico.
6. Reconhecer as funções associadas à lírica.
7. Identificar as principais formas e recursos do gênero lírico.
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Cena do filme O Senhor dos Anéis
– O retorno do rei, de Peter Jackson.
EUA, 2003. Frodo, o herói da saga,
passa por muitas provações.
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uando ouvimos falar de um filme épico, imediatamente visualizamos
cenas de batalhas grandiosas, com a presença de heróis destemidos,
defendendo valores como honra e justiça.
Por sua vez, quando se trata de um filme romântico, sabemos que
provavelmente veremos cenas líricas, em que as emoções estarão
presentes. Por que fazemos essas ligações? O que nos leva a associar
o épico a cenas de luta espetaculares e o lírico aos sentimentos? Neste
capítulo, você vai ler alguns textos fascinantes e entender como esses dois
conceitos estão ligados à literatura.

Leitura da imagem
1. A foto nos mostra o momento em que Frodo, o herói de O Senhor dos
Anéis, chega ao topo da Montanha da Perdição. Lá, ele deve destruir o
Um Anel e livrar a Terra-Média da ameaça de ser dominada por Sauron,
o Senhor das Trevas. Qual é a aparência do herói nesse momento?
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
O que essa aparência sugere sobre a jornada de Frodo?

2. Explique como essa imagem simboliza, no contexto da história de O
Senhor dos Anéis, que o maior desafio enfrentado pelo herói não estava nos obstáculos a serem enfrentados na jornada, mas na luta que
travaria consigo mesmo.

Da imagem para o texto
3. No trecho abaixo, Elrond, o senhor dos Elfos, apresenta Frodo ao
Conselho que irá decidir o que deverá ser feito com o Um Anel. Que
características de Frodo são destacadas por Elrond?

Elrond chamou Frodo para se sentar ao seu lado e o apresentou ao grupo dizendo:
— Aqui, meus amigos, está o hobbit, Frodo, filho de Drogo. Poucos chegaram
aqui, passando por perigos maiores, ou em missão mais urgente. [...]
Frodo olhou para todos os rostos, mas eles não estavam voltados para ele. Todo o
Conselho se sentava com os olhos para baixo, pensando profundamente. Um grande
pavor o dominou, como se estivesse aguardando o pronunciamento de alguma sentença que ele tinha previsto havia muito tempo, e esperado em vão que afinal de contas
nunca fosse pronunciada. Um desejo incontrolável de descansar e permanecer em
paz ao lado de Bilbo em Valfenda encheu-lhe o coração. Finalmente, com um esforço,
falou, e ficou surpreso ao ouvir as próprias palavras, como se alguma outra vontade
estivesse usando sua pequena voz.
— Levarei o Anel — disse ele. — Embora não conheça o caminho.
Elrond levantou os olhos e olhou para ele, e Frodo sentiu o coração devassado pela
agudeza daquele olhar. — Se entendo bem tudo o que foi dito — disse ele —, penso que
essa tarefa é destinada a você, Frodo; e que, se você não achar o caminho, ninguém
saberá. É chegada a hora do povo do Condado, quando deve se levantar de seus campos
pacíficos para abalar as torres e as deliberações dos Grandes. Quem, entre todos os
Sábios, poderia prever isto? Ou, se são mesmo sábios, por que deveriam esperar sabê-lo, até que a hora chegasse? Mas o fardo é pesado. Tão pesado que ninguém poderia
impô-lo a outra pessoa. Não o imponho a você. Mas se o toma livremente, direi que
sua escolha foi acertada; e se todos os poderosos amigos-dos-elfos de antigamente,
Hador, e Húrin, e Túrin, e o próprio Beren, estivessem reunidos juntos, haveria um
lugar para você entre eles.

O desafio do Anel

Cena de O Senhor dos Anéis
– O retorno do rei, 2003, em
que aparece a personagem
Sauron.

Em 2001, a Saga do Anel
chegou às telas de cinema do
mundo inteiro. Dirigida pelo
neozelandês Peter Jackson,
a trilogia conta a história do
hobbit Frodo Bolseiro e sua
missão de destruir o Um Anel.
O terceiro filme da série,
O retorno do rei, leva-nos à
Montanha da Perdição, único
local onde pode ser destruído o anel forjado por Sauron
para dominar os povos da
Terra-Média.
Após superar toda sorte
de perigos e obstáculos, Frodo e seu fiel amigo Sam Gamgi
chegam ao topo do vulcão,
onde o herói precisa vencer
o desafio mais difícil: resistir
à tentação de não destruir o
Um Anel e usufruir de todo o
poder que ele lhe dá, sucumbindo assim à dominação
do mal.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de O senhor dos
Anéis: a sociedade do anel, de
Peter Jackson.
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— Mas certamente o senhor não o enviará sozinho, Mestre? — gritou Sam, incapaz de se conter por mais tempo, e pulando do canto onde tinha estado sentado,
quieto, sobre o chão.
— Realmente não! — disse Elrond, voltando-se para ele com um sorriso. — Pelo
menos você deve ir com ele. É quase impossível separá-lo de Frodo, até mesmo quando
ele é convocado para um conselho secreto, e você não.
Sam se sentou, corando e gaguejando. — Que boa enrascada esta em que nos
metemos, Sr. Frodo — disse ele, balançando a cabeça.
TOLKIEN, J. R. R. O Senhor dos Anéis. Tradução de Lenita Maria Rímoli Esteves
e Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 248-249; 281-282. (Fragmento).

4. Leia uma definição de herói.
[…] indivíduo notabilizado por seus feitos guerreiros, sua coragem, tenacidade,
abnegação, magnanimidade, etc.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. (Fragmento).

ff
O que, no texto, permite identificar Frodo como o herói da história de
O Senhor dos Anéis? Explique.

5. No caderno, copie a passagem do texto em que fica evidente que as
ações de Frodo engrandecem todos os hobbits.

6. Os heróis são “predestinados” a cumprir uma determinada missão.
Também essa característica pode ser identificada em Frodo? Justifique
sua resposta com um trecho do texto.

7. Explique que outra característica do herói pode ser identificada nestas
palavras de Elrond:
Tolkien, 1973.

“[...] o fardo é pesado. Tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outra pessoa. Não o imponho a você. Mas se o toma livremente, direi que sua escolha foi
acertada; [...]”

Unidade 1 • Introdução à literatura

8. Observe as imagens com alguns heróis famosos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A trilogia O Senhor dos
Anéis foi escrita pelo inglês
J. R. R. Tolkien (1892-1973),
professor de literatura e linguista.
Seu primeiro livro de ficção foi O hobbit, publicado em
1937. A repercussão e o sucesso da história dos seres
pequenos, de pés peludos,
que gostam de comer muito
e viver em paz, fizeram com
que Tolkien começasse a escrever, naquele mesmo ano, a
continuação da história dos
hobbits: as três partes de O
Senhor dos Anéis (A Sociedade do Anel, As duas torres, O
retorno do rei).
Essa trilogia é uma das
obras mais famosas e lidas
no mundo todo.

Características do herói
Uma característica associada ao herói é o fato de ele,
muitas vezes, representar
seu próprio povo. O comportamento exemplar do herói,
nesses casos, deixa de ser
uma marca individual para
ser ampliado e atribuído ao
povo a que ele pertence.
Outra característica é a de
o herói estar predestinado a
cumprir uma determinada
missão.

ff
Discuta com seus colegas: que características em comum unem esses
heróis a Frodo?
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Os gêneros literários

Mimese

O termo gênero costuma ser utilizado para fazer referência a alguns padrões de composição artística que, ao longo do tempo, têm sido utilizados
para dar forma ao imaginário humano. O contato permanente com as artes
nos permite reconhecer esses padrões e faz com que tenhamos expectativas em relação ao modo como recriam artisticamente o mundo.
Aristóteles, na Antiguidade Clássica, foi o primeiro a tentar organizar
a produção literária em gêneros a partir de dois critérios fundamentais: a
forma e o conteúdo. Com relação ao conteúdo da narração, ele destaca três
focos de atenção: as paixões, as ações e os comportamentos humanos. Com
relação à forma, considera dramático o texto no qual há somente a atuação
das personagens, sem a presença de um narrador; e épico, o texto no qual
o poeta narrador fala por meio de uma personagem, como nos poemas de
Homero. Aristóteles não trata especificamente da produção lírica.

Neste capítulo, vamos aprofundar o estudo do gênero épico e do lírico.

O gênero épico
Todos os povos têm as suas narrativas. A forma como as organizam pode
variar, os meios pelos quais circulam podem ser diferentes, mas o fato é que
contar histórias parece ser uma atividade própria da natureza humana.
Dos poemas orais ao romance contemporâneo, a literatura registra a
trajetória das narrativas e seu estudo nos ajuda a compreender as mudanças formais e de conteúdo por que passaram.
As narrativas mais antigas apresentam uma característica comum: todas
contam os feitos extraordinários de um herói.

Um conceito muito importante para Aristóteles é
o de mimese, que, em grego,
significa imitação. Na sua
obra Poética, ele desenvolve
a ideia de que a função da
literatura, principalmente
do teatro, é criar representações (imitações) das ações
e comportamentos humanos,
das paixões e forças que nos
levam a agir.
Segundo Aristóteles,
quando observamos as representações criadas nos
textos literários, vivemos
experiências semelhantes às
das personagens e aprendemos com isso.

Tome nota
Os longos poemas narrativos, em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado em estilo solene, grandioso, são chamados de
épicos ou epopeias. O termo deriva do grego épos, que, entre os seus significados, quer dizer palavra, verso, discurso.

Na cena de abertura da Odisseia, podemos identificar algumas das características típicas da épica. Observe:
Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito
peregrinou, dês que esfez as muralhas sagradas de Troia;
muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes,
como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma,
para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta.
HOMERO. Odisseia. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 5. ed.
Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 23. (Coleção Universidade). (Fragmento).

O poeta pede inspiração às musas para contar a história de um herói,
Odisseu (também chamado de Ulisses), que peregrinou por muitas cidades
e sofreu terríveis provações desde que desfez as muralhas sagradas de
Troia. Aí estão delineados a voz narrativa (o poeta que irá contar a história),
o herói e sua superioridade diante de outros homens.

Dês: desde (pouco usado).
esfez: desfez (pouco usado).
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No Renascimento, a grande valorização da poesia lírica, desencadeada
pela produção de Petrarca e seus seguidores, consolidou o reconhecimento de três gêneros literários básicos: o épico, o lírico e o dramático. Essa
classificação, embora redutora, continua sendo usada até hoje.

Busto de Aristóteles. 384-332 a.C. Mármore.
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A estrutura do
poema épico
Toda epopeia apresenta
uma organização interna.
Como se trata de um poema
longo, a epopeia é dividida em
várias partes, denominadas
cantos. Nessa estrutura,
os cantos são organizados
de modo a cumprir funções
preestabelecidas:
• Proposição: o poeta define
o tema e o herói de seu
poema.
• Invocação: o poeta pede
à Musa (divindade inspiradora da poesia) que lhe
inspire, para desenvolver
com maestria o tema de
seu poema.
• Narração: o poeta narra as
aventuras do herói.
• Conclusão: o poeta encerra sua narrativa, após
relatar os feitos gloriosos
que marcaram a trajetória
de seu herói.

Provavelmente, a narrativa mais antiga de que
se tem notícia é a que conta, em versos, a história
de Gilgamesh, rei de Uruk, na Babilônia, que viveu
por volta de 2700 a.C. É também a primeira epopeia
a narrar os feitos de um herói pátrio. Apesar disso,
considera-se que as obras épicas mais importantes
para a literatura ocidental são a Ilíada e a Odisseia,
que surgiram bem depois, por volta do século VIII
a.C., e cuja autoria é atribuída a Homero.
Supõe-se que tanto a Ilíada quanto a Odisseia
tenham se originado de cantos populares e declamações em festivais religiosos.
A estrutura dos poemas homéricos serviu de base para outros épicos,
como a Eneida, de Virgílio, e Os lusíadas, de Camões. Por esse motivo, a Ilíada
e a Odisseia são consideradas poemas épicos clássicos ou primários. Todos
os que se inspiram neles são considerados de imitação ou secundários.
A Ilíada é um poema sobre a guerra, sobre as atitudes heroicas e os sofrimentos que ela desencadeia. O conflito histórico é o pano de fundo para o
poeta desenvolver o núcleo de sua narrativa: a ira de Aquiles, que, após diversas
peripécias, mata Heitor, filho do rei de Troia, e vence a guerra para os gregos.
Odisseu (Ulisses é a forma latina e mais conhecida do nome do herói) é o herói
da segunda epopeia homérica, a Odisseia. Ele retorna da guerra de Troia, na qual
teve papel decisivo: foi ele quem teve a ideia de presentear os inimigos com um
cavalo de madeira dentro do qual estavam escondidos os guerreiros gregos.
Em sua volta para Ítaca, cidade onde o esperam a esposa Penélope e
seu filho Telêmaco, Odisseu enfrentará muitos perigos e sofrimentos. Ao
contar essa viagem, a Odisseia retrata de modo mais próximo a vida cotidiana dos gregos.

O conceito de herói nas epopeias clássicas
Na Odisseia, os principais obstáculos enfrentados pelo herói são provocados por Posido (também conhecido como Poseidon), deus dos mares. Enfurecido por Odisseu ter cegado seu filho Polifemo, um poderoso ciclope (gigante
com um só olho no meio da testa), Posido cria toda sorte de perigos para
impedir que o rei de Ítaca conclua com vida sua jornada de regresso.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vaso grego com cena da Odisseia.
Ulisses e seus companheiros
perfurando o olho do ciclope
Polifemo. 1887. Litografia colorida.

As epopeias clássicas ou primárias

No trecho a seguir, vemos Odisseu ser atacado pelas forças da natureza
comandadas por Posido.
No quarto dia o trabalho ficou concluído a contento,
e no seguinte a divina Calipso mandou que se fosse
da ilha depois de o banhar e prover de vestidos odoros.
[...]
Fez que soprasse, em seguida, um bom vento propício e agradável
ao qual as velas o divo Odisseu satisfeito desfralda.
[...]
Eis que Posido, de volta dos homens Etíopes, o enxerga,
Dos altos montes dos povos Solimos. De pronto o percebe,
que pelo mar navegava. Ainda mais se exaspera com isso;
move indignado a cabeça e a si próprio dirige a palavra:
“Oh! Por sem dúvida os deuses por modo diverso acordaram
sobre Odisseu, quando estive em visita entre as gentes Etíopes.
[...]
Penso, porém, que ainda posso causar-lhe outra série de males”.
Tendo isso dito, congloba os bulcões, deixa o mar agitado
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com o tridente. Suscita, depois, tempestade violenta
dos ventos todos em nuvens envolve cinzentas a terra
conjuntamente com o mar. Baixa a Noite do céu entrementes.
[...]
O coração de Odisseu se abalou, fraquejaram-lhe os joelhos.
Vendo-se em tanta aflição, ao magnânimo espírito fala:
“Quão infeliz! Ai de mim! Que me falta passar de mais grave?”
[...]
Longe nas ondas é a vela jogada com a verga ainda presa.
Por muito tempo Odisseu submergido ficou, sem que do ímpeto
da onda pudesse livrar-se e surdir novamente à flor da água,
pois lhe pesavam as vestes que a ninfa Calipso lhe dera,
té que, por fim, veio à tona, expelindo da boca a salgada
água amargosa, que em fio lhe escorre, também, da cabeça.
Não se esqueceu da jangada, conquanto se achasse extenuado;
Mas, pelas ondas abrindo caminho, agarrou-se-lhe presto,
sobe e se assenta no meio, escapando, com isso, da Morte.

Odoros: que exalam um odor agradável.
Congloba: junta, reúne.
bulcões: nuvens espessas que indicam a
chegada de uma tempestade.
surdir: emergir, sair da água.

TIBALDI, P. Ulisses.
Século XVI. Detalhe.
Óleo sobre tela.

trilha sonora
Na epopeia clássica, os deuses são apresentados como seres reais que
ajudam ou prejudicam o herói, dependendo de seus caprichos. Também os
perigos enfrentados pelo herói são extraordinários. Odisseu, por exemplo,
mostra bravura e coragem ao enfrentar a força das ondas e dos ventos. Mas
vemos na obra que ele não teria chance de sobreviver se não recebesse
uma ajuda superior — no caso, da ninfa Calipso.
Mesmo sabendo ser impossível fugir das provações que lhe foram
impostas (“Quão infeliz! Ai de mim! Que me falta passar de mais grave?”),
Odisseu nem por isso recua ou fraqueja. Cumpre, assim, o seu destino
e consagra-se como ser humano superior, extraordinário, digno de ser
imortalizado por seus feitos.
Outro aspecto presente na epopeia clássica é a preocupação em informar, a todo instante, a que povo pertence o herói, ou qual é a sua filiação.
Por associação ao herói, a família e o povo a que pertence também se engrandecem com suas ações extraordinárias (a vitória de Aquiles sobre os
troianos é, também, a afirmação da superioridade do povo grego).
Dessa forma, os poemas épicos contribuem para divulgar a ideia de
identidade pátria. Tal característica pode ser mais bem compreendida se
lembrarmos que, no momento em que essas narrativas surgem, a noção de
Estado ainda não estava definida e a organização social variava muito.

•

As epopeias de imitação ou secundárias

Eneida, a primeira epopeia de imitação, foi escrita pelo poeta romano Virgílio, entre os anos 30 e 19 a.C. Esse poema é considerado “a epopeia nacional
dos romanos”, porque foi composto para glorificar a grandeza de Roma.
É no Renascimento, porém, que surge o mais conhecido poema épico
de imitação: Os lusíadas, de Luís de Camões. Escrito em uma sociedade
bastante diferente daquela que viu surgir a Ilíada e a Odisseia, o poema
camoniano revela, na caracterização do herói Vasco da Gama, o objetivo de
exaltar a bravura do povo lusitano, por ele representado no poema.

Receita para fazer um herói
Toma-se um homem
Feito de nada como nós
Em tamanho natural
Embebece-lhe a carne
De um jeito irracional
Como a fome, como o ódio
Depois perto do fim
Levanta-se o pendão
E toca-se o clarim...
Serve-se morto.
Disponível em: <http://natura.di.
uminho.pt/~jj/musica/html/
reinaldo-receitaParaFazerUmHeroi.
html>. Acesso em: 29 out. 2009.

No disco Psicoacústica
(1988), o grupo Ira! musicou
o poema de Reinaldo Ferreira
“Receita para se fazer um
herói” com algumas modificações na letra. Nele, questiona-se a visão da guerra como o
espaço de consagração dos
heróis.
Esse tipo de questionamento seria possível na época em que a Ilíada e a Odisseia foram escritas?
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

HOMERO. Odisseia. Tradução de Carlos Alberto Nunes.
5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 82-84.
(Coleção Universidade). (Fragmento).
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O fato de Camões escrever em um momento em que
o Estado está claramente
organizado e é responsável
pela vida das pessoas faz
com que a individualidade
do herói deixe de ser importante.
O que merece destaque e
elogio são os feitos do povo,
que alcança a imortalidade
por meio da figura do herói
que o representa.

Na cena abaixo, extraída do canto V de Os lusíadas, testemunhamos o
encontro de Vasco da Gama com o gigante Adamastor.

Bramindo, o negro mar de longe brada,
Como se desse em vão nalgum rochedo.
“Ó Potestade (disse) sublimada:
Que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta,
Que mor cousa parece que tormenta?”
Não acabava, quando uma figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandíssima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má e cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.
[...]
E disse: “Ó gente ousada, mais que quantas
No mundo cometeram grandes cousas,
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,
E por trabalhos vãos nunca repousas,
Pois os vedados términos quebrantas
E navegar meus longos mares ousas,
Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho,
Nunca arados de estranho ou próprio lenho:

Gigante Adamastor,
de Joelio Vaz Júnior,
inaugurada em 1927, em
Lisboa. Foto de 18 de
maio de 2007.

CAMÕES, Luís de. Os lusíadas. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 122-123. (Fragmento).

Potestade: divindade poderosa.
vedados términos: o fim do mar, simbolizado pelo Cabo das Tormentas, onde muitas
embarcações naufragaram.
Quebrantas: superas, vences.
Nunca arados de estranho ou próprio lenho: nunca antes navegados. Lenho é usado,
aqui, como uma referência metonímica para embarcação. O gigante Adamastor refere-se
ao fato de os navegadores portugueses serem os primeiros a conseguir ultrapassar o
Cabo das Tormentas, que fica localizado no sul do continente africano.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A exaltação do povo

Unidade 1 • Introdução à literatura

Essa passagem revela uma clara influência da epopeia
clássica: um ser monstruoso (Adamastor), de origem mitológica, representa o obstáculo a ser superado pelo “herói”,
Vasco da Gama. A referência aos seres da mitologia grega
mostra que Camões pretendeu ser fiel ao modelo da epopeia
clássica em que se inspirou.
Nesse trecho, Adamastor desempenha uma dupla função:
simboliza um acidente geográfico (o Cabo das Tormentas,
desafio a ser superado pelos heroicos navegadores portugueses) e cumpre o papel de ser mitológico que deveria
estar presente em um poema épico.

Vista aérea do Cabo da Boa Esperança, África do Sul, 1998.

Outra característica importante que esse trecho ilustra
é o fato de o herói, agora, “encarnar” todo um povo. Embora
dialogue com Vasco da Gama, é ao povo português que o
gigante faz referência em sua fala (“Ó gente ousada, mais
que quantas/ No mundo cometeram grandes cousas”).
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As transformações do herói

Ao longo dos séculos, o conceito de poema épico se transformou para
acomodar as mudanças sociais e políticas por que passaram as sociedades
humanas. A maior transformação aconteceu no século XVIII, quando os
longos poemas narrativos entraram em declínio e surgiu, como alternativa
mais apreciada pelo público leitor, a narrativa em forma de romance.
Escrito em prosa, o romance também focaliza as aventuras de um herói.
Mas, diferentemente do herói épico, o herói do romance representa muito
mais o indivíduo do que o povo a que pertence. O tempo da glorificação
das conquistas pátrias, por meio do herói, havia passado. Agora é a hora
do triunfo do indivíduo, do ser humano comum.

As transformações do herói
Guiado pelas divindades:
Ilíada, Odisseia.
Representando um povo:
Eneida, Os lusíadas.
Humano e individual:
Robinson Crusoé,
O conde de Monte Cristo, etc.

Narrativa: o herói moderno

Os obstáculos que atravessam seu caminho também não são extraordinários e, muitas vezes, simbolizam as dificuldades de afirmar a própria
identidade em centros urbanos nos quais se aglomera um sem-número de
indivíduos “anônimos”.
Vista assim, a “epopeia” moderna é a luta do ser humano comum para
construir sua identidade e sobreviver em uma sociedade que oprime o
indivíduo em nome dos valores coletivos.
Esse é o motivo que explica a enorme popularidade do romance ao longo do século XIX: ele traz histórias de pessoas muito semelhantes ao seu
público leitor, que também enfrenta uma série de obstáculos cotidianos.
No trecho a seguir, extraído do romance As aventuras de Robinson Crusoé, veremos como o herói, um homem comum, não se deixa abater pelas
circunstâncias difíceis em que se encontra.

Estava já há treze dias em terra e estivera onze vezes no
navio. Durante esse período trouxera tudo que um único
par de mãos seria capaz de carregar, mas estou certo de
que se o tempo tivesse continuado bom teria trazido o
barco inteiro, peça por peça, para a costa. Mas quando me
preparava para minha décima segunda viagem, notei que o
vento começara a aumentar, mas assim mesmo aproveitei
a maré baixa e fui a bordo. [...]
[…] seria melhor ir embora antes que a maré começasse
a encher, do contrário me arriscaria a não conseguir alcançar a margem. Atirei-me imediatamente n’água e cruzei a
nado o canal com grande dificuldade, em parte por causa
do peso das coisas que levava, em parte devido ao mar
agitado, pois o vento aumentava rapidamente, e antes que
a maré estivesse alta desabou uma tempestade.
Estava de volta a minha pequena tenda, onde me refugiei
com tudo que pudera salvar. Ventou com muita força naquela noite e, pela manhã, quando saí para observar, já não
havia mais nenhum barco à vista. Fiquei um tanto surpreso,
mas me refiz ao refletir que não perdera tempo nem poupara
esforços para tirar dele tudo que me pudesse ser de utilidade
e que de fato pouco restara ali que eu ainda seria capaz de
trazer, caso tivesse tido mais tempo. [...]

De olho no filme
Um Crusoé moderno
O filme Náufrago faz uma
releitura de As aventuras de
Robinson Crusoé, ao contar
a história de um homem que
se vê desafiado a sobreviver
em uma ilha deserta.
Ao contrário do herói
épico, que realiza feitos
sobre-humanos, o herói do
filme é um homem contemporâneo que tem apenas os
recursos da natureza para
satisfazer suas necessidades básicas.

Cena do filme Náufrago,
de Robert Zemeckis.
EUA, 2000.
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Na narrativa moderna, é a força do caráter que define o herói. O herói
moderno enfrenta uma série de problemas cotidianos e luta para superá-los
sem nenhum tipo de auxílio divino.
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Minhas perspectivas eram sombrias, pois como não naufragara nessa ilha sem
antes ser impelido a grande distância por violenta tempestade, ou seja, centenas
de léguas fora das rotas habituais de comércio, tinha razão suficiente para ver tudo
como uma determinação dos Céus, para que nesse lugar desolado e de modo tão
desolador eu terminasse os meus dias. Lágrimas rolavam copiosamente pelo meu
rosto enquanto fazia tais reflexões, e algumas vezes perguntava a mim mesmo por
que a Providência arruinava suas criaturas dessa forma, lançando-as na mais absoluta miséria, abandonadas, desamparadas e a tal ponto desesperadas, que atentaria
contra a razão agradecer por semelhante vida.
Mas sempre brotava em mim algo que detinha tais pensamentos e me censurava.
DEFOE, Daniel. As aventuras de Robinson Crusoé.
Tradução de Albino Poli Jr. Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 65-66; 71. (Fragmento).

Unidade 1 • Introdução à literatura

O conde de Monte Cristo
Edmundo Dantès é um
oficial da marinha que, traído pelo seu melhor amigo, é
preso injustamente. Na prisão, faz amizade com outro
prisioneiro, o abade Faria,
que lhe revela a existência
de um tesouro e o ajuda a
preparar um plano de fuga.
Quando o abade morre, Dantès esconde-se no saco em
que deveria estar o corpo do
amigo e é lançado ao mar.
Resgatado por um barco, ele
vai até a ilha de Monte Cristo,
onde encontra o tesouro.
Transforma-se, assim, no
rico e misterioso conde de
Monte Cristo, conquistando
um lugar na nobreza francesa
e dando início ao seu terrível
plano de vingança.

Cena do filme O conde de
Monte Cristo, de Kevin
Reynolds. EUA, 2002.

As aventuras de Robinson Crusoé, romance escrito pelo inglês Daniel
Defoe, foi publicado no século XVIII. Nessa obra, o protagonista é o único
sobrevivente de um naufrágio, que precisa enfrentar as forças da natureza
e sua solidão, se quiser sobreviver em uma ilha deserta.
Como se trata da história de um indivíduo e não de um herói sobre-humano,
outra dificuldade se impõe à personagem: a solidão, fazendo com que Crusoé
questione a determinação dos “Céus” em castigá-lo (“algumas vezes perguntava a mim mesmo por que a Providência arruinava suas criaturas dessa
forma, lançando-as na mais absoluta miséria, abandonadas, desamparadas”).
Nesse momento, o que se afirma é a humanidade da personagem.
Robinson teme pela própria vida, sente-se desamparado e impotente
diante da tarefa que precisa enfrentar. No fim, porém, prevalece a força
de sua determinação: “Mas sempre brotava em mim algo que detinha tais
pensamentos e me censurava”.
Com narrativas como essa, em que o triunfo do indivíduo reafirma a grandiosidade presente em todos os seres humanos, estava aberto o caminho
para a grande popularização do romance e redefinido o conceito de herói.

texto para análise
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impelido: lançado.

XX — O cemitério da fortaleza de If
Aprisionado injustamente por 15 anos na fortaleza de If,
uma prisão em alto-mar, Edmundo Dantès tenta
uma fuga desesperada na esperança de sobreviver
para se vingar dos seus inimigos.
Só! Achava-se outra vez só! Outra vez no meio do silêncio, em frente do
nada!... [...]
A ideia do suicídio, repelida pelo amigo, afastada pela sua presença, veio então
erguer-se outra vez como um fantasma ao pé do cadáver de Faria. [...]
— Morrer!... oh! não, não! — exclamou; — não valia a pena ter vivido tanto
tempo, padecido tanto, para morrer agora! Morrer era bom, quando o resolvi em
outro tempo, há muitos anos; mas hoje seria realmente auxiliar muito o meu
miserável destino. Não, quero viver; quero lutar até ao fim; quero reconquistar a
ventura que me foi roubada. Antes de morrer esquecia-me que tenho de vingar-me
dos meus algozes, e talvez, quem sabe? de recompensar alguns amigos. [...]
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Puseram o suposto morto na padiola. Edmundo
entesou-se para melhor figurar de defunto. O cortejo,
alumiado pelo homem da lanterna, que ia adiante, subiu
a escada.
De súbito, o ar frio e forte da noite banhou o prisioneiro, que logo reconheceu o vento do nordeste. Foi
uma repentina sensação, repassada de angústias e de
delícias. [...]
E logo Dantès sentiu-se atirado para um enorme
vácuo, atravessando os ares como um pássaro ferido,
caindo, sempre com um terror indescritível que lhe gelava
o coração. Embora puxado para baixo por algum objeto
que lhe acelerava o rápido voo, pareceu-lhe, contudo,
que essa queda durava um século. Por fim, com pavoroso
ruído, entrou como uma seta na água gelada, que lhe fez
dar um grito, sufocado imediatamente pela imersão.
Dantès tinha caído ao mar, para o fundo do qual o
puxava uma bala de 36 presa aos pés.
O mar era o cemitério da fortaleza de If. […]

Dantès, atordoado, quase sufocado, teve, entretanto, a presença de espírito de conter a respiração; e
como na mão direita, preparado, como dissemos que
estava, para todas as eventualidades, levava a faca, rasgou rapidamente o saco, tirou o braço e depois a cabeça; apesar, porém, dos seus movimentos para levantar
a bala, continuou a sentir-se puxado para baixo; então
vergou o corpo, procurando a corda que lhe amarrava as
pernas, e com um esforço supremo conseguiu cortá-la
no momento em que se sentia asfixiar. Depois, dando-lhe um pontapé, subiu livre à tona da água, enquanto a
bala levava para desconhecidos abismos a serapilheira que
ia sendo a sua mortalha.
DUMAS, Alexandre. O conde de Monte Cristo.
Porto: Lello & Irmão, s/d. p. 178-182; p. 183.
(Fragmento).

bala: bola de ferro atada a um defunto, para
fazer com que o corpo afunde no mar.
serapilheira: manta.

1. Explique que sentimentos dominam Edmundo Dantès no momento
em que se encontra diante do cadáver do amigo.

2. Copie no caderno o trecho em que o herói explicita sua missão individual.

a) Qual é essa missão?
b) De que forma os anseios de Dantès revelam que, diferentemente das
epopeias, nessa narrativa o herói apresenta de modo mais claro sua
dimensão pessoal e humana?

c) Por que o fato de Dantès desistir de cometer suicídio revela sua
dimensão heroica?

Alexandre Dumas (1802-1870), escritor e dramaturgo
do período romântico, é um
dos autores franceses mais
lidos até hoje. Tornou-se conhecido, principalmente, por
seus romances históricos,
dentre os quais se destacam
Os três mosqueteiros (1844)
e O conde de Monte Cristo
(1844).

3. O que há de heroico na fuga de Dantès da fortaleza de If? Explique.
4. Leia este poema.

Disparando por detrás
dos óculos escuros
dois tiros súbitos:
ela mata com os olhos.
O olhar não erra o alvo
não abarca o mar
mas apenas as pedras
onde ele bate e quebra.

Não usa as mãos
nem a alma do corpo
que ficou em outro lugar —
marmórea.
Só um pouco da voz, sem volta
em palavras finais
poupando lágrimas no espelho
monalisa e incólume.

FREITAS FILHO, Armando. Máquina de escrever: poesia reunida e revista.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. p. 494-495.

ff
Com base no trecho proposto para estudo, é possível afirmar que
O conde de Monte Cristo narra a trajetória de um herói. Podemos dizer
o mesmo com relação ao poema? Se não, qual seria, na sua opinião,
a principal intenção do poema?

Alexandre Dumas, século XIX.

Capítulo 3 • Literatura é gênero I: o épico e o lírico
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O gênero lírico
Na Grécia Antiga, as epopeias cumpriram a importante função de divulgar
os ideais e valores que organizavam a vida na polis (em grego, cidade ou
estado). Os poemas épicos, porém, não respondiam ao anseio humano de
expressão individual e subjetiva.
A poesia lírica surge como uma forma de atender a esse anseio. Ela se
define pela expressão de sentimentos e emoções pessoais. Outra marca
característica de sua estrutura é o fato de dar voz a um sujeito lírico, diferente da narração impessoal própria da épica.
Tome nota
O gênero lírico define-se, portanto, como aquele em que uma voz particular
— o eu lírico (ou eu poemático) — manifesta a expressão do mundo interior,
ou seja, fala de sentimentos, emoções e estados de espírito.

Apolo com lira, prato de cerâmica,
peça do Museu Arqueológico de
Delfos, Grécia, s.d.

As origens do soneto

Unidade 1 • Introdução à literatura

O soneto é uma adaptação
da cansó (canção) provençal,
um poema mais longo, formado por duas estrofes de
tamanho irregular.
Giacomo da Lentino, poeta
da corte do imperador romano Frederico II, inspirou-se
na cansó provençal para criar
uma nova forma poética mais
curta, composta de 14 versos
— o soneto —, que foi difundida
pelos dois grandes autores
do Renascimento italiano:
Dante Alighieri e Francesco
Petrarca.

As primeiras manifestações líricas

No início, os poemas líricos eram cantados, geralmente acompanhados
pela lira, um instrumento musical de cordas. Foi do nome desse instrumento
que derivou a denominação do gênero literário como lírico.
A separação entre poesia e música só aconteceu depois da invenção
da imprensa, no século XV, quando a cultura escrita passou a prevalecer
sobre a cultura oral.
Foi somente no Renascimento italiano que a poesia de expressão subjetiva
ganhou o reconhecimento equivalente ao dos demais gêneros. Isso aconteceu quando o gosto do público leitor foi conquistado pela poesia amorosa
de Petrarca e seus seguidores. Desse momento em diante, consolidou-se a
identificação da lírica como um dos três grandes gêneros literários.

•

Formas da lírica

Desde o nascimento da lírica, várias foram as estruturas utilizadas na
composição de poemas. Algumas se tornaram mais conhecidas, uma vez
que permaneceram em uso ao longo dos séculos. São elas:
• A elegia: poema surgido na Grécia Antiga que trata de acontecimentos
tristes, muitas vezes enfocando a morte de um ente querido ou de
alguma personalidade pública.
• A écloga: poema pastoril que retrata a vida bucólica dos pastores, em um
ambiente campestre. Muito desenvolvido entre os séculos XVI e XVIII.
• A ode: poema também originado na Grécia Antiga que exalta valores
nobres, caracterizando-se pelo tom de louvação.
• O soneto: a mais conhecida das formas líricas. Poema de 14 versos,
organizados em duas estrofes de quatro versos (quartetos) e duas
estrofes de três versos (tercetos).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

A estrutura do soneto

Frontispício da obra de
Petrarca, em edição de
1549. Peça do acervo da
Biblioteca Nacional da
Espanha, em Madri.

As duas primeiras estrofes do soneto apresentam o desenvolvimento do
tema e as duas últimas, sua conclusão. Essa estrutura revela forte influência
do Renascimento, pois a literatura dessa época é marcada pelo desejo de
solucionar o embate entre razão e emoção. A forma do soneto ilustra uma
tentativa de conciliar essas duas manifestações humanas aparentemente tão conflitantes, porque procura submeter os sentimentos e emoções
humanas a uma exposição mais lógica ou racional.
Com base no poema de Florbela Espanca, vamos analisar a estrutura
do soneto.
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Fanatismo

Desenvolvimento do tema
Nos dois primeiros quartetos, o eu lírico (feminino) revela
a força do amor que sente: seus olhos enxergam apenas
o amado (por isso “andam cegos”). Ele se transformou
na sua própria vida. Por esse motivo afirma ler sempre a
mesma história no ser amado: a história do seu amor, do
sentimento que a arrebata e toma conta de seu ser.

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida.
Meus olhos andam cegos de te ver!
Não és sequer razão do meu viver,
Pois que tu és já toda a minha vida!
Não vejo nada assim enlouquecida...
Passo no mundo, meu Amor, a ler
No misterioso livro do teu ser
A mesma história tantas vezes lida!

De rastros: rastejando.

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa...”
Quando me dizem isso, toda a graça
Duma boca divina fala em mim!

Conclusão

E, olhos postos em ti, digo de rastros:
“Ah! Podem voar mundos, morrer astros,
Que tu és como Deus: Princípio e Fim!...”

Após a análise do soneto, o significado de seu título torna-se mais claro: “fanatismo” é paixão, dedicação cega, absoluta. O poema, por meio do
desenvolvimento que faz do tema do amor incondicional, revela o que seria
o verdadeiro significado do fanatismo amoroso.

•

Recursos poéticos

Quando lemos um texto, a nossa atenção costuma se voltar para o
sentido das palavras. Ao fazer isso, analisamos seu aspecto semântico. As
palavras, porém, também têm uma sonoridade muito explorada pela literatura. Essa sonoridade é a base para a construção de recursos poéticos,
como o ritmo, o metro e a rima.
Tome nota
Ritmo pode ser definido como um movimento regular, repetitivo. Na música,
é a sucessão de tempos fortes e fracos que estabelece o ritmo. Na poesia,
ele é marcado principalmente pela alternância entre acentos (sílabas átonas/
tônicas) e pausas.

Observe o efeito rítmico criado pelas palavras no seguinte poema.

Meu sonho
Eu
Cavaleiro das armas escuras,
Onde vais pelas trevas impuras
Com a espada sanguenta na mão?
Por que brilham teus olhos ardentes
E gemidos nos lábios frementes
Vertem fogo do teu coração?

Cavaleiro, quem és? o remorso?
Do corcel te debruças no dorso...
E galopas do vale através...
Oh! da estrada acordando as poeiras
Não escuta gritar as caveiras
E morder-te o fantasma nos pés? […]

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos.
São Paulo: Ateliê Editorial, 1999. p. 314.
(Fragmento).

De olho no filme
O poder da poesia
No filme Mentes perigosas (de John N. Smith, EUA,
1995), Lou-Anne Johnson é
uma professora que procura
inspirar seus alunos a desafiar os estereótipos sociais
que lhes são impostos. Para
motivá-los, ela promove a
leitura da poesia lírica. Já na
Antiguidade, o filósofo grego Platão propõe a expulsão
dos poetas da República,
sua cidade utópica, ao reconhecer como “subversivo”
o poder da expressão de
sentimentos e emoções.
Você acha que a poesia
pode inspirar as pessoas a
questionar limites e regras?
Por quê?

Capítulo 3 • Literatura é gênero I: o épico e o lírico
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ESPANCA, Florbela. Poemas de Florbela Espanca.
Organização e notas de Maria Lúcia Dal Farra.
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 171.

Ao ouvir a opinião de outras pessoas sobre a transitoriedade do amor (“Tudo no mundo é frágil, tudo passa”), o
eu lírico responde com a “lógica” dos seus sentimentos:
como o ser amado se tornou sua própria vida, ele passou
a ser seu “Princípio” e seu “Fim”. É esse raciocínio que nos
leva a compreender os versos finais: não há acontecimento,
por maior que ele seja, capaz de enfraquecer o poder desse
amor, a ponto de destruí-lo.
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Você sabe o que é rap?
A palavra rap, nome de um
gênero musical muito praticado atualmente, é a sigla para
rhythm and poetry, ou seja,
ritmo e poesia. É por isso que
o rap tem sempre uma marcação rítmica muito forte.

Os versos do poema mantêm o mesmo esquema rítmico. Pela alternância de sílabas tônicas e átonas, percebemos a repetição de uma unidade
sonora formada por duas átonas e uma tônica. Observe:
cavaLEIro das ARmas esCUras
onde VAIS pelas TREvas imPUras
com a esPAda sanGUENta na MÃO?
Quando o esquema rítmico apresenta o mesmo número de sílabas
métricas (também chamadas de sílabas poéticas), os versos do poema
são regulares. Se o número de sílabas for diferente, eles são irregulares
ou livres.
Tome nota
O metro é o número de sílabas métricas de um verso. A contagem dessas
sílabas chama-se metrificação. Quando contamos as sílabas em um verso, não
devemos considerar as que ocorrem após a última sílaba tônica do verso.

No exemplo acima, as sílabas desconsideradas na contagem foram
cortadas para facilitar sua identificação.
Como todos os versos apresentam nove sílabas métricas e a alternância
entre átonas e tônicas acontece de modo idêntico, o efeito é imediatamente
percebido pelo leitor. Se marcarmos com palmas as batidas das tônicas,
veremos que o ritmo desse verso “martelado” é semelhante ao galope de
um cavalo.
O número de sílabas métricas de um verso nem sempre corresponde ao
número de sílabas gramaticais. Isso ocorre porque, para manter a regularidade do poema, podem ser feitas no momento da leitura a junção (elisão)
de vogais finais e iniciais de palavras para formar uma única sílaba métrica ou a separação de ditongos para garantir a formação de duas sílabas
métricas. Nos conhecidos versos de Casimiro de Abreu, vemos exemplos
da elisão de vogais:

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Apresentação do rapper 50
Cent e seu grupo G-Unit em
um programa da MTV norte-americana, 2003.

“Oh/ que/ sau/ da/ des/ que/ te/ nho
Da au/ ro/ ra/ da/ mi/ nha/ vi/ da,

Unidade 1 • Introdução à literatura

Da/ mi/ nha in/ fân/ cia/ que/ ri/ da
Que os/ a/ nos/ não/ tra/ zem/ mais/!”
A junção das vogais finais e iniciais garante que todos os versos tenham
sete sílabas métricas, mantendo a regularidade do poema.
O outro aspecto sonoro muito explorado na poesia é a rima.
Tome nota
Rima é a coincidência ou a semelhança de sons a partir da última vogal
tônica no fim dos versos.

Nos versos de Álvares de Azevedo, observamos a ocorrência de rimas
entre as palavras escuras/impuras, mão/coração, ardentes/frementes.
Conheça agora os diferentes tipos de rima e metro.
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Aspectos estruturais da poesia
tipos de estrofe
As estrofes costumam ser nomeadas a partir do número de versos que
apresentam. Os tipos de estrofes mais comuns são:
Estrofe

Número de versos

Estrofe

Número de versos

Dístico

2

Sétima (ou septilha)

7

Terceto

3

Oitava

8

Quarteto (ou quadra)

4

Novena (ou nona)

9

Quinteto (ou quintilha)

5

Décima

10

Sexteto (ou sextilha)

6

Metrificação

Denominação do metro

Número de sílabas métricas

Denominação do metro

Número de sílabas métricas

Redondilha menor
Redondilha maior

5

Decassílabo

10

7

Alexandrino (ou dodecassílabo)

12

As redondilhas são também conhecidas como medida velha, uma vez que foram a estrutura métrica mais popular até a Idade Média. Com o surgimento, no
Renascimento, dos versos decassílabos, instituiu-se a chamada medida nova.
Tome nota
Os demais metros recebem o nome referente ao número de sílabas que os
constituem. Por isso, versos de quatro sílabas são chamados tetrassílabos;
de seis sílabas, hexassílabos; de oito, octossílabos e assim por diante.

Quando o poema não apresenta um esquema métrico regular, ou seja, quando
os seus versos apresentam número diferente de sílabas métricas, diz-se que
eles são versos livres. Estes serão muito adotados a partir do Modernismo.

Rimas
As rimas podem ser classificadas quanto à sua natureza e quanto à sua
colocação.

•

Natureza das rimas

As rimas são pobres quando as palavras rimadas pertencem a uma
mesma classe gramatical. São ricas quando as palavras rimadas pertencem
a classes gramaticais diferentes.
Contemplo o lado mudo
Que uma brisa estremece.

rima A
rima B

Não sei se penso em tudo
Ou se tudo me esquece.

rima A
rima B

Capítulo 3 • Literatura é gênero I: o épico e o lírico
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Alguns metros, por serem muito comuns, recebem nomes especiais.
Apresentamos a seguir os mais conhecidos metros utilizados na poesia:

PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. p. 85. (Fragmento).
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Nos versos de Fernando Pessoa, a rima entre estremece e esquece é
pobre, porque os dois são verbos. Já a rima entre mudo e tudo é rica, porque
o primeiro termo é um adjetivo e o segundo, um pronome.
Fala-se também em rimas toantes quando a semelhança sonora se restringe à coincidência entre vogais (Ex.: vivo / dia) e soantes (ou consoantes)
quando ocorre uma coincidência sonora total a partir da vogal tônica. Todos
os exemplos de rima no poema de Fernando Pessoa são consoantes.

•

Disposição das rimas no poema

Quanto à distribuição das rimas nos poemas, elas são classificadas em
emparelhadas, intercaladas, cruzadas, encadeadas ou misturadas.

Deus! Ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde, desde então, corre o infinito…
Onde estás, Senhor Deus?…

rima A
rima A
rima B
rima C
rima C
rima B

ALVES, Castro. Vozes d’África. In: IVO, Ledo (Sel. e apres.). Os melhores poemas
de Castro Alves. 2. ed. São Paulo: Global, 1983. p. 101. (Fragmento).

• Intercaladas, interpoladas ou opostas: os versos dos dois extremos
rimam entre si, e os do meio também, com rimas diferentes (esquema:
ABBA).
Quando a valsa acabou, veio à janela,
Sentou-se. O leque abriu. Sorria e arfava
Eu, viração da noite, a essa hora entrava
E estaquei, vendo-a decotada e bela.

rima A
rima B
rima B
rima A

OLIVEIRA, Alberto de. Cheiro de espádua. In: BARBOSA, Frederico.
Cinco séculos de poesia. São Paulo: Landy, 2000. p. 259. (Fragmento).

• Cruzadas, entrecruzadas ou alternadas: as rimas se revezam nos versos
de uma mesma estrofe (esquema: ABAB).

Unidade 1 • Introdução à literatura

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada,
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada
E a alma de sonhos povoada eu tinha...

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

• Emparelhadas ou paralelas: os versos rimam dois a dois (esquema:
AABBCC…). No exemplo abaixo, as rimas A e C são emparelhadas.

rima A
rima B
rima A
rima B

BILAC, Olavo. Nel mezzo del camin... In: BARBOSA, Frederico.
Cinco séculos de poesia. São Paulo: Landy, 2000. p. 275. (Fragmento).

• Encadeadas (rimas em que o fim de um verso coincide com o interior
do verso seguinte).
Quanto, ó Ninfa, é venturosa
Essa rosa delicada!
Invejada no teu peito,
Satisfeito a vê o Amor.
ALVARENGA, Manuel Inácio da Silva. A rosa. In: LUCAS, Fábio (Org.). Glaura. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996. p. 176. (Retratos do Brasil). (Fragmento).

56

I_plus_literatura_cap03_D.indd 56

13/09/10 3:27:18 PM

• Misturadas: as rimas não se enquadram em nenhum dos esquemas
apresentados.
Quando passo por diante de teus olhos,
Falando com a fingida animação,
Oculto na folhagem das palavras
A flor do coração.

rima A
rima B
rima C
rima B

KOLODY, Helena. Altivez. In: Poemas do amor impossível.
Curitiba: Criar Edições, 2002. p. 47. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Temos, por fim, que considerar a possibilidade de não ocorrer rima entre
os versos de um poema. Nesse caso, diz-se que os versos são brancos.
Não há nunca testemunhas. Há desatentos. Curiosos, muitos.
Quem reconhece o drama, quando se precipita, sem máscara?
Se morro de amor, todos o ignoram
e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata.
O próprio amor se esconde, ao jeito dos bichos caçados;
não está certo de ser amor, há tanto lavou a memória
das impurezas de barro e folha em que repousava. E resta,
perdida no ar, por que melhor se conserve,
uma particular tristeza, a imprimir seu selo nas nuvens.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Tarde de maio.
In: Antologia poética. 48. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 233.
(Fragmento).

texto para análise
Ainda assim, eu me levanto
Você pode me riscar da História
Com mentiras lançadas ao ar.
Pode me jogar contra o chão de terra,
Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar.
[...]
Pode me atirar palavras afiadas,
Dilacerar-me com seu olhar,
Você pode me matar em nome do ódio,
Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar.
[...]
Da favela, da humilhação imposta pela cor
Eu me levanto

De um passado enraizado na dor
Eu me levanto
Sou um oceano negro, profundo na fé,
Crescendo e expandindo-se como a maré.
Deixando para trás noites de terror e atrocidade
Eu me levanto
Em direção a um novo dia de intensa claridade
Eu me levanto
Trazendo comigo o dom de meus antepassados,
Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado.
E assim, eu me levanto
Eu me levanto
Eu me levanto.
ANGELOU, Maya. Still I rise. Tradução de Mauro Catopodis. (Fragmento).
Disponível em: <http://www.palavrarte.com/Poesia_Mundo_Trad/
poepelomun_eua_maya_poemas.htm>. Acesso em: 22 set. 2009.

Capítulo 3 • Literatura é gênero I: o épico e o lírico

Este poema, um dos mais famosos de Maya Angelou, aborda a questão do preconceito racial.
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Nascida Marguerite Johnson, em Saint Louis, Missouri,
em 4 de abril de 1928, Maya
Angelou é, hoje, uma das
mais populares e conhecidas
poetas norte-americanas. É
também produtora, diretora,
apresentadora, atriz, cantora,
militante dos direitos civis,
além de realizar outras atividades relacionadas ao meio
cultural.

1. Transcreva em seu caderno os versos em que o tema do poema esteja
explicitado.
ff
Como o eu lírico aborda esse tema? Justifique com versos do poema.

2. Como o eu lírico reage ao preconceito? Que qualidades podem ser
identificadas em seu comportamento?
ff
Em seu caderno, associe as qualidades que você identificou a
alguma(s) passagem(ns) do texto.

3. É possível, a partir da leitura do poema, construir uma imagem do
eu lírico. Que experiências pode ter tido alguém que diz coisas como
essas?
ff
Explique como você formou tal imagem.

4. Explique os recursos de linguagem presentes no poema que marcam
a resistência do eu lírico diante de seu interlocutor.

Maya Angelou, 2003.

Deixando para trás noites de terror e atrocidade
Eu me levanto
Em direção a um novo dia de intensa claridade”
ff
Explique por que esses versos podem ser interpretados como um
manifesto de orgulho pela própria raça e de esperança no futuro.

jogo de ideias

Unidade 1 • Introdução à literatura

Neste capítulo, além de estudar características da lírica, você viu
como o conceito de herói se transformou ao longo do tempo. Observou também que essa transformação está relacionada ao contexto
em que os poemas épicos e as narrativas foram concebidos. Se, na
Antiguidade, o herói assume características sobre-humanas, do século
XIX em diante, ele se humaniza para se aproximar mais dos leitores
que acompanham suas aventuras.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Releia.
“Sou um oceano negro, profundo na fé,
Crescendo e expandindo-se como a maré.

E hoje, como se caracterizam nossos heróis? Em equipe, você vai
fazer uma pesquisa em jornais e revistas para identificar as características do herói contemporâneo.
Procure, no material consultado, respostas para
as seguintes perguntas:
ff
que tipo de ação é vista, hoje, como “heroica”?
ff
que requisitos deve ter o herói contemporâneo (físicos, emocionais, sociais, etc.)?
ff
que aspectos o diferenciam e o aproximam
dos perfis de herói “clássico” e “moderno”
apresentados neste capítulo?

O resultado dessa pesquisa deverá ser registrado
por escrito. Use esse registro para debater as questões
em classe. Oralmente, trace com seus colegas um paralelo entre os heróis de ontem e de hoje.
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conexões
Para navegar
http://www.terra.com.br/voltaire/antiga/
antiga.htm

Mitos gregos, de Robert Graves.

Site dedicado à história antiga e medieval, com algumas informações a respeito da guerra de Troia e da
obra de Homero.

São Paulo: Madras, 2004.
Livro que aborda o universo mitológico dos deuses
e heróis da Grécia Antiga, informando o leitor sobre os
elementos fascinantes dessa cultura que nos influencia
até hoje.

http://warj.med.br/cgi-bin/mapasite.htm

Grécia e Roma, de Pedro Paulo Abreu Funari.

Site sobre cultura grega na Antiguidade, permite que
sejam feitas pesquisas sobre arte, cultura, filosofia, mitologia, geografia e história gregas, entre outros tópicos
interessantes; destaque para os verbetes sobre poesia
épica e lírica.

São Paulo: Contexto, 2001.
(Coleção Repensando a História).
Livro que discute a importância de estudarmos, hoje, a
Antiguidade Clássica. O autor demonstra como a cultura
greco-romana está muito presente em nosso cotidiano:
no direito, na política, na estrutura de pensamento, na
linguagem.

http://www.paideuma.net/eneida.htm
Site sobre Virgílio, o poeta latino e autor da Eneida. Há
uma biografia, resumo da Eneida e apresentação dos
conteúdos dos cantos. Destaque para o artigo sobre a
poesia épica latina.

Deuses e heróis da mitologia grega e latina, de
Odile Gandon.
São Paulo: Martins Fontes, 2000.

http://www.releituras.com

As mais belas histórias da Antiguidade Clássica,
de Gustav schwab.

Site voltado para a apresentação de textos variados
de escritores diversos. Destaque para as informações
sobre os autores e textos selecionados. Textos dos
maiores nomes da poesia brasileira podem ser encontrados aqui.

A poesia lírica, de salete de Almeida Cara.

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 3 v.
Versões romanceadas dos mitos gregos e romanos,
recontados pelo autor, um estudioso dos clássicos. Leitura
fácil e instigante.
São Paulo: Ática, 1985.
Livro que tem por objetivo apresentar o conceito de
poesia lírica e suas transformações no decorrer da
História.

Para ouvir
O selo Luz da Cidade reuniu, na coleção Poesia Falada,
gravações famosas de alguns dos melhores poemas de
autores brasileiros declamados pelos próprios poetas
ou por atores conhecidos.

O tom de Adélia Prado.
Belo Horizonte: Karmim, 2000.
Nesse CD, Adélia Prado declama poemas de seu livro
Oráculos de maio acompanhada pela trilha sonora de
Mauro Rodrigues.

Vinícius de Moraes por Odete Lara.
Rio de Janeiro: Luz da Cidade, 1998.
(Poesia Falada, v. 5).
Destaque para os conhecidos sonetos de separação e de fidelidade, além do belíssimo poema “Pátria
minha”.

Affonso Romano de Sant’anna por
Tônia Carrero.
Rio de Janeiro: Luz da Cidade, 1998.
(Poesia Falada, v. 3).
Destaque para o poema “Epitáfio para o séc. XX”, em
que Affonso Romano faz uma releitura dos acontecimentos mais marcantes do século XX.

Versos, sons e ritmos, de Norma Goldstein.
São Paulo: Ática, 1985.
Livro que apresenta os principais recursos sonoros de
que se vale o texto poético.

Para assistir
Troia, de Wolfgang Petersen.
EUA, 2004.
Adaptação para o cinema do poema épico de Homero. Em
1193 a.C., Páris, filho do rei de Troia, rapta Helena, esposa
de Menelau, um dos reis gregos. Esse acontecimento
dá início a uma sangrenta batalha que, por mais de uma
década, opõe gregos e troianos.

Matrix, de Andy Wachowski e Larry Wachowski.
EUA, 1999.
Filme de ficção científica que conta a história de
Thomas Anderson, um jovem programador de computadores predestinado a ser o herói de uma saga
fantástica. Ele seria o messias, anunciado em uma
antiga profecia, único humano capaz de vencer a guerra
contra a Matrix, um sistema de máquinas inteligentes
que domina o mundo. Quando aceita a missão que lhe
foi confiada, adota o nome de Neo e dá início à guerra
contra as máquinas.

Capítulo 3 • Literatura é gênero I: o épico e o lírico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para ler e pesquisar
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Capítulo

4

Literatura é gênero ii:
o dramático

ObjetivOs
Ao final do estudo deste
capítulo, você deverá ser
capaz de:
1. Identificar as principais
formas e recursos do
gênero dramático.
2. Explicar as diferenças
entre tragédia e comédia
e entre auto e farsa.
3. Reconhecer funções
desempenhadas pelos
textos dramáticos.

Unidade 1 • Introdução à literatura

4. Explicar as limitações
do conceito de gênero
literário.

Cena da peça Gota
d’água, com Bibi
Ferreira no papel de
Joana. Texto de Chico
Buarque e Paulo
Pontes, direção de
Gianni Ratto, Rio de
Janeiro, 1975.
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T

odos nós, seres humanos, somos movidos por nossas emoções.
Alegria, medo, tristeza, angústia, apreensão são forças
que se escondem por trás de nossas ações mais sinceras ou menos
compreensíveis. Desde a Antiguidade, o gênero dramático
privilegia o estudo das emoções humanas.
É desse gênero que iremos tratar neste capítulo.

Leitura da imagem
1. Descreva, resumidamente, a foto que abre este capítulo.
2. Qual pode ser a relação entre essas pessoas? Justifique.
3. Pelo olhar da mulher e do menino, podemos deduzir que estão olhando
para outra pessoa.

4. Que tipo de postura pode ser identificada no gesto e no olhar da mulher?
Explique.

5. A foto mostra uma cena da montagem de 1975 da peça Gota d’água.
Que situação parece estar sendo representada nessa cena?

Tome nota
Em uma representação teatral, cada cena é uma unidade de ação.

Uma Medeia brasileira

6. Observe os trajes e o cenário. O que esses elementos sugerem sobre a
condição social das personagens? Justifique sua resposta.

Da imagem para o texto
A foto de Gota d’água nos ajuda a compreender o conceito de encenação,
ou seja, a montagem de uma cena e os elementos que fazem parte dela.
Toda montagem se apoia em um texto. Nesse texto, o autor indica ao leitor
(e a quem desejar encenar a peça) como a montagem foi concebida, ou seja,
como imaginou o trabalho com cada um dos elementos da linguagem teatral.
Vamos compreender melhor como se organizam os textos dramáticos a partir
da leitura de uma cena extraída da peça Gota d’água.

Primeiro Ato
[...]

Apaga a luz do set das vizinhas; orquestra sobe;
JASÃO vai aparecendo no outro lado do palco;
JOANA, fazendo movimentos que corresponderão
à sua caminhada até em casa, começa a cantar.
JOANA

Quando meu bem-querer me vir
Estou certa que há de vir atrás
Há de me seguir por todos
Todos, todos, todos os umbrais

[...]
No fim da canção, JASÃO e JOANA encontram-se frente a frente
JASÃO Joana... (Tempo)
JOANA Que é que veio fazer aqui, Jasão? (Tempo)

Cena da peça Gota d’água,
de Chico Buarque e Paulo
Pontes, em que Bibi Ferreira
contracena com Francisco
Milani, 1975.

Em 1975, Paulo Pontes e
Chico Buarque adaptaram
a tragédia grega Medeia,
de Eurípedes, localizando-a
em um subúrbio do Rio de
Janeiro. Na tragédia carioca urbana, Medeia é Joana,
companheira de Jasão, um
sambista que a abandona
para se casar com Alma, filha do poderoso empresário
Creonte. Como vingança,
Joana mata os filhos e se
suicida. Ambientada em um
conjunto habitacional, Gota
d’água propõe, como pano
de fundo para essa história,
a vida difícil dos moradores
da Vila do Meio-Dia.

Capítulo 4 • Literatura é gênero II: dramático

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) Como pode ser descrito o olhar do menino?
b) E o da mulher?
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JASÃO
JOANA
JASÃO

JOANA
JASÃO

JOANA
JASÃO
Os elementos da
linguagem teatral

Unidade 1 • Introdução à literatura

O ator Wagner Moura
durante ensaio da peça
Hamlet, 2008.

O teatro apresenta uma
linguagem própria: iluminação, música, figurinos,
cenários são elementos da
linguagem cênica que contribuem, com o texto e a
interpretação dos atores,
para criar a ilusão de lugares,
tempos e personagens nos
espectadores. No momento
de criar o texto teatral e
combinar esses recursos, o
autor pensa na plateia e no
tipo de reação que deseja
provocar. Percebe-se assim,
nesse gênero literário, a
participação mais direta do
público como um dos agentes do discurso.

JOANA

Como vai?
Fala baixo que os meninos tão
dormindo...
E você, como é que vai?...
Ah, eu vou
bem, vou muito bem, Jasão!...
Você remoçou
um bocado... emagreceu... ficou mais bonita...
Só tem uma coisa que tá meio esquisita... (Vai a ela e solta
seus cabelos, jeitosamente)
Pronto... assim... O que foi que lhe deu, hein,
mulher?
Parece uma menina...
O que é que você quer, Jasão?... [...]
Joana, me escuta
você assim bonita, ainda moça, enxuta,
pode encontrar uma pessoa... Quer dizer,
você pode tranquilamente refazer
a vida... Quem sabe, talvez até voltar
pro seu marido, ele não cansa de esperar,
tá sempre ali...
Sei... E o que mais?...
Como, o que mais?
Responde ao que eu tou falando... [...]
Pois bem, você
vai escutar as contas que eu vou lhe fazer: [...]
Te dei cada sinal do teu temperamento
Te dei matéria-prima para o teu tutano
E mesmo essa ambição que, neste momento,
se volta contra mim, eu te dei, por engano
Fui eu, Jasão, você não se encontrou na rua
Você andava tonto quando eu te encontrei
Fabriquei energia que não era tua
pra iluminar uma estrada que eu te apontei
E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada
uma alma ansiosa, faminta, buliçosa,
uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada
dessa explosão, ao mesmo tempo, eu, vaidosa,
orgulhosa de ti, Jasão, era feliz,
eu era feliz, Jasão, feliz e iludida [...]
Certo, o que eu não tenho, Creonte tem de sobra
Prestígio, posição... Teu samba vai tocar
em tudo quanto é programa. Tenho certeza
que a gota d’água não vai parar de pingar
de boca em boca... Em troca pela gentileza
vais engolir a filha, aquela mosca-morta,
como engoliu meus dez anos. Esse é o teu preço,
dez anos. Até que apareça uma outra porta
que te leve direto pro inferno. Conheço
a vida, rapaz. Só de ambição, sem amor,
tua alma vai ficar torta, desgrenhada,
aleijada, pestilenta... Aproveitador!
Aproveitador!...
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

JASÃO
JOANA

BUARQUE, Chico e PONTES, Paulo. Primeiro Ato.
Gota d’água: uma tragédia brasileira. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002. p. 83-85, 89-91. (Fragmento).
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7. Que elementos da linguagem teatral estão indicados no texto de Gota
d’água?

8. Em torno de qual acontecimento se organiza a cena que você leu?

trilha sonora
O lamento de Joana

9. O comportamento e a fala das personagens nos permitem perceber seu
estado de espírito durante a cena. Como você descreveria as emoções
de Joana e de Jasão nesse diálogo?

10. Pelo diálogo entre Joana e Jasão, é possível imaginar o fato desencadeador
da tragédia apresentada em Gota d’água. Explique que fato é esse.

11. A última fala de Joana oferece elementos capazes de aproximar o público da personagem? Explique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aristóteles observa, na Poética, que o termo drama (do grego drân: agir)
faz referência ao fato de, nesses textos, as pessoas serem representadas
“em ação”.
Ao identificar o drama como um dos gêneros literários, Aristóteles considerou uma característica importante desses textos: eram feitos para ser
representados, dramatizados.
Tome nota
Textos dramáticos são aqueles em que a “voz narrativa” está entregue às
personagens, que contam a história por meio de diálogos e monólogos.

Origens do gênero dramático
Em diversas sociedades primitivas era comum a realização de danças
ritualísticas. Como os participantes representavam diferentes papéis, há
quem reconheça nessa atividade o germe da encenação teatral que define
o gênero dramático.
Outra explicação para a origem do drama seriam os festivais anuais
realizados, na Grécia Antiga, em honra ao deus Dionísio (ou Baco, para os
romanos). Nesses festivais, bebia-se e cantava-se para louvar esse deus.
No início, havia apenas um coro que entoava os hinos, chamados ditirambos, narrando trechos da vida de Dionísio. Depois, esse coro foi dividido
em perguntas e respostas coordenadas por um corifeu (o regente do coro).
Mais tarde, surgiu o hypokrités, o ator
protagonista, simbolizado por Téspis, um
poeta grego. Nascia, assim, a tragédia.
A representação do ator protagonista
provocava sentimentos no coro, que, nesse momento, transformava-se em plateia,
porque avaliava o comportamento do
protagonista. Cantando, o coro respondia a ele, para concordar ou discordar de
suas ações.
Essa explicação para a origem do gênero dramático destaca dois elementos
que, até hoje, são essenciais para esse
tipo de texto: a importância do público e
a possibilidade de desencadear emoções
por meio da representação.

Capa do disco da peça Gota
d’água, de Chico Buarque e
Paulo Pontes, 1975.

Na peça de Chico Buarque e Paulo Pontes, a personagem Joana canta a
música “Gota d’água”. Essa
canção pode ser vista como
uma abordagem lírica equivalente à fala dramática
de Joana? Por quê? O que
mais pode representar o
título dessa música? Após
ouvir a música, pense no
que você aprendeu sobre
o gênero lírico e identifique
com seus colegas as características desse gênero
que estão presentes na
letra da canção.

Mudança de sentido
Em grego, o termo hypokrités fazia referência ao intérprete de um sonho, de uma
visão, e designava também
um adivinho, um profeta, um
ator. Hoje, por uma expansão
do sentido original, o adjetivo
hipócrita caracteriza o comportamento falso, dissimulado de uma pessoa.

Capítulo 4 • Literatura é gênero II: dramático

O gênero dramático

Tribo aborígene dança a tradicional
Purlapa na comunidade Waripiri,
Austrália.
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Na língua portuguesa, o
termo drama também faz
referência a situações problemáticas, comoventes, de
conflito (Vivemos um drama
quando papai perdeu o emprego.). Pode, ainda, ser de uso
mais coloquial para indicar o
comportamento exagerado
de alguém (Ela adora fazer
drama!).

Tragédia
Transgressão da ordem
social ou familiar
Personagens nobres
(deuses ou semideuses)
movidas pelas paixões
Temas sérios

O gênero dramático
na Grécia Antiga
O gênero dramático, na Grécia Antiga,
desenvolveu-se por meio de duas modalidades: a tragédia e a comédia.

•

A tragédia

Máscaras que
representam
a tragédia e
a comédia.

No início, drama e tragédia eram praticamente sinônimos e faziam referência
a uma encenação que apresentava ações
humanas que simbolizavam a transgressão da ordem no contexto familiar ou
social. O elemento trágico por definição era a paixão (pathos), que levava os
seres humanos a portarem-se de modo violento e irracional e, dessa forma,
ignorarem as leis humanas ou divinas que organizavam a vida.

Aristóteles estabelece, na Poética, que as tragédias desenvolvem certos
temas, como as paixões humanas e os conflitos por elas desencadeados,
e apresentam personagens nobres e heroicas (deuses, semideuses ou
membros da aristocracia). Também esclarece que o objetivo da encenação
de uma tragédia é desencadear, no público, terror ou piedade. A “purificação” de sentimentos da plateia, provocada por essa experiência estética,
recebeu o nome de catarse.
Tome nota
A tragédia pode ser definida como uma peça teatral na qual figuram personagens nobres e que procura, por meio da ação dramática, levar a plateia a um
estado de grande tensão emocional. Geralmente, as peças trágicas terminam
com um acontecimento funesto.

Unidade 1 • Introdução à literatura

José Mayer contracenando com
Renata Sorrah na peça Medeia.
Direção de Bia Lessa,
Rio de Janeiro, 2005.

Os conflitos encenados nas tragédias quase sempre tratavam de questões acerca da honra e do poder. Leia, como exemplo, um trecho de Medeia, de
Eurípides. Escrita em 431 a.C., Medeia apresenta o drama vivido por uma
mulher que comete as maiores loucuras por amor. A cena que você vai ler nos
mostra o momento em que, depois de abandonada, Medeia se dá conta do
quanto errou ao depositar sua confiança no coração traiçoeiro de Jasão.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Outros significados

CORO
[...]
Idos são os tempos de respeito aos juramentos. A honra
desapareceu da nobre Hélade. Não se encontra mais em toda
a vastidão da nossa terra; voou além dos céus. Não tens mais
espaço na casa de teus pais, pobre de ti; era teu porto, o teu
abrigo seguro para as tempestades da existência. E aqui teu leito
foi ocupado por outra mais ditosa, teu lar tem outra rainha.
(Entra Jasão)

JASÃO
Não é a primeira vez que noto, muitas vezes notei, a desgraça que é um temperamento exacerbado. Por exemplo, agora,
bem poderias permanecer neste país e nesta casa, se soubesses
obedecer à vontade dos que te são superiores. Quem te expulsa de Corinto não somos nós, até condescendentes. São tuas
palavras insensatas. A mim essas palavras não me dizem nada.
Pode continuar apregoando ao mundo que Jasão é o mais vil
dos homens. Mas, depois do que gritas contra o soberano, o
banimento é até uma punição bastante generosa. [...]
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Paixão e ódio
Medeia, apaixonada por
Jasão, líder dos argonautas,
usa seus poderes de feiticeira para ajudá-lo a conquistar o velocino de ouro,
que pertencia a seu pai, o rei
de Cólquida. Após trair sua
família e sua pátria, Medeia
foge com Jasão, com quem
tem dois filhos.
Anos depois, em troca de
poder, Jasão decide abandoná-la para se casar com a filha
de Creonte, rei de Corinto.
A vingança de Medeia é
terrível: além de fazer
com que Creonte e a filha morram queimados,
ela mata os próprios filhos e amaldiçoa Jasão,
para em seguida fugir.

EURÍPIDES. Medeia. Tradução de Millôr Fernandes.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 32-37. (Fragmento).

Hélade: Grécia.
Exacerbado: exagerado.
Magnanimidade: generosidade, bondade.

Representação de Jasão
com o velocino de ouro
num vaso grego, cerca de
330 a.C.

A cena é introduzida pelo coro que anuncia: “Idos são os tempos de
respeito aos juramentos. A honra desapareceu da nobre Hélade”. Com essa
fala, aponta a transgressão da ordem familiar e social, característica que
faz parte da definição de tragédia.
Sem poder retornar para a casa dos pais, Medeia não tem para onde ir.
Resta a essa mulher, consumida pelo ódio, apenas o desejo de vingar-se.
Mais uma vez, o público é advertido sobre a insensatez de se deixar levar
pelas paixões (“Há algo terrível e incurável, acima de qualquer compreensão
mortal, no ódio que nasce entre próximos e amados.”).

•

A comédia

A origem da comédia é a mesma da tragédia: os festivais realizados em
honra a Dionísio. Alguns dos festejos ocorriam durante a primavera e costumavam apresentar um cortejo de mascarados. Esses cortejos recebiam o
nome de komos e deles deriva o nome comédia (komoidía: komos, “procissão
jocosa” + oidé, “canto”). A pé ou em carros, eles percorriam os campos dançando, cantando e recitando poemas jocosos em que satirizavam personalidades
e acontecimentos da vida pública.
Quando Esparta derrotou Atenas na Guerra do Peloponeso, a democracia
chegou ao fim, comprometendo a liberdade de expressão dos autores de
textos cômicos. As comédias, então, abandonaram a crítica política e passaram a satirizar comportamentos e costumes das pessoas comuns.
Assim, enquanto a tragédia desenvolve temas sérios, apoiados na ação
mitológica, e as personagens são deuses e semideuses, a comédia se caracteriza por sua leveza e alegria, aborda episódios cotidianos e as personagens
são seres humanos e reais.

A influência do teatro
na educação grega
A importância do teatro na
educação de um grego era tão
grande que, em Atenas, o comércio chegava a ser suspenso durante os festivais dramáticos. Essa importância é explicada pela função pedagógica
que as peças deveriam cumprir:
fazer com que, através das fortes emoções experimentadas,
o público refletisse sobre as
paixões e os vícios humanos.

Comédia
Aborda fatos do cotidiano
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MEDEIA
(Soberba)
A única expressão que minha língua encontra para definir teu caráter, tua falta de
virilidade, é o mais baixo dos canalhas. Vieste a mim, estás aqui, para quê, tu, ser odiado
pelos deuses, odiado por mim e por toda a humanidade? Não é prova de coragem
nem de magnanimidade olhar na cara os ex-amigos, na esperança de que esqueçam
todo o mal que lhes fizeste. A isso se chama cinismo, e vem com as piores doenças do
caráter humano — a falta de pudor, a ausência de vergonha.
[...] Abandonei pai e pátria e vim contigo para Iolco; meu amor era maior que a
minha prudência.
Depois provoquei a morte de Pélias do modo mais terrível: nas mãos das próprias
filhas. E assim te livrei de todos os temores. Tudo isso eu fiz por ti, e, vil traidor,
procuraste uma nova esposa, embora já tivéssemos procriado dois filhos. Se eu não
houvesse te dado descendência, teria perdoado tua busca de um novo leito.
Já morreu em mim há muito tempo toda e qualquer confiança em tuas juras. [...]
Céus, a que coração traiçoeiro confiei minha esperança.
[...]
CORIFEU
Há algo terrível e incurável, acima de qualquer compreensão
mortal, no ódio que nasce entre próximos e amados.

Temas alegres, leves
Personagens humanos, reais
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O gênero dramático na idade Média
Devido à forte influência da religião católica, as peças de teatro medieval
passaram a enfocar cenas bíblicas e episódios da vida de santos.
Duas modalidades dramáticas tornaram-se bastante populares
nesse período: o auto e a farsa.

Um retrato da
aristocracia francesa

O auto era uma peça curta, em geral de cunho religioso. As personagens representavam conceitos abstratos, como a bondade, a virtude, a
hipocrisia, o pecado, a gula, a luxúria. Isso fazia com que os autos tivessem
um conteúdo fortemente simbólico e, muitas vezes, moralizante.
A farsa era também uma pequena peça, só que seu conteúdo envolvia situações ridículas ou grotescas. Tinha como objetivo a crítica aos costumes.
O fim da Idade Média traz, para o teatro, um período de intensa atividade. A Itália vê nascer, no século XVI, a commedia dell’arte, gênero que
procurava resgatar as tradições da comédia clássica.
Na Inglaterra, nesse mesmo período, o dramaturgo William Shakespeare
escreve inúmeras peças, entre tragédias e comédias, que se transformam
em clássicos do teatro universal.
De lá para cá, o gênero dramático continua oferecendo elementos para
a representação da ampla gama de emoções do ser humano.

As limitações dos
gêneros literários
Os textos apresentados, neste capítulo e no anterior, ilustram bem a
definição dos gêneros épico/narrativo, lírico e dramático, por apresentarem
características típicas dos gêneros que representam. Mas será que todos
os textos literários já escritos “cabem” em um desses três gêneros?

Unidade 1 • Introdução à literatura

Nobre casal francês
representado em gravura
do século XVIII. Autor
desconhecido.

As ligações perigosas são,
nas palavras do seu autor,
uma coletânea “que contém
as cartas de toda uma camada social”. A obra apresenta
um retrato dos membros da
aristocracia que, em poucos
anos, será destituída do poder pela Revolução Francesa.
Nesse romance epistolar,
Laclos simbolizou o mundo
que morria através das personagens da marquesa De
Merteuil e do visconde De
Valmont, ao mesmo tempo
que anunciou, através da
personagem Danceny e da
presidenta De Tourvel, os
novos ideais românticos —
sinceridade, honestidade de
caráter e de sentimentos
— que chegavam ao poder juntamente com a burguesia.

Leia um trecho de As ligações perigosas, do francês Choderlos de Laclos,
publicado em 1782, pouco antes de eclodir a Revolução Francesa.

Carta IV

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Figurino do
personagem
Arlequim, da
commedia dell’arte.
Gravura da obra de
Alfredo Marquerie,
com mesmo título,
de 1577.

Do visconde De Valmont à marquesa De Merteuil, em Paris
[...] Depositária de todos os segredos de meu coração, quero confiar-vos o
maior projeto que um conquistador haja podido conceber. [...]
Conheceis a presidenta De Tourvel, sua devoção, seu amor conjugal, seus
princípios austeros. Eis o que ataco, eis o inimigo digno de mim, eis a meta
que pretendo atingir [...].
[...]
O presidente, cumpre que o saibais, está na
Borgonha por motivo de uma grande causa
(espero fazê-lo perder outra mais importante).
Sua inconsolável metade deverá permanecer
aqui durante todo o tempo dessa aflitiva viuvez. [...]
[...] Só tenho uma ideia; penso nela durante
o dia, sonho com ela à noite. Tenho necessidade
de possuir essa mulher para redimir-me do ridículo
de estar enamorado dela. [...]
Do Castelo de ..., neste 5 de agosto de 17**.
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Carta V

De olho no filme

Da marquesa De Merteuil ao visconde De Valmont
Sabeis, visconde, que vossa carta é de uma insolência rara e que eu bem poderia
ter-me zangado? Mas ela provou-me claramente que tínheis perdido a cabeça, e
somente isso vos salvou de minha indignação. Amiga generosa e sensível, esqueço
a injúria para me ocupar tão somente de vosso perigo, e, por aborrecido que seja
chamar alguém à razão, cedo à necessidade que tendes disso neste momento.
Vós, possuirdes a presidenta De Tourvel! Mas que capricho ridículo! Reconheço nisso
vossa teimosia, que só sabe desejar o que acredita não poder obter. Que é, afinal, essa
mulher? Traços regulares, concordo, mas nenhuma expressão; passavelmente benfeita,
mas sem graça; sempre ridiculamente vestida, com seus punhados de fichus sobre o
colo e um busto que sobe até o queixo! Digo-vos como amiga: não seria preciso duas
mulheres como essa para perderdes toda a vossa reputação. [...] Vamos, visconde,
envergonhai-vos e recobrai a razão. Prometo-vos guardar segredo. [...]
Paris, neste 7 de agosto de 17**.

No filme Ligações perigosas, uma adaptação do
romance de Laclos para o cinema, o visconde De Valmont
deseja conquistar uma bela
jovem recém-casada, completamente fiel ao marido.
A marquesa De Merteuil tenta demovê-lo desse objetivo.
Os planos fogem ao controle
do visconde e ele se apaixona
pela jovem que deveria enganar. As consequências desse
sentimento serão trágicas.

LACLOS, Choderlos de. As ligações perigosas ou Cartas recolhidas
numa sociedade e publicadas para instrução de algumas outras.
Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo:
Círculo do Livro. p. 20-23. (Fragmento).

No texto que você acabou de ler, é possível identificar um emissor e um
destinatário; além disso, há a referência a uma data e a um local. Esses são
aspectos característicos da estrutura das cartas pessoais.
Como se trata de cartas, não existe a voz de um narrador, componente
definidor dos textos do gênero narrativo. Também não há, nesse momento,
como saber se essas pessoas são reais ou se foram criadas pela imaginação
de um autor. Levando em consideração esses critérios, não se pode definir
o texto como uma narrativa.
No entanto, cabe perguntar: será que são “apenas” cartas? Aparentemente, não. Lidas em sequência, essas cartas começam a contar uma história sobre as pessoas que são mencionadas nelas: o visconde De Valmont,
a marquesa De Merteuil e a presidenta De Tourvel.
O que o texto revela vai além de um conjunto de cartas: são informações
sobre a vida, o caráter e as intenções das pessoas/personagens que as
escreveram. Trata-se, portanto, de uma narrativa, apesar de não apresentar
um narrador nem dar aos leitores certeza sobre o caráter real ou fictício
dos autores das cartas. Textos como o de Choderlos de Laclos costumam
ser definidos como narrativa epistolar, ou seja, uma narrativa feita por
meio de cartas.

John Malkovich e Michelle
Pfeiffer em cena do filme
Ligações perigosas, de
Stephen Frears, EUA, 1988.

As cartas de Werther
A mais conhecida das narrativas epistolares é a novela Os
sofrimentos do jovem Werther,
de Goethe, publicada em 1774.
Esse livro foi o primeiro grande
sucesso da literatura europeia
e foi tão apreciado que as roupas usadas pelo protagonista
— casaca azul, colete e calção
amarelo — tornaram-se moda
entre os jovens.

A análise de um exemplo como esse mostra a dificuldade de encontrar,
nos textos literários, todos os elementos que caracterizam cada um dos
três gêneros apresentados.
Além disso, o estudo dos gêneros permite perceber melhor como os
diferentes agentes do discurso participam da construção do texto. Quando tratamos da evolução do gênero épico para o narrativo, vimos como
alterações significativas do contexto desencadearam transformações na
própria estrutura dos textos literários. Ao estudarmos o gênero dramático,
constatamos que a criação dos textos é influenciada, entre outros fatores,
pelo perfil de público que o dramaturgo pretende atingir e pelo tipo de
reação que pretende desencadear em sua plateia.
Esses exemplos ilustram de que maneira o estudo dos gêneros oferece
ferramentas que podem esclarecer muito da construção e do sentido dos
textos literários.

Azulejos do século XVIII
retratam trajes que se
tornaram moda com a
publicação de Os sofrimentos
do jovem Werther.

Capítulo 4 • Literatura é gênero II: dramático
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Fichus: tecidos leves,
de formato triangular,
com o qual as mulheres
cobriam os ombros.

O jogo da sedução
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texto para análise
Releia os trechos de Gota d’água e Medeia para
responder às questões de 1 a 5.

1. Nas duas cenas transcritas, Jasão vai ao encontro
da mulher que abandonou (Joana ou Medeia).
O que ele diz a essas mulheres tem o mesmo
sentido, nas duas cenas? Explique.

2. A condição social das personagens centrais em
Medeia e Gota d’água é a mesma? Justifique.

3. Nos dois textos, a razão pela qual Jasão aban-

grego. Explique por que essa mudança de espaço desencadeia a necessidade de adequar a
forma como a ambição de Jasão se manifesta.

4. O coro, na ação dramática, representa a “voz da
reflexão”. Que “reflexões” o coro apresenta ao
público no trecho de Medeia?

5. O elemento trágico na ação dramática é a paixão.
a) Tanto Medeia quanto Joana podem ser de-

dona a mulher com quem vivia é a mesma: sua
ambição.

finidas, nesse sentido, como personagens
trágicas? Explique.

a) De que maneira essa ambição se manifesta

b) Poderíamos afirmar que o comportamento e

b) Em Gota d’água, um subúrbio carioca foi o
espaço escolhido para a adaptação do drama

as ações das duas personagens desencadeiam,
no público, os sentimentos de piedade e terror.
Por quê?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

nas duas peças?

jogo de ideias
Ao estudar as modalidades do gênero dramático na Grécia Antiga, você viu que tanto a tragédia
quanto a comédia tinham uma função pedagógica.
Através das peças encenadas, o público era levado
a refletir sobre as paixões e os vícios humanos. As
grandes questões da sociedade em que viviam acabavam tendo, como espaço de discussão, o teatro.
Hoje, embora o teatro continue existindo, nem
todos têm acesso a ele.

Unidade 1 • Introdução à literatura

Um outro gênero, também escrito para ser
encenado, ganhou o gosto popular: as telenovelas.
Grandes questões da sociedade brasileira, como
a reforma agrária, a corrupção política, o racismo,
entre outras, acabam, hoje, sendo tematizadas em
produções deste gênero.
São muitas as novelas memoráveis que discutem grandes questões do cenário brasileiro. Dentre
elas, Roque Santeiro (1985) e O rei do gado (1996)
merecem destaque: a primeira por desenvolver
uma trama que faz uma sátira ao culto de mitos e
a necessidade de mantê-los para garantir os lucros
que eles trazem; a segunda por tratar da questão
dos sem-terra e da reforma agrária.
Para promover uma reflexão sobre como, na atualidade, as telenovelas acabaram por assumir uma
função semelhante à do teatro na Grécia Antiga, propomos que você e seus colegas, em equipe, escolham
uma cena de Roque Santeiro ou de O rei do gado para
ser representada para a sala. É importante que as
cenas escolhidas tematizem alguma questão moral
ou social significativa da sociedade brasileira.

Cena da novela Roque Santeiro, 1986.

Depois da encenação, será o momento de refletir sobre o gênero dramático com base no que
vocês aprenderam no capítulo e na análise das cenas apresentadas pelas equipes. Apresentamos a
seguir algumas questões para auxiliar vocês nessa
reflexão. Discuta-as com seus colegas:
ff
Que elementos estruturais permitem afirmar
que as cenas apresentadas pertencem ao
gênero dramático?
ff
De que forma as cenas escolhidas, embora pertençam a telenovelas, desempenham função
semelhante à do teatro na Grécia Antiga?
ff
Que temas significativos para a sociedade
brasileira foram abordados nas cenas selecionadas? Qual a importância desse tipo de
abordagem? Por quê?
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CONEXÕES

http://greciantiga.org

10 coisas que eu odeio em você, de Gil Junger.

Site sobre cultura grega na Antiguidade. Permite que
sejam feitas pesquisas sobre arte, cultura, filosofia, mitologia, geografia e história gregas, entre outros tópicos
interessantes. Destaque para os verbetes sobre tragédia
clássica e comédia antiga.

EUA, 1999.

http://www.pagebuilder.com.br/proscenio/
bibliote.htm
O site da Biblioteca do Fórum Virtual de Teatro Brasileiro
dispõe de vários textos dramáticos na íntegra. Destaque para
Hamlet, de W. Shakespeare, em tradução de Millôr Fernandes.

http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/
traduzidos/edipo_rei.htm
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para assistir

Mais um bom site com acervo digital de textos dramáticos para download. Destaque para Édipo Rei, de
Sófocles.

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/
cultura/tragedia_grega4.htm
Site sobre a cultura e o pensamento gregos, com verbetes interessantes sobre a tragédia grega, o surgimento
da tragédia, o culto a Dionísio e a filosofia grega à época
da tragédia.

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/
artigos/hamlet.htm
Site em que se encontram informações detalhadas
sobre a vida e a obra de William Shakespeare. Destaque
para o texto que traz uma análise bastante completa
da peça Hamlet.

http://www.chicobuarque.com.br
Site oficial do cantor e compositor Chico Buarque de
Hollanda, com informações sobre a peça Gota d’água e
as letras das canções do espetáculo.

Para ler e pesquisar
Shakespeare: o mundo é um palco, de
Bill Bryson. Tradução de José Rubens Siqueira.
São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Obra que apresenta o cotidiano da Inglaterra no período em que Shakespeare viveu e procura ainda elucidar
alguns dos mistérios relacionados a ele.

O que é teatro, de Fernando Peixoto.

Adaptação moderna da peça A megera
domada, de William Shakespeare. Bianca
é a filha mais nova da família Stratford
e deseja encontrar um namorado, mas
seu pai não permite que ela saia com garotos. A solução é conseguir que a irmã
mais velha, Katharina, também comece
a namorar. Só que ela é uma verdadeira
“megera” e não parece muito interessada nos rapazes da escola.

Shakespeare apaixonado, de John Madden.
EUA, 1998.
Shakespeare passa por um bloqueio
artístico e somente uma musa inspiradora poderá ajudá-lo. Surge a encantadora
Lady Viola, por quem o jovem dramaturgo
se apaixona. Destaque para as cenas
em que são feitos ensaios das peças de
Shakespeare, que recriam os bastidores
do teatro na Inglaterra elizabetana.

Hamlet, de Kenneth Branagh.
EUA, 1996.
Adaptação para o cinema do texto clássico de William
Shakespeare.

Romeu e Julieta, de Baz Luhrmann. EUA, 1996.
Adaptação para o cinema da peça Romeu e Julieta. Nesta versão para os dias
atuais, a história de amor dos jovens
Romeu Montéquio e Julieta Capuleto
tem como cenário Verona Beach. A rivalidade entre as famílias determina o
fim trágico desse amor, como anuncia
uma apresentadora de televisão nesse
Shakespeare modernizado.

Romeu e Julieta,, de Franco Zefirelli. EUA, 1968.
A escolha de dois jovens atores desconhecidos para
os papéis de Romeu e Julieta (Olivia Hussey, de 15 anos, e
Leonard Whiting, de 17), um texto bastante fiel ao original,
as locações no cenário original (Itália) e a trilha sonora
de Nino Rota foram determinantes do grande sucesso
alcançado pelo filme, até hoje a mais popular adaptação
de uma peça de Shakespeare para o cinema.

São Paulo: Brasiliense, 2003.
Livro introdutório que apresenta o teatro e discute
algumas de suas características principais.

Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Romeu e Julieta, de Baz Luhrmann.

Iniciação ao teatro, de Sábato Magaldi.
São Paulo: Ática, 1998.
Livro que aborda as questões básicas relacionadas ao
teatro, desde as artísticas até as econômicas.

Capítulo 4 • Literatura é gênero II: dramático

Para navegar

Material complementar Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.
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Capítulo

5

Literatura é expressão
de uma época

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Identificar os elementos de um texto que revelam
informações sobre o momento em que foi escrito.
2. Definir estilo de época.

LICHTENSTEIN, R. Takka Takka. 1962.
Magna sobre tela, 173 3 143 cm.
A imagem usa recursos da
linguagem dos quadrinhos para
tratar do tema da guerra.

Unidade 1 • Introdução à literatura

4. Compreender por que as sociedades humanas, em
diferentes momentos da história, promovem a releitura de
alguns temas literários básicos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Explicar o que é historiografia literária e reconhecer os
diferentes movimentos literários.
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A

literatura nos revela como viveram e o que pensaram as pessoas
em diferentes épocas e sociedades. Essas informações, que ficam
registradas nos textos literários e sobrevivem à passagem do tempo,
ajudam a entender quem fomos e a avaliar quem somos.
É dessa possibilidade de leitura do tempo pela literatura
que trata este capítulo.

Leitura da imagem
1. Que elementos compõem a tela de Roy Lichtenstein?
ff
Que sentido pode ser atribuído ao título Takka Takka?

2. O quadro apresenta uma imagem de guerra. Que tipo de reação ele
pode provocar no observador? Por quê?

3. Embora se trate de um quadro, o conjunto formado por texto e imagem
é muito semelhante ao gênero história em quadrinhos. Explique.
quadrinhos por Lichtenstein sugere, para o observador, o contexto em
que a tela foi pintada. Por quê?

5. Agora observe uma miniatura feita para um manuscrito francês do
século XIV.

Arte para todos
A arte pop foi um movimento que surgiu na década
de 1950 na Inglaterra e teve
seu auge nos Estados Unidos, na década de 1960. Ela
pretendia promover a popularização da arte, substituindo
os temas grandiosos por
elementos da vida cotidiana,
aproximando assim a cultura de elite e a popular. Os
artistas desse movimento,
como Roy Lichtenstein, Andy
Warhol e Richard Hamilton,
incorporaram à pintura elementos de outras linguagens
(publicidade, televisão, história em quadrinhos, cinema,
fotografia) como forma de
tornar a arte acessível às
massas.

Miniatura medieval representando a Batalha de Najera, 1367. Autor desconhecido.

ff
Repare que a batalha já começou para os combatentes a pé, enquanto
os cavaleiros aguardam a ordem de entrar em ação. Que imagem da
guerra é transmitida nessa cena?

6. A comparação entre o quadro de Lichtenstein e a miniatura revela duas
visões muito diferentes da guerra.

a) Quais são essas diferenças?
b) O momento em que as obras foram produzidas influencia o tratamento
que os artistas deram ao tema? Explique.

Capítulo 5 • Literatura é expressão de uma época
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4. As HQs são um exemplo da cultura de massa. O uso da linguagem dos

WARHOL, A. Campbell's soup.
1962. Serigrafia, 91 3 61 cm.
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A Guerra Civil Espanhola

Unidade 1 • Introdução à literatura

Guernica bombardeada,
maio de 1937.

Pouco tempo depois da
eleição de um governo republicano, em 1936, a Espanha
enfrentou uma guerra civil.
As forças de direita (nacionalistas, religiosos e monarquistas), apoiadas pelos
governos da Alemanha e da
Itália, lutavam para derrubar o governo republicano,
considerado de esquerda e
apoiado pela polícia, pelos
carabineiros e pelas milícias
operárias. Como aliados dos
republicanos, apareciam ainda a União Soviética, a Grã-Bretanha, o México, a França
e as Brigadas Internacionais,
formadas por 35 mil voluntários de 50 países.

Da imagem para o texto
7. Leia um fragmento do romance A esperança, de André Malraux, que tem
como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola de 1936.

O silêncio, já profundo, aprofundou-se ainda mais:
Guernico teve a impressão de que, daquela vez, o
céu estava cheio. Não era aquele barulho de carro
de corrida que, em geral, identifica um avião;
era uma vibração muito ampla, cada vez mais
profunda, sustentada como uma nota grave.
O barulho dos aviões que ele tinha ouvido até
então era como que alternado, subia e descia;
dessa vez, os motores eram numerosos o
suficiente para que tudo se misturasse, em
um avanço implacável e mecânico.
A cidade estava quase sem luzes; como
os aviões de caça governistas, ou o que restava
deles, poderiam encontrar os fascistas naquela escuridão? E aquela vibração profunda e grave que enchia
o céu e a cidade como se enchesse a noite, irritando Guernico e percorrendo seus
cabelos, tornava-se intolerável, pois as bombas não caíam.
Por fim, uma explosão abafada veio da terra, como uma mina distante e, de
repente, três explosões de extrema violência. Outra explosão surda; mais nada.
Mais uma: acima de Guernico e todas ao mesmo tempo, as janelas de um grande
apartamento se abriram.
Ele não acendeu sua lanterna elétrica; os milicianos estavam sempre prontos
a acreditar em sinais luminosos. Sempre o barulho dos motores, mas nada de
bombas. Naquela escuridão completa, a cidade não via os fascistas, e os fascistas
mal viam a cidade.
Guernico tentou correr. As pedras acumuladas o faziam tropeçar sem parar, e
a escuridão muito densa tornava impossível seguir a calçada. Um carro passou em
velocidade, os faróis azulados. Cinco novas explosões, alguns tiros de fuzil, uma vaga
rajada de metralhadora. As explosões pareciam vir da terra, e os estrondos, de uma
dezena de metros acima dela. Nenhum raio de luz: janelas se abriam, empurradas
de dentro. Numa explosão mais próxima, vidros se espatifaram, caíram de muito
alto no asfalto. Com o barulho, Guernico se deu conta de que só enxergava até
o primeiro andar. Como um eco do vidro quebrado, um som de sirene tornou-se
perceptível, aproximou-se, passou diante
dele, perdeu-se no negror: a primeira de
suas ambulâncias. Chegou finalmente à
Central Sanitária; a rua se encheu de gente
na escuridão.
Médicos, enfermeiras, organizadores,
cirurgiões se juntavam, ao mesmo tempo
que ele, a seus colegas de serviço. Finalmente havia ambulâncias. Um médico
era o responsável pela parte sanitária do
trabalho, Guernico, pela organização do
socorro. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

André Malraux (1901-1976), escritor e político
francês, desde jovem se
interessou pelos movimentos revolucionários. O livro
A esperança evoca o início
da Guerra Civil Espanhola,
da qual participou como
chefe da esquadrilha España,
constituída por aviadores
estrangeiros. No trecho ao
lado, “governistas” refere-se aos republicanos que se
opunham aos “fascistas”,
termo que designa os integrantes das forças de direita
que queriam tomar o poder
na Espanha.

MALRAUX, André. Sangue de esquerda. A esperança.
Tradução de Eliana Aguiar.
Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 317-318.
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a) Qual é o acontecimento central da cena?
b) No início, parece que Guernico está fugindo dos aviões, mas a sua
intenção é outra. Para onde ele corre e por quê?

8. Quais são as referências feitas no texto que podem ajudar o leitor a
identificar que o episódio narrado ocorreu no século XX?

9. Releia.
“[...] dessa vez, os motores eram numerosos o suficiente para que tudo se misturasse, em um avanço implacável e mecânico.”
ff
Os dois adjetivos destacados levam o leitor a refletir sobre a violência
da guerra? Por quê?

10. A descrição do ataque noturno explora diferentes elementos sensoriais.

a) Destaque alguns desses elementos.
b) De que modo o uso desses elementos contribui para transmitir ao

De olho na arte
Um manifesto contra a guerra

PICASSO, P. Guernica. 1937. Óleo sobre tela,
349,3 3 776 cm. Peça do Acervo do Museu
Rainha Sofia, em Madri.

No dia 26 de abril de 1937, a população da pacata Guernica,
uma cidadezinha no norte da Espanha, foi surpreendida pelo
ataque de aviões alemães, que apoiavam as forças de direita
que queriam tomar o poder. Durante três dias, a cidade não
parou de queimar e, ao final, os números revelam o tamanho da
tragédia: dos 7.000 moradores, cerca de 1.600 estavam mortos
e mais de 800 feridos.
A destruição da cidade inspirou Picasso a criar sua tela mais
famosa. Guernica permanece até hoje como um dos manifestos
mais contundentes contra os horrores da Guerra Civil Espanhola.
O quadro ilustra magistralmente a visão que Picasso tinha da
pintura como “uma arma de ataque e defesa contra o inimigo”.

Capítulo 5 • Literatura é expressão de uma época
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leitor as sensações que tomam conta de Guernico?
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Outras linguagens também
registram valores e temas de
uma época, como é o caso da
propaganda. Neste anúncio do
jeans US Top, o corte dos cabelos,
as roupas e o violão como símbolo
de alegria retratam o gosto dos
jovens da metade dos anos 1970.

Os artistas revelam em suas obras um olhar marcado pelo contexto em
que viveram. As representações mostram uma concepção de mundo caracterizada por valores e julgamentos que se manifestam na abordagem dos
temas escolhidos.
Assim, a representação do avião atingido e do piloto, no quadro de Lichtenstein, permite ao observador fazer algumas hipóteses sobre a visão
que o artista tinha da guerra, das armas e de seu poder de destruição. A
miniatura retrata uma batalha em que cavaleiros esperam o momento de
entrar em ação. O texto de Malraux revela o impacto da guerra nos seres
humanos. Embora tenham um tema em comum — a guerra —, cada uma das
três obras o trata de modo bem distinto.
Na tela de Lichtenstein, as cores utilizadas, a onomatopeia e o tipo de letra
caracterizam um uso específico da linguagem que definiu a arte pop.
A intenção de garantir um registro de natureza mais histórica fica evidente na miniatura medieval. Seu autor se preocupa em caracterizar, por meio
dos detalhes da roupa e das bandeiras, a filiação dos exércitos. A paisagem,
ao fundo, funciona quase como um cenário para conter a cena principal: o
momento em que os cavaleiros entrarão na batalha.
No trecho de A esperança, a linguagem direta, marcada pela referência
aos elementos sensoriais, revela um estilo que caracterizou a literatura
do pós-guerra, quando os textos apresentavam um uso mais objetivo da
linguagem.
O reconhecimento dessas características ajuda a identificar os elementos
do contexto de produção dessas obras e o estilo adotado pelos artistas.
Tome nota
A constatação de traços comuns na produção de uma mesma época identifica um estilo de época. O estudo da literatura depende do reconhecimento
dos padrões e das semelhanças que constituem um estilo de época.
O uso particular que um escritor ou poeta faz dos elementos que distinguem uma estética define o estilo individual de um autor, sempre marcado
pelo olhar específico que dirige aos temas característicos de um período e
pelo uso singular que faz dos recursos de linguagem associados a uma determinada estética literária.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

estilo de época

Além disso, o contato com essas obras também possibilita a construção
de um novo olhar para os temas abordados. E esta é uma das funções da
arte: provocar a reflexão, seja ela sobre acontecimentos passados, presentes
ou futuros.

Unidade 1 • Introdução à literatura

De olho no filme
Um clássico de Shakespeare no cinema
O filme Henrique V, de Kenneth Branagh,
é a adaptação de uma peça de Shakespeare e conta a história do rei da Inglaterra,
que decide invadir a França para reivindicar o trono francês, ao qual tinha direito.
As cenas da batalha são grandiosas e
mostram como se dava o ritual da guerra
naquele momento.
Emma Thompson e Kenneth Branagh
em cena do filme Henrique V, de
Kenneth Branagh, Inglaterra, 1989.
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texto para análise
Texto 1

À mesma
Neste soneto, Bocage fala sobre os prazeres vividos pelos amantes em um cenário acolhedor.
Se é doce mares, céus ver anilados
Pela quadra gentil, de Amor querida,
Que esperta os corações, floreia os prados:

Se é doce no recente, ameno Estio
Ver toucar-se a manhã de etéreas flores,
E, lambendo-se as areias, e os verdores,
Mole e queixoso deslizar-se o rio:

Mais doce é ver-te de meus ais vencida,
Dar-me em teus brandos olhos desmaiados
Morte, morte de amor, melhor que a vida.

Se é doce no inocente desafio
Ouvirem-se os voláteis amadores,
Seus versos modulando, e seus ardores
Dentre os aromas do pomar sombrio:

BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Obras de Bocage.
Porto: Lello & Irmão Editores, 1968. p. 423.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Texto 2

Doçura de, no estio recente,
Manuel Bandeira reelabora, neste poema, o soneto de Bocage.
Doçura de, no estio recente,
Ver a manhã toucar-se de flores
E o rio
mole
queixoso
Deslizar, lambendo areias e verduras;

Doçura de ver mar e céus
Anilados pela quadra gentil
Que floreia as campinas
Que alegra os corações.
Doçura muito maior
De te ver
Vencida pelos meus ais
Me dar nos teus brandos olhos desmaiados
Morte, morte de amor, muito melhor do que a vida,
puxa!
BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. p. 78.
© dos textos de Manuel Bandeira, do Condomínio dos proprietários dos direitos
intelectuais de Manuel Bandeira (In: Itinerário de Pasárgada, publicado pela Ed. Nova Fronteira) — Direitos cedidos por Solombra — Agência Literária. (solombra@solombra.org).

1. O que há de comum entre os dois poemas?

estio: verão.
toucar-se:
enfeitar-se.
Anilados:
azulados.

Capítulo 5 • Literatura é expressão de uma época

Doçura de ouvir as aves
Em desafio de amores
cantos
risadas
Na ramagem do pomar sombrio.

2. Em termos formais, em que eles se diferenciam?
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3. As três primeiras estrofes do soneto de Bocage introduzem um raciocíNas cortes europeias do
século XIV, os nobres se
divertiam acompanhando
verdadeiros duelos poéticos
entre trovadores. Eram os
desafios, forma de poesia
dialogada em que um trovador compunha uma estrofe,
geralmente de quatro versos
rimados, e outro tentava
superá-lo com uma resposta.
Hoje, a tradição dos desafios
permanece viva nos repentes nordestinos, em que o
que conta é a capacidade de
improvisar, com versos ritmados e rimados. Vence essa
batalha poética o repentista
que conseguir “destruir” o
oponente apenas com a força
do discurso.

nio baseado em hipóteses. A conclusão desse raciocínio é apresentada
na última estrofe do soneto.

a) Que raciocínio é esse?
b) Qual a conclusão a que chega o eu lírico?

4. A linguagem é um elemento fundamental da releitura que Bandeira
faz do soneto de Bocage. Por quê?

5. O poema de Bandeira apresenta palavras organizadas de forma diferente. O que essa disposição sugere ao leitor?

6. Considere, agora, as diferenças identificadas.
a) Com base nelas é possível afirmar que o segundo poema é mais
moderno do que o primeiro? Explique.

b) A interjeição puxa!, presente no final do poema de Bandeira, ajuda
a caracterizar um olhar mais atual para o tema do amor? Por quê?

Historiografia literária
Um estilo de época pode ser associado a uma escola literária ou a um
movimento literário.
O estudo e a descrição das características estéticas de diferentes escolas
ou movimentos literários recebem o nome de historiografia literária.
Quando estudamos os estilos de época e os movimentos literários, conhecemos os temas e os recursos expressivos preferidos dos autores. À medida
que vamos tendo contato com uma maior quantidade de textos, observamos
que há um número limitado de temas e recursos expressivos que, de tempos
em tempos, são retomados por autores de diferentes épocas.

Repentistas em Olinda, PE,
2002.

Às vezes, o resgate de um tema é feito para questionar abordagens
anteriores (um exemplo é o índio na literatura brasileira, idealizado pelos
românticos e tratado de modo mais realista pelos autores do século XX).
Outras vezes, ele é reafirmado, como acontece com a ideia de valorização
do momento presente (carpe diem) defendida por poetas gregos, na Antiguidade, por Camões, no século XVI, e pelos árcades, no XVIII.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Tradição medieval
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Além dos temas, as formas literárias também são retomadas. Quando
assistimos, hoje, a uma novela de televisão, vemos um folhetim do século XIX
retratado de maneira mais moderna. E, a cada vez que uma forma é recuperada, ela é também transformada, porque sofre as adaptações necessárias
para se tornar “atual”, ou seja, para expressar as características do momento
em que é produzida.
Essas retomadas e recorrências estabelecem importantes diálogos entre
autores de momentos diversos, criando uma tradição no interior da produção
literária local e universal.
Quando começarmos a tratar das estéticas literárias, vamos sempre
trazer alguns exemplos de textos que, ao “conversarem” entre si, criam uma
tradição e revelam as conexões entre passado e presente.
Observe, na página seguinte, as características básicas das escolas literárias tradicionalmente estudadas e os escritores que nelas se destacaram.
Além dessas escolas, a produção literária contemporânea tem sido
associada a um novo estilo de época: o Pós-modernismo. Entre as suas
características, a principal seria a ausência de uma estética unificadora da
produção artística.
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Petrarca, Miguel
de Cervantes,
William Shakespeare, Luís de
Camões

Arnault Daniel, Raimbaut
d’Aurenga,
Bernart de Ventadorn, Chrétien de
Troyes

CARAvAGGIO, M.
Enterro de Cristo.
1602-66.
Óleo sobre tela,
300 3 203 cm.

VERMEER, J.
Moça com brinco de
pérola. 1665-66.
Óleo sobre tela,
53 3 61 cm.

FRIEDRICH, C.
Andarilho sobre um
mar de névoa. 1818.
Óleo sobre tela,
94,8 3 74,8 cm.

MILLET, J.
A caminho do
trabalho. 1851.
Óleo sobre tela,
55,9 3 45,7 cm.

DEGAS, E.
Bailarina em cena.
1878. Pastel sobre
tela, 58 3 42 cm.

KLEE, P.
Bairro florentino,
1926, 45,72 3 63,5
cm.

BASQUIAT, J.
Sem título. 1981.
Acrílico e técnica
mista sobre tela,
28 3 40 cm.

Virginia Woolf,
James Joyce, João
Guimarães Rosa,
Clarice Lispector,
Gabriel García
Márquez,
Italo Calvino, José
Saramago,
Jorge Luis Borges,
Ferreira Gullar
Marcel Proust,
Rainer Maria
Rilke, Franz
Kafka, Fernando
Pessoa, Pablo
Neruda, Ernest
Hemingway
Charles Baudelaire, Arthur
Rimbaud, Paul
Verlaine, Stéphane Mallarmé

Gustave Flaubert,
Fiódor Dostoiévsky, Leon
Tolstoi, Émile
Zola, Machado
de Assis

Jean-Jacques
Rousseau, Goethe,
William Blake,
Emily Dickinson,
Charles Dickens,
Alexandre Dumas,
Victor Hugo, Honoré de Balzac, José
de Alencar, Castro
Alves

Jean Racine,
Voltaire, Molière,
Jonathan Swift

John Donne, John
Milton, Luis de
Góngora, Lope de
Vega, Quevedo,
Pe. Antônio Vieira

Arte pop,
Guerra Fria,
crise de valores
ideológicos e estéticos,
multiculturalismo,
intertextualidade,
experimentações
com a linguagem,
denúncia social,
paródia, humor
Arte moderna,
retomada das
questões sociais, visão crítica da realidade,
originalidade,
humor, ruptura
com o passado,
liberdade formal
e expressiva.

Arte simbolista
e impressionista, predomínio
da subjetividade, fascínio pela
morte e pelo sonho, valorização
das sensações,
vaguidão.

Arte realista,
predomínio da
razão, objetividade, cientificismo, denúncia
dos vícios e
corrupções
sociais, determinismo, análise
minuciosa.

Arte romântica,
predomínio da
emoção e do
subjetivismo,
nacionalismo,
evocação da
Idade Média,
gosto pelo exótico, idealização
amorosa, fascínio
pela morte.

Iluminismo,
retomada de
uma postura racional, equilíbrio
entre razão e
sentimento, arte
como imitação
da Natureza,
recuperação dos
modelos clássicos, simplicidade formal.

Retomada dos
valores cristãos,
tensão, angústia,
instabilidade,
arte das formas,
rebuscamento,
cultismo (jogos
de palavras, de
construções
e imagens),
conceptismo
(valorização dos
conceitos, ideias
e argumentos).

Pós-modernismo
Século XX

Modernismo
Século XX

Fim do século
XIX

Meados do
século XIX

Século XIX

Século XVIII

Meados do
século XVI

Simbolismo

Romantismo

Neoclassicismo

Barroco

Realismo/
Naturalismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Apesar de o quadro acima ser bastante resumido, observa-se que podemos dividir as estéticas de acordo com o momento histórico em que se manifestam. O Trovadorismo manifesta-se na
Idade Média; Classicismo, Barroco e Neoclassicismo ocorrem durante a Idade Moderna; e Romantismo, Realismo, Simbolismo, Modernismo e Pós-modernismo, na Idade Contemporânea.

DA VINCI, L.
Virgem das Rochas.
1503-06.
Óleo sobre tábua,
189 3 120 cm.

Antropocentrismo, arte
renascentista,
recuperação de
modelos da
Antiguidade,
separação entre
literatura e
música, clareza,
harmonia e
equilíbrio.

Teocentrismo,
arte gótica,
ambiente palaciano, produção
oral (para ser
acompanhada de
instrumentos musicais), cantigas
trovadorescas,
novelas de cavalaria e hagiografias
(biografias de
santos).

CIMABUE, G.
Madona no trono.
c. 1260-80.
Têmpera sobre
painel,
385 3 223 cm.

Século XVI

Século XII

Início

Classicismo

Trovadorismo

Estética

Características

Alguns autores

Obras representativas
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Um mesmo tema: diferentes
olhares, diferentes linguagens
Uma forma de estudar a literatura através dos tempos é acompanhar
como um mesmo tema foi trabalhado em momentos diversos.
Alguns dos temas mais abordados pela literatura são o amor, a natureza,
a mulher, a morte, a pátria e o fazer literário.
Veremos, agora, como dois escritores que viveram em sociedades e épocas
muito diferentes trataram o tema do amor.

Desdita: infortúnio, desgraça.
Frondejava: cobria-se de folhas.
vivificavam: reviviam.

Por que aquilo que representa a felicidade do homem acaba se transformando,
um dia, na fonte de sua desdita? Por que tem de ser assim?
O sentimento intenso, cálido pela natureza palpitante, que me inundava de felicidade, transformando em paraíso o mundo ao meu redor, tornou-se agora para mim
um suplício insuportável, um tormento que me persegue por toda parte. Outrora,
quando, do alto do rochedo, para além do riacho, via o vale fértil estendendo-se até
as colinas, e tudo germinava e frondejava em torno de mim; [...] quando, aos zunidos
e movimentos ao redor, meus olhos se voltavam para o chão, e o musgo que extrai
seu alimento da rocha dura, os arbustos que crescem na encosta da colina arenosa,
tudo isso me revelava a vida interior, ardente e sagrada da natureza: com quanta
ternura abrigava todo este universo no meu coração amoroso! Tomado pela emoção
transbordante, sentia-me como um deus, e as imagens maravilhosas deste mundo
infinito invadiam e vivificavam a minha alma. [...]
Meu irmão, a lembrança daquelas horas me faz bem. Até mesmo o esforço de evocar
aqueles sentimentos indizíveis e expressá-los traz alento à minha alma, mas faz com que,
em seguida, sinta duplamente a angústia do estado em que me encontro agora.
É como se um véu se tivesse rasgado diante da minha alma, e o palco da vida infinita
transforma-se, para mim, no abismo de um túmulo eternamente aberto. [...] E assim sigo
meu caminho inseguro, amedrontado. Em torno de mim, o céu, a terra e suas forças ativas:
nada vejo além de um monstro eternamente devorador, um ruminante eterno.

Unidade 1 • Introdução à literatura

GOETHE, Johann Wolfgang von. Os sofrimentos do jovem Werther.
Tradução de Marion Fleischer. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 64-66. (Fragmento).

O sucesso de um
herói atormentado
Em Os sofrimentos do jovem Werther, Goethe conta
a história do jovem Werther,
que, ao mudar-se para um
vilarejo alemão, apaixona-se
perdidamente por Carlota,
moça já prometida em casamento a Alberto. As cartas
escritas por Werther a seu
amigo Wilhelm contam a história de um amor arrebatado
que se transformará no paradigma do amor romântico.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

18 de agosto

Nesse texto, o amor aparece como uma paixão que consome o indivíduo
e se transforma em força vital, necessária à sua sobrevivência. A separação
da mulher amada, segundo essa concepção de amor, será insuportável.
A linguagem utilizada ajuda os leitores a perceberem a força do sentimento. Os adjetivos, os advérbios e as generalizações criam a imagem da
natureza exuberante vista pelos olhos apaixonados de Werther.
Na carta, Werther caracteriza a angústia desencadeada pela impossibilidade de concretizar seu amor. A natureza, antes fonte de inspiração
para o jovem apaixonado, agora perdeu o encanto: o que era belo torna-se
monstruoso. A diferença entre esses dois momentos está na ilusão de que
poderia conquistar o amor de Carlota e a certeza de que ela irá mesmo
casar-se com Alberto, como já estava determinado.
O amor romântico é um sentimento vital, libertador. Sua presença alegra
o apaixonado; sua ausência torna a sobrevivência um tormento que só é
aliviado pela morte: desesperado com o casamento de Carlota e Alberto,
Werther se suicida.
Em uma sociedade marcada pela convenção e moderação de comportamentos, que idolatrava a racionalidade, o livro Os sofrimentos do jovem
Werther provocou uma verdadeira revolução.
O público leitor se reconheceu no romance, porque naquele momento
predominava a visão de que os sentimentos eram forças verdadeiras e
libertadoras.
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Ao longo da história, muitos foram os escritores que, como Goethe, desenvolveram o tema do amor e, ao fazê-lo, trataram do sofrimento provocado
pela separação dos amantes. Os versos de Pablo Neruda, apresentados a
seguir, abordam de modo diferente a mesma situação.
Posso escrever os versos mais tristes esta noite.
Escrever, por exemplo: “A noite está estrelada
e tiritam, azuis, os astros, ao longe”.
[...]
Posso escrever os versos mais tristes esta noite.
Eu a amei, e às vezes ela também me amou.
Em noites como esta eu a tive entre os meus braços.
Beijei-a tantas vezes sob o céu infinito.
[...]
Posso escrever os versos mais tristes esta noite.
Pensar que não a tenho. Sentir que a perdi.

A mesma noite que faz branquear as mesmas árvores.
Nós, os de então, já não somos os mesmos.
[...]

Cinco séculos de
história pelos olhos de
um imortal
Connor MacLeod é um
guerreiro escocês que vive
nas terras altas (Highlands),
no século XV. Ele descobre,
em meio a um combate com
guerreiros de um clã rival,
que não pode morrer. Assim começa uma aventura
que atravessa os séculos,
sempre marcada pelo duelo
entre os imortais até sobrar apenas um. Enquanto
assistimos à eterna luta
entre o bem e o mal, vemos
também as transformações pelas quais passa a
sociedade entre os séculos
XV e XX.

Já não a amo, é verdade, mas talvez a ame.
É tão curto o amor, e é tão longo o esquecimento.
Porque em noites como esta eu a tive entre os meus braços,
a minha alma não se contenta com tê-la perdido.
Ainda que esta seja a última dor que ela me causa,
e estes sejam os últimos versos que lhe escrevo.
NERUDA, Pablo. Antologia poética. Tradução de Eliane Zagury. 19. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2004. p. 57-59. (Fragmento).

Nesse poema, o eu lírico fala sobre seus sentimentos após a separação
da mulher amada. Procura analisar os diferentes estágios por que passou
esse amor (“Eu a amei, e às vezes ela também me amou”, “Já não a amo, é
verdade, mas talvez a ame”).
O uso da linguagem é diferente nos dois textos. O eu lírico do poema faz
referência aos versos “mais tristes” que escreverá, mas esse sentimento
não contamina as palavras utilizadas no texto. De modo geral, os adjetivos
utilizados identificam características próprias dos elementos da natureza
que aparecem nos versos. A noite é “estrelada”, os astros “azuis” tiritam
ao longe, o céu é “infinito”.
Esse uso mais controlado dos adjetivos traduz para os leitores uma
impressão geral de tristeza do eu lírico, mas em nenhum momento se
identifica o seu sentimento como desesperado, arrebatador. O tom geral
do texto é de aceitação de um fato: o amor acabou.
Em Os sofrimentos do jovem Werther, o leitor toma contato com as ideias
correntes na Europa do século XVIII e de parte do XIX. Como homem do
século XX, Neruda não tem mais a necessidade de tratar os sentimentos
como uma força libertadora do indivíduo.
O estudo dos textos literários — e das obras de arte em geral — não apenas revela diferentes concepções de mundo, mas também permite indagar
como elas foram construídas, o que sugerem sobre pessoas que viveram em
outras sociedades, em outras épocas. Sua leitura nos transforma, porque,
ao olhar para o passado, modificamos o modo como vemos o presente e
como construímos o futuro.

Highlander, o guerreiro
imortal, de Russel
Mulcahy. EUA, 1986.

Pablo Neruda (1904-1973)
é um dos autores contemporâneos mais admirados
no cenário mundial. Prêmio
Nobel de Literatura em 1971,
o poeta chileno reúne, em sua
obra, a poesia engajada nas
causas da liberdade e alguns
dos mais belos poemas líricos, que encantam inúmeros
leitores pela sensibilidade
incomparável.

Capítulo 5 • Literatura é expressão de uma época

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ouvir a noite imensa, mais imensa sem ela.
E o verso cai na alma como no pasto o orvalho.
[...]

De olho no filme

Pablo Neruda, out. 1971.
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 3.

Texto 1

A um poeta
O fazer poético é o tema deste soneto de Olavo Bilac.

Mas que na forma se disfarce o emprego
Do esforço; e a trama viva se construa
De tal modo, que a imagem fique nua,
Rica mas sóbria, como um templo grego.

Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E natural, o efeito agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:
Porque a Beleza, gêmea da Verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e a graça na simplicidade.
BILAC, Olavo. Poesias. São Paulo: Martins Fontes,
1996. p. 336. (Coleção Poetas do Brasil).

1. O que os versos de Bilac sugerem sobre o trabalho do poeta para
produzir um texto?

a) Esse trabalho se baseia na razão ou na emoção? Justifique.
b) Quais são as condições necessárias, segundo o eu lírico, para que
se possa escrever um bom poema?

beneditino: membro da ordem
religiosa dos beneditinos. Por
extensão, passou a designar
alguém que se devota
incansavelmente a um trabalho
muito meticuloso.
Claustro: local de recolhimento,
de meditação.

c) De que maneira essas condições contribuem para obter a forma
perfeita no poema?

2. Na segunda estrofe, o eu lírico compara o resultado a ser alcançado
pelo poeta a um templo grego.

a) Que qualidades comuns haveria entre o poema ideal e um templo
grego?

b) Copie no caderno outros trechos do texto em que a mesma ideia
é reforçada.

3. Na terceira estrofe, é utilizada a metáfora do andaime e do edifício
para representar o poema. Explique como esses elementos se associam à criação de um poema.

O texto a seguir refere-se às questões de 4 a 6.

Texto 2

Unidade 1 • Introdução à literatura

Poesia

Olavo Bilac (1865-1918) é
o autor de alguns dos mais
conhecidos poemas brasileiros. Foi o primeiro a ser eleito
“príncipe dos poetas” em
um concurso realizado pela
revista Fon-Fon, em 1907. Em
1888, publicou Poesias, em
que se encontram os seus
poemas mais famosos. Entre
eles, destaca-se “Profissão
de fé”, no qual o autor apresentou o seu “credo estético”,
caracterizado pelo culto do
estilo, pela pureza da forma e
da linguagem como resultado
do trabalho poético.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

Drummond tematiza, no poema, a dificuldade
de transformar em verso a poesia do momento.
Gastei uma hora pensando um verso
que a pena não quer escrever.
No entanto ele está cá dentro
inquieto, vivo.
Ele está cá dentro
e não quer sair.
Mas a poesia deste momento
inunda minha vida inteira.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Obra completa. São Paulo: Aguilar, 1964. p. 65.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Caricatura de Olavo
Bilac por Loredano
para o livro Alfabeto
literário, Rio de Janeiro:
Capivara, 2002.

80

I_plus_literatura_cap05_D.indd 80

13/09/10 3:26:20 PM

4. O poema de Drummond também aborda o fazer poético. Como ele é
caracterizado no texto?

a) Nesse poema, o fazer poético pode ser entendido como uma ação
racional? Explique.

b) O eu lírico afirma que “a poesia deste momento inunda minha vida
inteira”. O que sugere a expressão destacada?

5. Releia e compare: a visão do fazer poético expressa no poema de
Bilac é semelhante à do poema de Drummond? Por quê?

6. Os poemas foram produzidos em épocas distintas. Que elementos,
na forma e no tratamento dado ao tema, permitem associar os dois
poemas a diferentes estilos de época? Justifique.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), mineiro
de Itabira, é considerado
o mais importante poeta
brasileiro do século XX. Ele
tematizou a vida cotidiana e
os acontecimentos do mundo em versos que focalizam
o ser humano, a família, as
questões sociais, a existência e a própria poesia. Muitos
de seus livros foram traduzidos para o espanhol, inglês,
francês, italiano, alemão,
sueco, tcheco, entre outras
línguas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

jogo de ideias
Neste capítulo, você viu como é possível identificar, em cada época,
um conjunto de características e aspectos que marcam o estilo das
criações artísticas. A seleção de temas, o modo como são tratados,
a linguagem utilizada, os recursos expressivos, tudo isso contribui
para definir o estilo de uma época. As marcas desse estilo podem
ser encontradas na literatura, na pintura, na escultura, na dança e
também na música.
Para refletir sobre isso, propomos que você e seus colegas, em
equipe, tragam para a sala de aula algumas músicas brasileiras que
possam representar um dos seguintes momentos: década de 1920, de
1960, de 1970, de 1990 e do ano 2000 aos dias de hoje. Em seguida,
cada equipe selecionará uma ou duas músicas do período pesquisado,
discutindo quais são os aspectos mais importantes do estilo daquele
momento.

Carlos Drummond de
Andrade, Rio de Janeiro,
anos 1980.

Feita a seleção, a equipe deverá discutir as seguintes questões:
ff
De que fala cada uma das músicas selecionadas? Como cada
uma trata o tema?

ff
As músicas dessas décadas também identificam de que forma o
público influencia na produção musical? Por quê?
ff
A mudança nos veículos de circulação das músicas (rádio, disco, CD, mp3) também interfere em sua produção e circulação?
Como?

Ao fim da discussão, sua equipe deverá organizar uma apresentação
das músicas selecionadas para os demais colegas e explicar como o
estilo de época se manifesta em cada uma delas.

Dica
Quando você e seus colegas forem pesquisar as músicas, escolham, primeiro,
um tema (por exemplo, a imagem da mulher ou a relação entre pais e filhos).
Isso vai facilitar a comparação entre as músicas produzidas em diferentes
épocas. Outra sugestão é fazer um levantamento das imagens que são usadas
nas letras para representar o tema. É importante observar se elas refletem o
olhar característico do momento em que foram criadas.

Capítulo 5 • Literatura é expressão de uma época

ff
A linguagem utilizada nas músicas das décadas trabalhadas é
diferente? Em quê?
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CONEXÕES
Para ler e pesquisar

Para navegar

Site da Fundação Roy Lichtenstein (em inglês). Destaque para a reprodução de todas as obras do pintor
norte-americano e para o conjunto de artigos publicados
em revistas sobre sua vida e seu trabalho.

http://www.starnews2001.com.br/
literatura.html
Site sobre a vida e obra de Johann W. Goethe. Destaque para as informações sobre a novela Os sofrimentos do jovem Werther e sobre o movimento Sturm und
Drang (Tempestade e Ímpeto), que está nas origens
da estética romântica.

Como este capítulo trata da literatura como expressão de uma época, achamos interessante sugerir uma
coletânea de contos que abordam um mesmo tema ao
longo de várias épocas. Assim, você terá a oportunidade
de, durante a leitura, refletir um pouco mais sobre essa
questão.

13 dos melhores contos de amor da literatura
brasileira, organização de Rosa Amanda
Strausz.
Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
A obra, como o título indica, traz 13 contos escritos
sobre o tema do amor. Há desde autores do século XIX,
como Machado de Assis e Raul Pompeia, a escritores
contemporâneos, como Luis Fernando Verissimo, Lya Luft
e Lygia Fagundes Telles. Destaque para o belo texto “O
amor acaba”, de Paulo Mendes Campos.

Unidade 1 • Introdução à literatura

Para assistir
Orgulho e preconceito, de Joe Wright.

Kate e Leopold, de James Mangold.

Inglaterra/França/EUA, 2005.

EUA, 2001.

Essa adaptação do romance de Jane Austen revela a
força da literatura como expressão dos costumes de uma
época. Na Inglaterra do século XVIII, as irmãs Bennet
foram educadas para o casamento, por ser esse o papel
estabelecido para as mulheres na sociedade. A jovem Elizabeth Bennet, porém, tem uma natureza independente e
se revolta ao ver sua irmã mais velha ser desprezada pelo
vizinho rico, Sr. Bingley. O principal obstáculo à união dos
amantes é o Sr. Darcy, amigo de Bingley, a quem Elizabeth
jura desprezar por toda a eternidade, mas a cujo fascínio
parece incapaz de resistir.

Stuart Besser é um pesquisador norte-americano que
descobre um portal do tempo e viaja para o passado.
Quando volta para o presente, é seguido por Leopold,
o Duque de Albany, nobre do século XIX que tem sérias
dificuldades para se adaptar à vida em Nova York no
século XXI. Quando conhece Kate, Leopold apaixona-se pela bela publicitária e tem início uma divertida
comédia romântica. O filme explora o confronto entre
as diferentes visões que um nobre do século XIX e uma
nova-iorquina do século XXI têm do amor e do papel da
mulher na sociedade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

http://www.lichtensteinfoundation.org/

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Orgulho e preconceito, de Joel Wright.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.
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Moderna PLUS
Parte I
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 1 Arte, literatura e seus agentes
Página 30

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS
Como vimos neste capítulo, a arte pode ser considerada uma “provocação,
espaço de reflexão e de interrogação”. Notícias sobre o episódio apresentado
destacam que algumas pessoas presentes no momento da pichação aplaudiram a ação do grupo. Outras, depois do acontecimento, expressaram sua
opinião a respeito desse fato. Leia, agora, um trecho da nota oficial sobre
a pichação, divulgada pela organização da 28a Bienal, e um depoimento
publicado em uma revista de circulação nacional.

“[...] O vandalismo causado pela atitude autoritária e agressiva desses jovens
representa uma ameaça à constituição de um espaço público coletivo, que respeite
a integridade de cada cidadão e o patrimônio material e simbólico da nossa cultura”,
conclui o comunicado.
Trecho da nota oficial divulgada pela organização da 28a Bienal sobre a pichação,
publicado no jornal Folha de S.Paulo, 28 out. 2008.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u461213.shtml>.
Acesso em: 14 ago. 2009. (Fragmento).

“A Bienal tem de saber lidar com isso [a pichação]. É um modo de expressão
em estado bruto. Não acho graça. Acho feio, mas é parte da sociedade. E a Bienal
tem de estar aberta para a sociedade”, Ricardo Basbaum, artista, crítico e curador,
presente no local no momento da pichação, em declaração ao jornal O Estado de
S. Paulo, na ocasião.
Revista Bravo, nov. 2008. Disponível em:
<http://bravonline.abril.com.br/conteudo/assunto/assuntos_402495.shtml>.
Acesso em: 20 jun. 2009.

a) Qual das opiniões apresentadas mais se aproxima daquilo que você
também pensa? Por quê?
b) Por que o depoimento de Ricardo Basbaum pode ser considerado uma
crítica à postura expressa na nota oficial dos organizadores da Bienal?
c) Que outra forma de reação à atitude dos pichadores poderia ser adequada
nesse contexto? Por quê?

www.modernaplus.com.br

d) A ação dos pichadores provocou polêmica. Você diria que, se a arte pode
ser considerada uma provocação, espaço de reflexão e interrogação, as
pichações podem ser consideradas uma manifestação artística nesse
caso? Justifique sua resposta.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1
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Parte I
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 1 Arte, literatura e seus agentes
Página 31

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1

Volume único

Após a exibição do filme, abaixo comentado, proponha aos alunos que se
reúnam em equipes para discutir as questões a seguir.

Sociedade dos poetas mortos, de Peter Weir. EUA, 1989.
A chegada de um novo professor de literatura transforma a vida dos
alunos da tradicional Welton Academy. Desafiados a viver intensamente o
momento presente, os jovens fundam a “Sociedade dos poetas mortos”,
inspirados pelas palavras de Thoreau: “Fui para os bosques para viver
livremente, para sugar a essência da vida, para aniquilar tudo o que não
era vida, e para, quando morrer, não descobrir que não vivi”.
1

Que tipo de sociedade é caracterizada no filme (pense, por exemplo, nas
relações entre pais e filhos e entre professores e alunos)?

2

Por que o professor John Keating propõe o conceito de carpe diem como
“lema” para seus alunos? Que relação se pode estabelecer entre tal conceito
e os valores adotados como “lema” na Welton Academy?

3 Por que o professor manda os alunos rasgarem a introdução do livro em

que estudam?

4 O que é poesia na visão de John Keating? Que relação há entre essa defi-

nição e o que foi visto no Capítulo 1 do livro?

www.modernaplus.com.br

5

O filme apresenta, em diferentes momentos, algumas cenas em que, por
meio do cenário, sentimentos fortes são sugeridos ao espectador. A que
cena é possível associar a ideia de liberdade? E de amizade?

REPRODUÇÃO

EXERCÍCIOS ADICIONAIS

Moderna PLUS
Parte I
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 2 Literatura é uma linguagem
Página 40

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS
Leia o texto para responder às questões de 1 a 4.

As palavras
Este poema de Eugênio de Andrade discute as muitas possibilidades de significação
das palavras.
São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.
Outras,
orvalho apenas.
Secretas vêm, cheias de memória.
Inseguras navegam:
Barcos ou beijos,
as águas estremecem.
Desamparadas, inocentes,
leves.
Tecidas são de luz
e são a noite.
E mesmo pálidas
verdes paraísos lembram ainda.
Quem as escuta? Quem
as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,
nas suas conchas puras?
ANDRADE, Eugênio de. Antologia breve. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. p. 53.

1

2

Explique qual é o tema do poema, considerando as definições apresentadas
sobre as palavras.
Releia atentamente este trecho.

“São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.”
Qual é o significado que o autor pretende atribuir às palavras com as
comparações destacadas nos versos?
3 O que a metáfora conchas puras sugere sobre as palavras?

www.modernaplus.com.br

4 Com base em tudo o que você aprendeu neste capítulo, escolha um texto

(pode ser um trecho de romance, poema ou peça de teatro) que ilustre o
trabalho com a linguagem característico da literatura.
Leia o texto escolhido e explique a seus colegas como ele exemplifica o
trabalho literário com a linguagem.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1
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LITERATURA

TEMPOS, LEITORES
Parte I
E LEITURAS
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 4 Literatura é gênero II: o dramático Volume único
Página 69

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

EXERCÍCIOS ADICIONAIS
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

Cena IV
Na Esplanada. (Entram Hamlet, Horácio e Marcelo.)
[...]
Horácio: Olha só, meu senhor, lá está ele!
(Entra o Fantasma.)
Hamlet: Anjos e mensageiros de Deus, defendei-nos!
Sejas tu um espírito sagrado ou duende maléfico;
Circundado de auras celestes ou das chamas do inferno;
Tenhas intenções bondosas ou perversas;
Tu te apresentas de forma tão estranha
Que eu vou te falar. Tu és Hamlet,
Meu rei, meu pai, Senhor da Dinamarca. Vai, me responde!
Não deixa que eu exploda em ignorância: me diz
Por que teus ossos, devidamente consagrados, enterrados com as
devidas cerimônias
Romperam a mortalha: por que o sepulcro,
Onde te depusemos tão tranquilamente,
Abriu suas pesadas mandíbulas de mármore
Pra te jogar outra vez neste mundo?
[...]

www.modernaplus.com.br

Cena V
Outra parte da Esplanada. (Entram o Fantasma e Hamlet.)
[...]
Fantasma: Sou o espírito de teu pai
Condenado, por um certo tempo, a vagar pela noite
E a passar fome no fogo enquanto é dia,
Até que os crimes cometidos em meus tempos de vida
Tenham sido purgados, se transformando em cinza. [...]
Escuta, escuta, escuta!
Se você algum dia amou seu pai...
Hamlet: Ó, Deus!
Fantasma: Vinga esse desnaturado, infame assassinato.
Hamlet: Assassinato!
[...]
Fantasma: [...] Então, Hamlet, escuta: Se divulgou que fui picado por uma serpente
Quando dormia em meu jardim;
Com essa versão mentirosa do meu falecimento
Se engana grosseiramente o ouvido de toda a Dinamarca.
Mas saiba você, meu nobre jovem:
A serpente cuja mordida tirou a vida de teu pai
Agora usa a nossa coroa.
Hamlet: Ó, minha alma profética! Meu tio!
Fantasma: Sim, essa besta incestuosa e adúltera,
Com seu engenho maligno e dádivas de traição —
Maldito engenho e dádivas malditas
Por seu poder de sedução! — descobriu, pra sua lascívia
incontrolável,
A volúpia da minha rainha tão virtuosa — em aparência. [...]
SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tradução de Millôr Fernandes.
Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 27, 30-31.

Vingança e tragédia
Hamlet, de William Shakespeare trata do drama de um
filho que vai até as últimas
consequências para vingar o
assassinato de seu pai.
O príncipe Hamlet volta à
Dinamarca após a morte de seu
pai, o rei Hamlet. Amargurado,
assiste ao casamento de sua
mãe com seu tio, Cláudio, que
assume a coroa. O fantasma
do rei morto aparece para o
filho e revela ter sido assassinado pelo próprio irmão, que
usurpou seu trono e sua rainha.
Exige que Hamlet vingue sua
morte. Desnorteado com as revelações do pai morto, Hamlet
lamenta-se: “O mundo está fora
dos eixos. Oh! Maldita sorte!
...Por que nasci para colocá-lo
em ordem!...”.
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Moderna PLUS

LITERATURA

TEMPOS, LEITORES
Parte I
E LEITURAS
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 4 Literatura é gênero II: o dramático Volume único
Página 69
1

O que permite classificar esse texto como dramático? Justifique com elementos do texto.

2

De que acontecimento trata a cena V?

3 Transcreva um trecho que comprova a existência de algum acontecimento

que impedia o descanso eterno do fantasma do rei.

4 O que o leitor descobre, a partir do diálogo entre o fantasma e Hamlet,

sobre o assassinato do rei? E sobre seu responsável?

www.modernaplus.com.br

5

A conversa entre o fantasma e Hamlet desencadeia toda a ação dramática
desse texto. Explique por quê.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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LITERATURA

Moderna PLUS

TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

Parte I
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 5 Literatura é expressão
de uma época
Página 81

Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS

Óleo sobre painel. Toulouse-Lautrec, Henri de. A
ruiva de blusa branca, 1889.
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SALVADOR DALÍ, FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, AUTVIS,
2010/FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, FIGUERAS

Maler, Hans. Rainha Anne da
Hungria e Boêmia, c. 1519.

COLEÇÃO PARTICULAR, PARIS

Observe atentamente os três quadros reproduzidos abaixo.
MUSEU KUNSTHISTORISCHES, VIENA

1

Óleo sobre tela. Dalí,
Salvador. Galateia de
esferas, 1952.

a) Compare as mulheres retratadas nos dois primeiros quadros. Que
elementos as diferenciam do ponto de vista da representação de cada
uma?
b) A observação do terceiro quadro revela uma grande diferença entre a
mulher nele retratada e as duas primeiras. Que diferença é essa?
2

Observados em sequência, os três quadros ilustram um processo que torna
a imagem da mulher cada vez mais indefinida. Explique.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1

Moderna PLUS
Parte I
Unidade 1 Introdução à literatura
Capítulo 5 Literatura é expressão
de uma época
Página 82

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS
A adaptação para o cinema do romance da inglesa Jane Austen é um bom
exemplo para observar a literatura como a expressão de uma época.

Razão e sensibilidade, de Ang Lee. EUA/Inglaterra, 1995.

www.modernaplus.com.br

REPRODUÇÃO

Na Inglaterra do início do século XIX, a morte de um lorde deixa sua
esposa e as três filhas em dificuldades, já que a lei determina que todos
os bens sejam herdados pelo filho homem. Em uma sociedade que só admitia para as mulheres o papel de esposa, cabe à prática e racional Elinor
Dashwood a difícil tarefa de encontrar meios de garantir uma sobrevivência
digna para a mãe e as irmãs.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1

Unidade

2

Origens
europeias
Foram os gregos, e depois os romanos, que
lançaram as bases de toda a tradição cultural
do Ocidente. Da Idade Média ao Renascimento,
essa tradição gerou, na Europa, um conjunto
de obras decisivo para nossa civilização.
A produção artística, que se concentrava nas
mãos da Igreja, sai dos mosteiros, ganha as
cortes e as ruas. As cantigas, o teatro, a poesia
renovam suas formas e se multiplicam nas
páginas geradas pela invenção de Gutenberg.
Toda essa produção continuará inspirando
o futuro das artes. Saiba, nesta unidade, como
isso aconteceu.

Capítulo 6 Literatura na Idade Média, 86
Capítulo 7

Humanismo, 108

Capítulo 8 Classicismo, 126

Michelangelo.
Davi. 1501-1504.
Mármore, 5,17 m.
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UMa ViaGeM no teMpo

......................................................................

Canção
O tempo vai e vem e vira
Por dias, por meses, por anos,
Mas o desejo que me tira
A vida e dá só desenganos
É sempre o mesmo, eu nunca mudo:
Só quero a ela, mais que tudo,
A ela que só me dá tormento.
[...]
A ninguém mais posso culpar
Senão a mim e a minha mente —
Só servir e nada ganhar
É coisa própria de um demente,
E se ela a mim não me castiga
A loucura faz que eu prossiga:
Loucos não têm discernimento.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco como
eram as pessoas que
viveram em diferentes
momentos. Os textos e
as imagens desta seção
foram selecionados
para que você possa
conversar com seus
colegas sobre os autores
que os produziram. Quem
eram essas pessoas?
Como viam o mundo
em que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Primeiras leituras

[...]
A alegria é só aparência,
Por dentro estou estraçalhado.
Onde se viu dar penitência
A alguém, antes de ter pecado?
Mais eu peço, mais ela é dura:
Ah, se ela não tiver brandura
Eu vou morrer, já não aguento.
[...]

Primeiras leituras

Não a abandono — é a minha vida —
Enquanto esteja salvo e são.
Mesmo depois de revestida
A espiga ao vento ainda é canção.
Por mais que seja desalmada
Jamais direi que ela é culpada,
Só lhe peço um pouco de alento.
Ah, doce dama tão querida,
Corpo benfeito, fino pão,
Ah, cara face colorida,
Que Deus formou de sua mão,
Todo esse tempo desejada,
Nenhuma outra mais me agrada,
De outro amor não me alimento.

Trovador tocando um alaúde,
xilogravura do início do século
XIII.

Formosa dama bem dotada,
Quem vos formou tão bem formada
Há de aplacar meu sofrimento.

Iluminura em pergaminho
representando Deus como o
arquiteto do universo (1252-1270).
Essa miniatura faz parte da Bíblia
em três volumes que São Luis, rei
da França, deu a Fernando III de
Leão e Castela.

VENTADORN, Bernart de.
Verso reverso controverso.
Tradução de Augusto de Campos.
São Paulo: Perspectiva, 1978.
p. 89-93. (Fragmento).

......................................................................
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Cantiga de amor
A dona que eu sirvo e que muito adoro
mostrai-ma, ai Deus! pois que vos imploro,
se não, dai-me a morte.
Essa que é a luz destes olhos meus
por quem sempre choram, mostrai-ma, ai Deus!
se não, dai-me a morte.
Essa que entre todas fizestes formosa,
mostrai-ma, ai Deus! onde vê-la eu possa,
se não, dai-me a morte.
A que me fizestes mais que tudo amar,
mostrai-ma onde possa com ela falar,
se não, dai-me a morte.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

BONAVAL, Bernardo de.
In: CORREIA, Natália (Sel., intr. e notas).
Cantares dos trovadores galego-portugueses.
2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 85.

......................................................................

Dama coloca o capacete em Schenk von Limburg
(c. 1250), poeta de família nobre alemã. Iluminura em
pergaminho, c. 1310-1340.

......................................................................

Cantiga de amor de refrão
Já nem prazer já nem pesar me acodem,
que nunca mais, senhora, algum senti
depois que dos meus olhos vos perdi.
E sem prazer ou sem pesar não podem,
senhora, meus sentidos estremar
o bem do mal, o prazer do pesar.

Se de vós me afastei e desde então
perdi quer o pesar quer o prazer
que me destes outrora a conhecer;
se ambos perdi, como é que poderão,
senhora, meus sentidos estremar
o bem do mal, o prazer do pesar.

Frontispício do livro A consolação da filosofia, de Boécio,
escrito por volta do ano 524.

DINIS, D. In: CORREIA, Natália (Sel., intr. e notas).
Cantares dos trovadores galego-portugueses.
2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 245.

Primeiras leituras

Por nada mais prazer posso sentir,
ou pesar, se de vós me separei.
E se não mais no mundo os sentirei,
não vejo como possam conseguir,
senhora, meus sentidos estremar
o bem do mal, o prazer do pesar.

......................................................................
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Capítulo

6

Literatura
na Idade Média

ObjetIvOs

1. Compreender a relação entre a Igreja e a
produção e circulação de bens culturais na
Idade Média.

4. Identificar temas e estruturas associados às
diferentes cantigas líricas (de amor e de amigo)
e satíricas (de escárnio e de maldizer).

2. Reconhecer e justificar as relações entre o
projeto literário do trovadorismo e o perfil
do público, as condições de produção e de
circulação dos textos na Europa medieval.

5. Explicar o que são novelas de cavalaria e
identificar temas e personagens associados aos
ciclos clássico, arturiano e carolíngio.

3. Explicar de que modo a literatura trovadoresca
reflete as relações de vassalagem.

6. Analisar de que modo textos literários
produzidos em diferentes momentos promovem
a releitura de temas medievais.

Unidade 2 • Origens europeias

Miniatura representando o jardim do amor, do manuscrito do
Romance da rosa, de Guillaume de Lorris e Jean de Meun, 1490-1500.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
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R

eis, castelos, nobres cavaleiros lutando em torneios para merecer
a atenção de formosas damas são alguns dos elementos que
compõem uma certa representação da Idade Média. Essa imagem
foi, em parte, construída com base nos textos dos trovadores e das
novelas de cavalaria. Eles divulgaram os ideais de um comportamento
cortês que se tornou um modelo até hoje explorado pela literatura
ocidental. Conheça um pouco da produção dessa época neste capítulo.

Leitura da imagem
1. A imagem de abertura foi retirada do manuscrito do Romance da rosa,
poema francês medieval. Descreva o cenário e as roupas das pessoas
retratadas.
ff
Com base nesses elementos, a qual segmento da sociedade você
imagina que essas pessoas pertenciam? Justifique sua resposta.

O Romance da rosa, de
Guillaume de Lorris e Jean de
Meun, é um poema francês
medieval no qual um jovem
sonha que está no Jardim
das Delícias (representação
do ambiente da corte) e, após
encontrar o deus do Amor,
apaixona-se por um botão
de rosa (símbolo do amor
perfeito). Foi um verdadeiro
best-seller na Europa de fins
da Idade Média, quando se
transformou em uma espécie de “enciclopédia” sobre
o amor.

picamente medieval. Outras pessoas têm textos nas mãos. Com base
nesses elementos, indique o que elas parecem estar fazendo.
ff
A situação retratada parece compatível com o segmento da sociedade
que você identificou? Por quê?

Da imagem para o texto
O texto a seguir, uma cantiga medieval, poderia estar sendo lido
pelas pessoas na imagem que você viu.

Se eu não a tenho, ela me tem
Se eu não a tenho, ela me tem
o tempo todo preso, Amor,
e tolo e sábio, alegre e triste,
eu sofro e não dou troco.
É indefeso quem ama.
Amor comanda
à escravidão mais branda
e assim me rendo,
sofrendo,
à dura lida
que me é deferida.
[...]
É tal a luz que dela vem
que até me aqueço nessa dor
sem outro sol que me conquiste,
mas no sol ou no fogo
não digo quem me inflama.
O olhar me abranda,
só os olhos têm vianda,
e a ela vendo
vou tendo
mais distendida
minha sobrevida.
[...]

Eu sei cantar como ninguém
mas meu saber perde o sabor
se ela me nega o que me assiste.
Vejo-a só, não a toco,
mas sempre que me chama
para ela anda
meu corpo, sem demanda,
e sempre atendo,
sabendo
que ela me olvida
a paga merecida.
[...]

DANIEL, Arnaut. In: CAMPOS, Augusto de.
Invenção. São Paulo: Arx, 2003. p. 90-93.
(Fragmento).

Detalhe da miniatura do
manuscrito do Romance
da rosa. A imagem retrata
um suplicante no portão do
jardim do amor.

Deferida: concedida.
vianda: alimento.
“O que me assiste”:
aquilo a que tenho direito.
Olvidar: esquecer.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Ao fundo, alguém toca o que parece ser um alaúde, instrumento ti-

Os rituais do amor
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3. O primeiro verso resume a relação existente entre o eu lírico e a dama
sobre a qual ele fala. Que relação é essa?
ff
Com base no texto, como você caracterizaria o eu lírico? E a dama?

4. O termo destacado no trecho a seguir assume dois sentidos diferentes.
Quais são eles? Explique.

“É tal a luz que dela vem
que até me aqueço nessa dor
sem outro sol que me conquiste,
mas no sol ou no fogo
não digo quem me inflama.”
ff
Um trovador, denominação de quem compunha cantigas, não poderia nunca revelar o nome da dama a quem dedicava suas canções. Transcreva no
caderno os versos do trecho acima que mostram que isso foi cumprido.

5. Quais as três metáforas presentes na segunda estrofe?
ff
Como essas metáforas ajudam a caracterizar a posição de submissão
do eu lírico em relação à dama?

6. Na terceira estrofe, o eu lírico afirma sua superioridade. Transcreva no
caderno o verso em que isso ocorre.

a) Sua condição superior é tratada como algo positivo ou negativo? Por quê?
b) Em dois momentos, nessa estrofe, o eu lírico fala do papel que a mulher
deve exercer no jogo do amor. Transcreva-os no caderno e explique em
que consiste esse papel.
Miniatura do
manuscrito das
Cantigas de Santa
Maria, de Alfonso X,
século XII. Observe os
instrumentos musicais
com que os trovadores
compunham e tocavam
suas cantigas.

Idade Média:
entre o mosteiro e a corte
A Idade Média é um período que tem início com a conquista de Roma,
capital do Império Romano do Ocidente, pelos comandantes germânicos
no ano de 476 (século V), e termina com a queda de Constantinopla, capital
do Império Romano do Oriente, tomada pelos turcos em 1453.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um dos mais importantes
trovadores provençais do
século XII, Arnaut Daniel foi
um grande artista da palavra,
explorando a sonoridade, os
metros e as rimas em um
estilo que ficou conhecido
como trobar ric, caracterizado pela grande riqueza e
complexidade formal dos versos. A esse estilo se opunha
o trobar clus, que privilegiava
o conteúdo das cantigas.
Podemos identificar, nessa
oposição, a origem das vertentes cultista e conceptista
que, alguns séculos mais
tarde, marcarão a produção
literária do Barroco.

Uma das heranças do período de dominação romana na Europa durante
a Idade Média foi o cristianismo. Aos poucos, a Igreja Católica cresceu,
acumulou vastas extensões de terra, enriqueceu e concentrou um grande
poder religioso e secular. Essa herança conviveu com mudanças na ordem
social que tiveram expressão significativa na literatura do período.

Unidade 2 • Origens europeias

Poder secular
A palavra “secular” vem
do latim saecularis (relativo
a mundo, mundano). Nesse
sentido, faz referência a tudo
aquilo que é profano, que se
distancia do espírito e, portanto, não está subordinado
à religião. Na Idade Média,
a expressão poder secular
designava a autoridade que
príncipes, reis e imperadores
recebiam do papa para fazer
cumprir, no mundo profano, a
vontade de Deus.

O poder da Igreja
No período conhecido como Alta Idade Média (séculos XII e XIII), o
poder da Igreja medieval era tão grande que o papa Inocêncio III (1198-1216) afirmou:
Os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes, sobre a alma. E assim como a
alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero
do que a monarquia […]. Nenhum rei pode reinar com acerto a menos que sirva
devotamente ao vigário de Cristo.
PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa.
São Paulo: Martins Fontes, 1985. p. 218. (Fragmento).
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A morte do imperador Carlos Magno, em 814, desencadeou o enfraquecimento do poder central e obrigou a sociedade medieval a se reorganizar
em torno dos grandes proprietários de terra, os senhores feudais.
Uma pequena corte passou a se reunir em torno do senhor feudal. Dela
faziam parte membros empobrecidos da nobreza, cavaleiros, camponeses
livres e servos. Estavam unidos por uma relação de dependência pessoal:
a vassalagem.
As relações entre nobres, cavaleiros e senhores feudais eram regidas
por um código de cavalaria baseado na lealdade, na honra, na bravura, na
cortesia.
O servilismo dos vassalos ao seu suserano e dos fiéis a Deus dá origem
ao princípio básico da literatura medieval: a afirmação da total subserviência
de um trovador à sua dama (no caso da poesia) ou de um cavaleiro à sua
donzela (no caso das novelas de cavalaria). É o que veremos a seguir.

O trovadorismo: poesia e cortesia
No século XII, o período das grandes invasões na Europa havia passado
e isso permitiu o ressurgimento das cidades, o progresso econômico e o
intercâmbio cultural. Os cavaleiros viram-se de uma hora para a outra sem
função social. Era preciso criar para eles um novo papel.
A solução desse quadro veio com a idealização de um código de comportamento amoroso, que ficou conhecido como amor cortês. Quem o idealizou foi Guilherme IX, nobre e senhor de um dos mais poderosos feudos da
Europa. Esse código transferia a relação de vassalagem entre cavaleiros e
senhores feudais para o louvor às damas da sociedade.

1066 1061-1091
1135-1190 1086-1127

Uma nova organização social

1198-1216

Uma importante manifestação do poder da Igreja medieval era seu controle quase absoluto da produção cultural. Em uma época em que apenas
2% da população europeia era alfabetizada, a escrita e a leitura estavam
praticamente restritas aos mosteiros e abadias. Os religiosos reproduziam
ou traduziam textos sagrados do cristianismo e obras de grandes filósofos
da Antiguidade, como Platão e Aristóteles, que não representassem uma
ameaça ao poder da Igreja.
Como a circulação dos textos dependia da sua reprodução manuscrita,
quase sempre feita sob encomenda, a divulgação da cultura tornava-se ainda
mais difícil, porque o número de cópias em circulação era bem pequeno.
O uso do latim como língua literária, outra herança do longo período de
dominação romana na Europa, também contribuía para dificultar o acesso
aos textos. Poemas e canções eram compostos em latim por monges
eruditos que vagavam de feudo em feudo e, desse modo, divulgavam suas
composições. A maior parte dessa produção abordava temas religiosos.

c. 840 814

Religião e cultura

1225 1140

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

800

A palavra teocentrismo (derivado do termo grego théos: deus ou divindade) se
refere a uma visão de mundo cristã, que afirma a perfeição e a superioridade de
Deus, centro de todas as coisas, e vê o ser humano como imperfeito e pecador.

768

Tome nota

Início da Idade Média
com a conquista de Roma, capital do Império
Romano do Ocidente,
pelas forças do general
germânico Odoacro.
Carlos Magno torna-se rei
dos francos.
Carlos Magno é coroado
imperador do Sacro
Império Romano na noite
de Natal.
Morte de Carlos Magno.
Auge dos ataques dos
vikings.

Gravura de uma
embarcação viking de
autor não identificado.
Conquista normanda da
Sicília.
Guilherme, o
Conquistador, duque da
Normandia, conquista a
Inglaterra.
Vida de Guilherme IX,
nobre provençal criador
do amor cortês.
Vida de Chrétien de
Troyes, autor das
primeiras novelas de
cavalaria sobre o Rei
Artur e os cavaleiros da
Távola Redonda.

Miniatura de livro do
século XV.
Pontificado de Inocêncio III:
o poder da Igreja
medieval atinge seu
ponto máximo.
Fundação de Portugal.
Romance da rosa, obra
que melhor representa
os princípios do amor
cortês.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

476

O clero estimulava as pessoas a acreditar que eram imperfeitas e inferiores e a buscar a redenção na total submissão à Igreja, que representava,
no mundo, a vontade de Deus. Essa postura servil perante Deus e a Igreja é
denominada teocêntrica.
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Literatura oral para
entreter os homens e as
mulheres da nobreza
Redefinição do papel dos
cavaleiros nas cortes
Criação de estruturas
literárias equivalentes às
da relação de vassalagem
Sociedade: subserviência
total a Deus (teocentrismo),
representada
literariamente pela
submissão do trovador
à dama (poesia) ou do
cavaleiro à donzela (novelas
de cavalaria)

O projeto literário do trovadorismo
Quando consideramos o contexto de produção e de circulação das cantigas dos trovadores, o perfil do público a que se destinava e a linguagem
utilizada nos textos literários, podemos identificar um dos mais importantes
elementos definidores de seu projeto literário: a legitimação, por meio da
literatura, de uma nova ordem que redefine as funções sociais dos cavaleiros
na corte do senhor feudal.

Os agentes do discurso
Nas cortes dos senhores feudais, centros de atividade artística da Europa medieval, se exibiam os jograis: recitadores, cantores e músicos ambulantes que eram contratados pelo senhor para divertir a corte. As cantigas
apresentadas pelos jograis eram compostas, quase sempre, por nobres que
se denominavam trovadores, porque praticavam a arte de trovar.
Assim, enquanto nos mosteiros e nas abadias circulavam os textos
escritos em latim, nos castelos e nas cortes circulava a literatura oral, produzida em língua local, voltada para o deleite dos homens e das mulheres
da nobreza e para legitimar o novo papel social assumido pelos cavaleiros.
As regras de conduta social expressas no código de cavalaria passaram a
definir o fazer literário medieval. Foi assim que os princípios básicos desse código — subordinação a Deus e às damas — tornaram-se o centro dos
textos literários do período.

•

Unidade 2 • Origens europeias

Rei dos francos, Carlos
Magno recebeu do papa Leão
III o título de imperador do
Sacro Império Romano. Assim, o poder real se uniu ao
poder da Igreja, o que consolidou de modo definitivo sua
liderança e deu início a um
período de grande desenvolvimento cultural. Enquanto
foi imperador, Carlos Magno
fortaleceu o poder central e
conseguiu conter as invasões
bárbaras que ameaçavam
a sociedade europeia. Sua
morte deu início a um período
de instabilidade política e
reorganização social.

O trovadorismo e o público

A lírica trovadoresca é uma poesia de sociedade. O seu forte convencionalismo pode ser mais bem entendido se nos lembrarmos da interação
constante entre um trovador e seu público.
Como testemunhas do comportamento do trovador e da dama a quem
ele dirigia seus galanteios, os membros da corte julgavam o comportamento social de ambos. Era função da dama reconhecer e recompensar
o trovador que cumprisse todas as regras do amor cortês. Se não fizesse
isso, o trovador tinha o direito de denunciá-la publicamente por meio de
cantigas satíricas. Outros trovadores também podiam censurar, em suas
cantigas, o comportamento inadequado de trovadores que não seguissem
as regras do amor cortês.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Projeto literário do
Trovadorismo

As regras da conduta amorosa
Segundo o código do amor cortês, um trovador deveria expressar seus
elogios e súplicas a uma mulher da nobreza, casada, que tivesse uma posição social reconhecida. Essa posição social era necessária para que fosse
criada, nos textos literários, uma estrutura lírica equivalente à da relação de
vassalagem. Por esse motivo, os termos que definiam as relações feudais
foram transpostos para as cantigas, caracterizando a linguagem do Trovadorismo: a mulher era a senhora, o homem era o seu servidor; prezava-se
a generosidade, a lealdade e, acima de tudo, a cortesia.

O amor e a sátira no trovadorismo
Carlos Magno e sua
corte. Manuscrito
francês de 1514.

As cantigas de amor do Trovadorismo desenvolvem um mesmo tema:
o sofrimento provocado pelo amor não correspondido — a coita de amor.
Como o princípio do amor cortês é a idealização da dama por seu trovador,
os textos não manifestam a expectativa de que esse amor se concretize.
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As cantigas satíricas abordam uma variedade de temas, sempre expressando um olhar crítico para a conduta de nobres (homens e mulheres)
nas esferas individual ou social. Assim, os trovadores podem ridicularizar
um nobre que se envolve com uma serviçal ou aqueles que não percebem
a traição da esposa.

A linguagem da vassalagem amorosa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Outra característica dessa produção literária era a obediência a algumas
regras no uso de termos que definiam a vassalagem amorosa. Uma série de
expressões era utilizada para nomear a dama (senhor, mia senhor, senhor
fremosa, etc.) em função da posição que ela ocupava socialmente.
Também é frequente identificarmos, nas cantigas de amor, a referência
aos principais valores da sociedade cortês. Assim, o trovador fala da mesura
(mérito, valor) de sua dama, pede que ela reconheça sua cortezia (ou prez)
e lhe garanta o galardam (prêmio) a que tem direito por seguir as regras
da vassalagem amorosa.

texto para análise
Canção
Nessa cantiga de amor provençal, Bernart de Ventadorn
nos oferece um bom exemplo da coita de amor.
Ao ver a ave leve mover
Alegres as alas contra a luz,
Que se olvida e deixa colher
Pela doçura que a conduz,
Ah! tão grande inveja me vem
Desses que venturosos vejo!
É maravilha que o meu ser
Não se dissolva de desejo.

Bem feminino é o proceder
Dessa que me roubou a paz.
Não quer o que deve querer
E tudo o que não deve faz.
Má sorte enfim me sobrevém,
Fiz como um louco numa ponte,
E tudo me foi suceder
Só porque quis mais horizonte.

Ah! tanto julguei saber
De amor e menos que supus
Sei, pois amar não me faz ter
Essa a que nunca farei jus.
A mim de mim e a si também
De mim e tudo o que desejo
Tomou e só deixou querer
Maior e um coração sobejo.
[...]

Piedade já não pode haver
No universo para os mortais.
Se aquela que a devia ter
Não tem, quem a terá jamais?
Ah! como acreditar que alguém
De olhar tão doce e clara fronte
Deixe que eu morra sem beber
Água de amor em sua fonte?
[...]

As regras do amor
Escrito no final do século
XII por André Capelão, o Tratado do amor cortês codificou
as regras da arte de amar. O
texto teve grande circulação
e contribuiu para consolidar
o amor cortês na Europa. Algumas das regras podem ser
identificadas nas cantigas
dos trovadores.
• O amor sempre abandona o
domicílio da avareza. [...];
• A conquista fácil torna
o amor sem valor; a conquista difícil dá-lhe apreço.
[...];
• Todo amante deve empalidecer em presença da
amante. [...];
• Só a virtude torna alguém
digno de ser amado. [...];
• Quem é atormentado por
cuidados de amor come
menos e dorme pouco.
CAPELÃO, André. Tratado do amor
cortês. Tradução de Ivone Castilho
Benedetti. São Paulo: Martins Fontes,
2000. p. 261-262. (Coleção Gandhara).
(Fragmento).

VENTADORN, Bernart de. Verso reverso controverso. Tradução de
Augusto de Campos. São Paulo: Perspectiva, 1978. p. 83-87. (Fragmento).

Alas: asas (forma arcaica).
venturosos: felizes, afortunados.
sobejo: audaz, ousado.

Alegoria do jogo do amor
cortês que mostra o amante
dividido entre o amor e
a cortesia. Iluminura do
século XV.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

Unindo poesia e música, os textos medievais eram divulgados de forma
oral. Esse modo de circulação determinou algumas de suas principais características estruturais, como o emprego de metros regulares e a presença
constante de rimas, por facilitarem a memorização das cantigas.
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1. Qual é o estado de espírito do eu lírico?
a) Que imagem se opõe ao seu estado?
b) De que maneira o uso dessa imagem contribui para caracterizar o
sofrimento do eu lírico? Explique.

2. Na cantiga, o eu lírico caracteriza o objeto de seu amor. Que imagem
de mulher é apresentada?
ff
Explique de que maneira essa imagem é fundamental para caracterizar o amor cortês.

3. Releia.
“Piedade já não pode haver
No universo para os mortais.”
a) Por que o eu lírico faz tal afirmação?
b) De que maneira essa afirmação comprova a relação de subordinação
dele em relação à dama que louva?
tas disputas territoriais. Discuta com seus colegas a relação entre
as invasões e o aparecimento da produção literária do Trovadorismo
mais de 500 anos após o início da Idade Média.

O nascimento da
literatura portuguesa
Em 1140, Portugal se separou do reino de Leão e Castela para se tornar
um estado independente. Essa separação política não rompeu seus profundos laços econômicos, sociais e culturais com o resto da península Ibérica.
O mais forte desses laços era a língua: o galego-português.
O nascimento da literatura portuguesa coincide com o do próprio
país. É nas cortes dos reis e dos magnatas portugueses, galegos e castelhanos que o lirismo galego-português germina. Os trovadores galego-portugueses desenvolvem sua lírica amorosa claramente influenciados
pela literatura provençal.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4. Como mostra a linha do tempo, a Europa viveu um período de mui-

Unidade 2 • Origens europeias

Acredita-se que o primeiro texto literário galego-português seja a “Cantiga
da Ribeirinha” (também conhecida como “Cantiga da Guarvaia”), que se supõe
ter sido composta em 1198.

Trovadores com
violino e guitarra do
saltério da Rainha
Maria, c. 1300. Os
violinos usados nessa
época deram origem
aos violinos atuais.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No mundo non me sei parelha,
mentre me for’ como me vay,
ca ja moiro por vos – e¡ ay
mia senhor branca e vermelha,
queredes que vos retraya
quando vus eu vi em saya!
¡Mao dia me levantei,
que vus enton non vi fea!

Não há no mundo ninguém que se compare
a mim em infelicidade, enquanto a minha
vida continuar assim, porque morro por
vós e, ai, minha senhora branca e de faces
rosadas, quereis que vos retrate quando vos
vi sem manto. Mau dia foi esse em que me
levantei, porque vos vi tão bela (ou seja:
melhor seria se vos tivesse visto feia).

E, mia senhor, des aquel di’, ¡ay!
me foi a mi muyn mal,
e vos, filha de don Paay
Moniz, e ben vus semelha
d’aver eu por vós guarvaya,
pois eu, mia senhor, d’alfaya
nunca de vos ouve nem ei
˜ correa.
valía dua

E, minha senhora, desde aquele dia,
ai, tudo para mim foi muito mal, mas
vós, filha de D. Paio Moniz, parece-vos muito bem que eu tenha de vós uma garvaia
[manto de luxo] quando nunca recebi de
vós o simples valor de uma correia.

Tradução livre.
TAVEIROOS, Paay Soares de. In: VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de.
Cancioneiro da Ajuda. Reimpressão da edição de Halle (1904).
Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1990. v. I. p. 82.

Os cancioneiros
medievais
As cantigas foram preservadas graças às coletâneas
manuscritas, conhecidas
como cancioneiros:
• Cancioneiro da Ajuda: acredita-se que tenha sido
compilado na corte de
D. Alfonso X, no final do
século XIII. Contém apenas cantigas de amor dos
poetas mais antigos.
• Cancioneiro da Vaticana:
compilação encontrada
na biblioteca do Vaticano
(daí o nome que recebeu).
Inclui cantigas de amor, de
amigo e de escárnio e maldizer galego-portuguesas.
• Cancioneiro da Biblioteca
Nacional: o mais completo
dos cancioneiros. Contém
um pequeno tratado de
poética trovadoresca, a
“Arte de trovar”.

A “Cantiga da Ribeirinha” ilustra o tema mais frequente dessa produção
literária: a coita de amor. Nela, o eu lírico masculino fala de seu sofrimento,
que teve início no dia em que avistou, sem seu manto luxuoso, a bela senhora.
Desde então, suspira por ela sem receber qualquer recompensa.
As cantigas galego-portuguesas se dividem em líricas e satíricas, dependendo do tema que desenvolvem.

As cantigas líricas
As cantigas líricas são divididas em cantigas de amor e cantigas de
amigo.

Cantigas de amor

Como as cantigas provençais, das quais se originam, as cantigas de amor
galego-portuguesas exprimem a paixão infeliz, o amor não correspondido
que um trovador dedica a sua senhora, como na “Cantiga da Ribeirinha”.

Aspectos formais e de conteúdo
A cantiga de amor pode ser identificada por alguns elementos característicos. O eu lírico é sempre masculino e representa o trovador que dirige
os elogios a uma dama. O trovador, que sofre com frequência, se autodenomina coitado, cativo, aflito, enlouquecido, sofredor. A dama é identificada
por termos que destacam suas qualidades físicas (fremosa, delgada, de
bem parecer), morais (bondade, lealdade, comprida de bem), sociais (bom
sen, falar mui ben). Ao comparar sua dama às outras da mesma corte, o eu
lírico a apresenta como superior. As comparações também são utilizadas
para acentuar as características do trovador: sua dor é maior do que a de
todos os outros e seus talentos superam os de seus rivais.

Página do cancioneiro
Cantigas de Santa Maria,
século XIII. Na miniatura
da página o rei Alfonso é
representado com músicos
e escrivãos durante
audiência pública.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média
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Os trovadores galego-portugueses utilizavam versos com sete sílabas
métricas (redondilha maior). O refrão é uma inovação em relação aos provençais.

Cantiga de amor de refrão
Quantos o amor faz padecer
penas que tenho padecido,
querem morrer e não duvido
que alegremente queiram morrer.
Porém enquanto vos puder ver,
vivendo assim eu quero estar
e esperar, e esperar.
Sei que a sofrer estou condenado
e por vós cegam os olhos meus.
Não me acudis; nem vós, nem
[Deus.
Mas, se sabendo-me abandonado,
ver-vos, senhora, me for dado,
vivendo assim eu quero estar
e esperar, e esperar.
Esses que veem tristemente
desamparada sua paixão,
querendo morrer, loucos estão.
Minha fortuna não é diferente;
porém eu digo constantemente:
vivendo assim eu quero estar
e esperar, e esperar.
CORREIA, Natália (Adap.).
Cantares dos trovadores
galego-portugueses. 2. ed.
Lisboa: Editorial Estampa,
1978. p. 125.

Quantos an gran coita d’amor
eno mundo, qual og’ eu ei,
querrian morrer, eu o sei,
o averian én sabor.
Mais mentr’ eu vos vir’, mia senhor,
sempre m’eu querria viver,
e atender e atender!
Pero ja non posso guarir,
ca ja cegan os olhos meus
por vos, e non me val i Deus
nem vos; mais por vos non mentir,
enquant’ eu vos, mi senhor, vir’,
sempre m’eu querria viver,
e atender e atender!
E tenho que fazen mal-sen
quantos d’amor coitados son
de querer sa morte, se non
ouveron nunca d’amor ben,
com’ eu faç’. E, senhor, por én
sempre m’eu querria viver,
e atender e atender!

Definição do tema: o sofrimento
(coita) de amor.
Vassalagem amorosa: os termos utilizados para identificar a
dama fazem referência às relações
de vassalagem da sociedade
feudal.
Refrão: os versos repetidos no
fim de cada estrofe reforçam a
subordinação do eu lírico a sua
senhora. Ele vive à espera de uma
nova possibilidade de vê-la.
Cegueira do olhar: desdobramento da temática do sofrimento
amoroso. Após ver a amada, o eu
lírico fica “cego” para todas as outras pessoas.
Desejo de morrer: associado
nessa cantiga ao comportamento
de outros trovadores, também é
uma expressão da coita de amor.
Comparação com os demais trovadores: procedimento frequente
nas cantigas de amor, como recurso
expressivo para ressaltar uma prova
de maior cortesia do eu lírico, porque
ele sofre mais que todos os outros
pelo amor de sua dama, ou está
disposto a fazer o que ninguém mais
faz. No caso dessa cantiga: continuar esperando ser recompensado
com um olhar da dama.

Unidade 2 • Origens europeias

GARCIA DE GUILHADE, João. In:
CORREIA, Natália (Sel., intr. e notas).
Cantares dos trovadores galego-portugueses.
2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 124.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cantiga d’amor de refran

O servilismo amoroso é simbolizado, no texto, pela expressão mia senhor,
presente em todas as produções do gênero. A coita de amor, nomeada no
primeiro verso, é caracterizada principalmente pela declaração do desejo
de morrer que toma conta dos amantes não correspondidos. O eu lírico
dessa cantiga considera viver sem o amor de sua senhora um castigo pior
que a morte. Afirma, por isso, a determinação de permanecer vivo, sofrendo,
somente pela possibilidade de continuar vendo sua senhora.
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Cantigas de amigo

De modo geral, as cantigas de amigo falam de uma relação amorosa
concreta que acontece entre pessoas simples, que vivem no campo. O tema
central dessas cantigas é a saudade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aspectos formais e de conteúdo
As personagens, o ambiente e a linguagem presentes nas cantigas líricas fazem com que elas representem diferentes universos da sociedade medieval.
Se, nas cantigas de amor, todas as referências dizem respeito aos
membros da corte, à vida nos palácios, às damas sofisticadas e ricas, nas
cantigas de amigo, elas dizem respeito aos sentimentos e à vida campesina,
às moças simples que vivem nas aldeias e nos campos.
O eu lírico das cantigas de amigo é sempre feminino e representa a voz
de uma mulher (amiga) que manifesta a saudade pela ausência do amigo
(namorado ou amante). Como o trovador que compõe essas cantigas é
um homem, a adoção de um eu lírico feminino acaba por apresentar, para
os membros da corte, aquilo que os compositores consideravam a visão
feminina da saudade e do amor.
O cenário é muito importante nesses textos e sempre caracteriza um
ambiente campesino. Várias personagens participam do “universo amoroso”
criado na cantiga de amigo, além da donzela e de seu amante: mãe, amigas,
damas de companhia. Essas personagens são testemunhas do amor que a
amiga dedica ao seu namorado. A mãe, às vezes, representa um obstáculo
para a realização dos encontros entre os amigos.
O tom das cantigas de amigo é mais positivo e otimista que o das cantigas de amor, porque, embora falem da saudade, tratam de um amor que
é real e ocorre entre pessoas de condição social semelhante. Por esse
motivo, a amiga se define frequentemente como alegre (leda).
Essas canções sempre apresentam refrão. Os versos utilizados nessas
composições costumam ter cinco sílabas métricas (redondilha menor). A organização dos versos e das estrofes das cantigas de amigo é muito mais regular
que a das outras cantigas. Os trovadores utilizam versos muito semelhantes
em estrofes diferentes, criando assim uma estrutura com paralelismo.
Como o refrão é repetido ao final de todas as estrofes, ele não sofre as alterações de posição que criam o paralelismo entre os versos da cantiga:
Levad’, amigo, quer dormides as manhãas frias;
todas-las aves do mundo d’amor diziam:
leda m’and’eu.

A
B

Levad’, amigo, que dormide’-las frias manhãas;
todas-las aves do mundo d’amor cantavam:
leda m’and’eu.’

A’
B’

Toda-las aves do mundo d’amor dizian;
do meu amor e do voss’en ment’avian:
leda m’and’eu.

B’’

Paralelismo:
repetição do verso
inicial, com uma ligeira
alteração de sua parte
final. O objetivo é manter o paralelismo sem
alterar muito os sentidos dos versos.
Leixa-pren: tipo especial de paralelismo
no qual ocorre a repetição do último verso
da estrofe anterior ou
de parte dele.

Refrão

TORNEOL, Nuno Fernandes. In: CORREIA, Natália (Sel., int. e notas).
Cantares dos trovadores galego-portugueses.
2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 218. (Fragmento).

Os tipos de cantigas
de amigo
Como as cantigas de amigo desenvolvem uma série de
cenários nos quais o tema da
saudade se manifesta, elas
costumam ser agrupadas de
acordo com o tema paralelo
que apresentam:
• Cantigas de romaria: a
amiga convida as irmãs
ou amigas para irem com
ela a uma capela, onde
encontrará seu amigo, ou
as convida para bailarem
em frente à igreja.
• Cantigas de barcarola ou
marinha: a amiga dirige-se
ao mar, como confidente a
quem fala sobre a ausência
do seu amado.
• Cantigas de alba: relaciona
o tema do amor ao amanhecer do dia.
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A cantiga de Nuno Fernandes Torneol é um exemplo de estrutura
paralelística perfeita e demonstra a grande habilidade do trovador para
intercalar os versos, garantindo equivalência de estrutura e de sentido
entre as estrofes.
As cores diferentes mostram como a estrutura paralelística é construída na cantiga.

Unidade 2 • Origens europeias

Cantiga de amigo (alba)

Levad’, amigo, que dormides as manhãas frias;
todas-las aves do mundo d’amor dizian:
leda m’and’eu.

Ergue-te, amigo que dormes nas manhãs frias!
Todas as aves do mundo, de amor, diziam:
alegre eu ando.

Levad’, amigo, que dormide’-las frias manhãas;
todas-las aves do mundo d’amor cantavan:
leda m’and’eu.

Ergue-te, amigo que dormes nas manhãs claras!
Todas as aves do mundo, de amor, cantavam:
alegre eu ando.

Todas-las aves do mundo d’amor dizian;
do meu amor e do voss’en ment’avian:
leda m’and’eu.

Todas as aves do mundo, de amor, diziam;
do meu amor e do teu se lembrariam:
alegre eu ando.

Todas-las aves do mundo d’amor cantavan;
do meu amor e do voss’i enmentavan:
leda m’and’eu.

Todas as aves do mundo, de amor, cantavam;
do meu amor e do teu se recordavam:
alegre eu ando.

Do meu amor e do voss’en ment’avian;
vós lhi tolhestes os ramos em que siian:
leda m’and’eu.

Do meu amor e do teu se lembrariam;
tu lhes tolheste os ramos em que eu as via:
alegre eu ando.

Do meu amor e do voss’i enmentavan;
vos lhis tolhestes os ramos en que pousavan:
leda m’and’eu.

Do meu amor e do teu se recordavam;
tu lhes tolheste os ramos em que pousavam:
alegre eu ando.

Vós lhi tolhestes os ramos em que siian
e lhis secastes as fontes em que bevian:
leda m’and’eu.

Tu lhes tolheste os ramos em que eu as via;
e lhes secaste as fontes em que bebiam:
alegre eu ando.

Vós lhi tolhestes os ramos em que pousavan
e lhis secastes as fontes u se banhavan:
leda m’and’eu.

Tu lhes tolheste os ramos em que pousavam;
e lhes secaste as fontes que as refrescavam:
alegre eu ando.

TORNEOL, Nuno Fernandes.
In: CORREIA, Natália (Sel., int. e notas).
Cantares dos trovadores galego-portugueses.
2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 218-220.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cantiga d’amigo

CORREIA, Natália (Adap.).
Cantares dos trovadores galego-portugueses.
2. ed. Lisboa: Editorial Estampa,
1978. p. 219-221.
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As cantigas satíricas
As cantigas de caráter satírico apresentavam críticas ao comportamento
social de seus pares, difamavam alguns nobres ou denunciavam as damas
que deixavam de cumprir seu papel no jogo do amor cortês. Elas podem ser
de escárnio ou de maldizer.

•

Cantigas de escárnio

Nas cantigas de escárnio, o trovador critica alguém por meio de palavras
de duplo sentido, para que não sejam facilmente compreendidas. O efeito satírico que caracteriza essas cantigas é obtido por meio de ironias, trocadilhos
e jogos semânticos. De modo geral, ridicularizam o comportamento de nobres
ou denunciam as mulheres que não seguem o código do amor cortês.

Cantiga de escárnio

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ai, dona fea, fostes-vos queixar
que vos nunca louv’en (o) meu cantar;
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!
Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes (a) tan gran coraçon
que vos eu loe, en esta razon
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçon:
dona fea, velha e sandia!
Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

“Que vos nunca louv’en (o) meu
cantar”: que nunca vos louvei em
meu cantar.
Loarei: louvarei.
sandia: louca.
“se Deus mi pardon”: que Deus
me perdoe.
Coraçon: vontade.
Loaçon: elogio, louvação.

O trovador, nessa cantiga, manifesta seu descontentamento por uma senhora ter-se queixado, dizendo que ele não a elogiava em suas composições.
Para revidar a ofensa sofrida, ele promete louvá-la e diz que ela é feia,
velha e louca. Não há, no texto, a nomeação da mulher a quem o eu lírico
se dirige e, embora a linguagem seja ofensiva, o trovador opta por utilizar
mais a ironia do que termos grosseiros.

•

Cantigas de maldizer

Nas cantigas de maldizer, o trovador faz suas críticas de modo direto,
explícito, identificando a pessoa satirizada. Essas cantigas costumam apresentar linguagem ofensiva e palavras de baixo calão. Muitas vezes, tratam
das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

GARCIA DE GUILHADE, João. In: CORREIA, Natália (Sel., int. e notas).
Cantares dos trovadores galego-portugueses. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 136.
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

Texto 1

As principais características das cantigas de amor
galego-portuguesas aparecem nesta Cantiga d’amor de refran.

Cantiga de amor
de refrão

Ir-vus queredes, mia senhor,
e fiq’ end’ eu con gran pesar,
que nunca soube ren amar
ergo vós, des quando vus vi.
E pois que vus ides d’aqui,
senhor fremosa, que farei?

Se em partir, senhora minha,
mágoas haveis de deixar
a quem firme em vos amar
foi desde a primeira hora,
se me abandonais agora,
ó formosa! que farei?

E que farei eu, pois non vir’
o vosso mui bon parecer?
Non poderei eu mais viver,
se me Deus contra vos non val.
Mais ar dizede-me vos al:
senhor fremosa, que farei?

Que farei se nunca mais
contemplar vossa beleza?
Morto serei de tristeza.
Se Deus me não acudir,
nem de vós conselho ouvir,
ó formosa! que farei?

E rogu’ eu a Nostro Senhor
que, se vos vus fordes d’aquen,
que me dê mia morte por én,
ca muito me será mester.
E se mi-a el dar non quiser’:
senhor fremosa, que farei?

A Nosso Senhor eu peço
quando houver de vos perder,
se me quiser comprazer,
que a morte me queira dar.
Mas se a vida me poupar,
ó formosa! que farei?

Pois mi-assi força voss’ amor
e non ouso vusco guarir,
des quando me de vos partir’,
eu que non sei al ben querer,
querria-me de vos saber:
senhor fremosa, que farei.

Vosso amor me leva a tanto!
Se, partindo, provocais
quebranto que não curais
a quem de amor desespera,
de vós conselho quisera:
ó formosa! que farei?

TORNEOL, Nuno Fernandes. In: CORREIA,
Natália (Sel., intr. e notas). Cantares dos
trovadores galego-portugueses. 2. ed. Lisboa:
Editorial Estampa, 1978. p. 216.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cantiga d’amor
de refran

CORREIA, Natália (Adap.). Cantares
dos trovadores galego-portugueses. 2. ed.
Lisboa: Editorial Estampa, 1978. p. 217.
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1. Qual é o tema tratado na cantiga?
2. Que elementos estruturais permitem classificar o texto como uma
cantiga de amor?

3. Transcreva no caderno o refrão da cantiga. Que sentimento do eu
lírico ele reforça?

4. Uma das principais características das cantigas de amor é a relação
entre o eu lírico e sua amada. Que forma de tratamento o eu lírico
usa para se referir à mulher?
ff
O que esse tratamento revela a respeito da relação entre eles?

5. Você acredita ser possível, hoje, existir um sofrimento amoroso
semelhante? Por quê?
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O texto a seguir refere-se às questões de 6 a 8.

Texto 2

Fico assim sem você

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As questões amorosas continuam ocupando grande espaço
na música. Veja como esse tema é desenvolvido
em uma canção atual.
Avião sem asa, fogueira sem brasa
Sou eu assim sem você
Futebol sem bola,
Piu-Piu sem Frajola
Sou eu assim sem você

Tô louco pra te ver chegar
Tô louco pra te ter nas mãos
Deitar no teu abraço
Retomar o pedaço
Que falta no meu coração

Por que é que tem que ser assim
Se o meu desejo não tem fim
Eu te quero a todo instante
Nem mil alto-falantes
vão poder falar por mim
[...]

Eu não existo longe de você
E a solidão é o meu pior castigo
Eu conto as horas
Pra poder te ver
Mas o relógio tá de mal comigo
Por quê? Por quê?

Neném sem chupeta
Romeu sem Julieta
Sou eu assim sem você
Carro sem estrada
Queijo sem goiabada
Sou eu assim sem você
[...]
Eu não existo longe de você
E a solidão é o meu pior castigo
Eu conto as horas pra poder te ver
Mas o relógio tá de mal comigo
Por quê?

ABDULLAH e MORAES, Cacá. Intérprete: Adriana Calcanhotto.
In: Adriana Partimpim, 2004. Rio de Janeiro: Sony Music. Disponível em:
<http://www.adrianacalcanhotto.com/discografia/index.php>. Acesso em: 20 nov. 2004.
© 2001 by SONY MUSIC EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. – Av. das Américas, 3434
– Bloco 4 – Salas 519 a 521 – Barra da Tijuca – RJ.

6. Qual é o tema desenvolvido em “Fico assim sem

7. Quais são os sentimentos que o eu lírico expressa

a) Que elementos indicam que se trata de um

ff
A relação entre o eu lírico e sua amada se dá
do mesmo modo que na cantiga de amor?
Explique.

você”?

texto atual?

b) Poderíamos dizer que ele desenvolve um tema
semelhante ao da cantiga de Nuno Fernandes
Torneol? Por quê?

pela mulher amada?

8. Que elementos formais e de conteúdo da canção permitem compará-la a uma cantiga de
amor?

As novelas de cavalaria são os primeiros romances, ou seja, longas
narrativas em verso, surgidas no século XII. Elas contam as aventuras vividas pelos cavaleiros andantes e tiveram origem no declínio do prestígio da
poesia dos trovadores. Tiveram intensa circulação pelas cortes medievais
e ajudaram a divulgar os valores e a visão de mundo característicos da
sociedade desse período.
Estão organizadas em três ciclos, de acordo com o tema que desenvolvem e com o tipo de herói que apresentam:
• Ciclo Clássico: novelas que narram a guerra de Troia e as aventuras
de Alexandre, o Grande. O ciclo recebe essa denominação porque seus
heróis vêm do mundo clássico mediterrâneo.
• Ciclo arturiano ou bretão: histórias envolvendo o rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda. Nessas novelas podem ser identificados
vários núcleos temáticos: a história de Percival, a história de Tristão e
Isolda, as aventuras dos cavaleiros da corte do rei Artur e a demanda
do Santo Graal.

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

As novelas de cavalaria
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De olho no filme
A dura jornada do
cavaleiro

• Ciclo carolíngio ou francês: histórias sobre o rei Carlos Magno e os 12
pares de França.
Dos três ciclos, o arturiano permanece como um dos temas literários mais
explorados, sendo objeto de romances, poemas, filmes e óperas até hoje.

Cronicões, nobiliários e hagiografias

“Não demonstre medo
diante de seus inimigos.
Seja bravo e justo, e Deus o
amará. Diga sempre a verdade, mesmo que isso custe
a sua vida. Proteja os mais
fracos e seja correto. Este é
o seu juramento.” Com essas
palavras, Godfrey de Ibelin
eleva seu fiho bastardo, o
ferreiro Balian, à condição
de cavaleiro cruzado. Neste
épico, o diretor inglês Ridley
Scott faz uma cuidadosa
reconstituição da Jerusalém medieval e tematiza os
conflitos e interesses individuais que estavam por trás
de muitos atos cometidos
em nome de Deus.

Unidade 2 • Origens europeias

Uma demanda sem fim
Em A demanda do Santo
Graal são narradas as façanhas dos cavaleiros do rei
Artur em busca do cálice
sagrado. Lancelote, Tristão,
Percival, Galaaz e outras
personagens lendárias participam da busca do Graal,
o cálice em que teria sido
recolhido o sangue de Cristo
crucificado.
Galaaz, filho de Lancelote,
é o herói da demanda por
apresentar todas as qualidades e virtudes adequadas ao
simbolismo religioso dessa
narrativa. Ele encarna a figura
do cavaleiro a serviço de Deus
e por ele abençoado por sua
pureza de alma e de corpo.

texto para análise
No trecho a seguir, extraído de A demanda do Santo Graal,
Galaaz chega à Távola Redonda.
[...]
Como Galaaz entrou no paço e acabou o assento perigoso. Eles [...] olharam e viram que todas as portas do paço se fecharam e todas as janelas, mas
não escureceu por isso o paço, porque entrou um tal raio de sol, que por toda a
casa se estendeu. E aconteceu então uma grande maravilha, não houve quem no
paço não perdesse a fala; e olhavam-se uns aos outros e nada podiam dizer, e não
houve alguém tão ousado, que disso não ficasse espantado; mas não houve quem
saísse do assento, enquanto isto durou. Aconteceu que entrou Galaaz armado
de loriga e brafoneiras e de elmo e de duas divisas de veludo vermelho; e, depós
ele, chegou o ermitão, que lhe rogara que o deixasse andar com ele, e trazia um
manto e uma garnacha de veludo vermelho em seu braço.
Mas tanto vos digo que não houve no paço quem pudesse entender por onde
Galaaz entrara, que em sua vinda não abriram porta nem janela. Mas do ermitão
não vos digo, porque o viram entrar pela porta grande. E Galaaz, assim que chegou
ao meio do paço, disse de modo que todos ouviram:
— A paz esteja convosco.
E o homem bom pôs as vestes que trazia sobre um tapete, e foi ao rei Artur
e disse-lhe:
— Rei Artur, eu te trago o cavaleiro desejado, aquele que vem da alta linhagem do rei Davi e de José de Arimateia, pelo qual as maravilhas desta terra e das
outras terão fim.
E com isto que o homem bom disse, ficou o rei muito alegre. E disse:
— Se isto é verdade, sede bem-vindo. E bem seja vindo o cavaleiro, porque este
é o que há de dar cabo às aventuras do santo Graal. Nunca foi feita nesta corte
tanta honra como lhe nós faremos; e quem quer que ele seja, eu quereria que lhe
fosse muito bem, pois de tão alta linhagem vem como dizeis.
— Senhor, disse o ermitão, cedo o vereis em bom começo.
Então fê-lo vestir os panos que trazia e foi assentá-lo no assento perigoso.
E disse:
— Filho, agora vejo o que muito desejei, quando vejo o assento perigoso ocupado.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cena do filme Cruzada, de
Ridley Scott. Inglaterra/
Espanha/Alemanha/EUA,
2005.

Textos de caráter mais documental foram produzidos na Idade Média.
Eram conhecidos como cronicões e nobiliários. Os cronicões registravam os
acontecimentos marcantes da vida dos nobres e dos reis em ordem cronológica. Os nobiliários registravam os nascimentos, os casamentos e as mortes
de uma determinada família de nobres. Outros textos que circulavam pelas
cortes medievais eram as hagiografias, relatos da vida dos santos.

O cavaleiro de quem Merlim e todos os profetas falaram. O rei, assim que
viu no assento perigoso o cavaleiro de quem Merlim e todos os profetas falaram
na Grã-Bretanha, então bem soube que aquele era o cavaleiro por quem seriam
acabadas as aventuras do reino de Logres, e ficou com ele tão alegre e tão feliz,
que bendisse a Deus:
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— Deus, bendito sejas tu que te aprouve de tanto viver eu que, em minha casa,
visse aquele de quem todos os profetas desta terra e das outras profetizaram, tão
longo tempo há já.
[...]
A demanda do Santo Graal: manuscrito do século XIII.
Texto sob os cuidados de Heitor Megale. São Paulo: T. A. Queiroz:
Editora da Universidade de São Paulo, 1988. p. 35-36. (Fragmento).

1. Na cena transcrita há um acontecimento central.
a) Qual é ele?
b) Que fatos extraordinários, relacionados a esse acontecimento, surpreendem os cavaleiros?

2. Galaaz é o herói de A demanda do Santo Graal.
a) Que elementos do trecho sugerem que ele será o escolhido para
completar a busca do cálice sagrado? Explique.

b) Que indícios deixam claro que Galaaz está destinado a realizar feitos
maravilhosos em nome de Deus? Justifique.

Paço: habitação luxuosa para a
realeza, palácio.
Loriga: tipo de couraça usada na
Idade Média para proteção em
combate.
Brafoneiras: peças da armadura
que cobriam a parte superior dos
braços dos cavaleiros.
Garnacha: hábito ou traje longo,
usado por monges, magistrados, etc.
Assento perigoso: cadeira da
Távola Redonda destinada ao
cavaleiro escolhido por Deus para
pôr fim a todas as maravilhas
do reino de Logres. Qualquer
outra pessoa que se sentasse
nessa cadeira era imediatamente
fulminada.
Logres: reino governado por
Artur onde se situava a cidade de
Camelot, sede de seu reinado.

3. A demanda do Santo Graal é uma versão cristianizada da mais famosa
a) Que elementos vinculam essa narrativa à religião cristã?
b) De que maneira a presença desses elementos ilustra a perspectiva
teocêntrica característica da literatura medieval?

4. Por que a grande popularidade de A demanda do Santo Graal, nas
cortes medievais, contribuía para fortalecer o poder da Igreja?

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Literatura na Idade Média.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Michel Pastoreau.

Jogo de ideias
Cantadas pelos trovadores e narradas nas novelas de cavalaria, as
aventuras vividas pelas personagens medievais sobrevivem até hoje no
cinema e nos RPGs (Role Playing Games) ou jogos de interpretação.
Para que você possa “viver” uma dessas aventuras e (re)descobrir a
Idade Média e os ideais de comportamento desse período, propomos
que, em equipe, você e seus colegas elaborem um RPG medieval. Vocês
deverão criar uma aventura em que cada jogador assumirá a identidade
de uma personagem (rei, cavaleiro, dama, trovador, vilão) da história
inventada, que será contada e mediada por um narrador (ou mestre do
jogo, como preferem os jogadores de RPG). Para cumprir essa tarefa,
vocês deverão seguir os seguintes passos:

O RPG Dungeons & Dragons
(abreviado como D&D), de
fantasia medieval, foi desenvolvido originalmente por
Gary Gygax e Dave Arneson
e publicado pela primeira vez
em 1974, nos EUA. Em D&D,
considerado como a origem
dos RPGs modernos, os jogadores criam personagens que
embarcam em aventuras imaginárias em que enfrentam
poderosos inimigos, buscam
tesouros ou salvam reinos.
O sucesso desse RPG é tão
grande que inspirou duas
produções cinematográficas:
Dungeons & Dragons: a aventura começa agora (2000)
e Dungeons & Dragons 2: o
poder maior (2005).

ff
identificar, no capítulo, comportamentos característicos das personagens criadas (quais são seus valores e regras de conduta?);
ff
assistir a filmes inspirados na Idade Média, como os que foram apresentados na seção “Conexões” (Tristão e Isolda, Coração de cavaleiro e
Excalibur);
ff
pesquisar (em livros especializados ou na internet) como uma aventura de RPG é estruturada e qual o processo de criação de personagens
desse jogo.

Cartaz do filme Dungeons
& Dragons 2: o poder
maior, de Gerry Lively.
Lituânia e EUA, 2005.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

aventura vivida pelos cavaleiros da Távola Redonda.
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Arcadismo

A tradição da

literatura medieval

Idade Média: os primeiros
passos de uma longa
história de amor
Guilherme IX deu início, com a criação do amor
cortês, a uma longa tradição que permanece viva
até hoje: um eu lírico masculino que assume
uma posição suplicante e fala do sofrimento
provocado pelo amor que sente por uma mulher
inacessível, idealizada, de pureza angelical.

Humanismo: a consolidação
das cantigas
Representação de cavaleiro matando
o dragão para salvar a donzela.
Miniatura do Livro das Horas da escola
de Tours, de 1450.

Com o fim da Idade Média, poesia e música se separaram. Mesmo
assim, a tradição das cantigas de amor permaneceu forte. O amor continua a ser apresentado como um sentimento que provoca sofrimento
e dor, que torna a vida do apaixonado dependente de seu amor.

Cantiga
A vida, sem ver-vos,
é dor e cuidado
que sinto dobrado
querendo esquecer-vos;
porque, sem querer-vos,
já não poderia
viver um só dia.

Já tanta paixão
valer não pudera,
se vos não tivera
em meu coração;
sem tal difensão,
meu bem, um só dia
viver não queria.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para completar o quadro da dedicação amorosa, entra em cena a figura heroica do cavaleiro
andante, que vaga pelo mundo ajudando os necessitados e resgatando donzelas em perigo.

Unidade 2 • Origens europeias

VIMIOSO, Conde de. In: SILVEIRA, Francisco Maciel. Poesia clássica.
São Paulo: Global, 1988. p. 31. (Fragmento).

Romantismo: o renascimento da visão
medieval de amor
WATERHOUSE, J. W. A bela e impiedosa
dama. 1893. Óleo sobre tela, 112 3 81 cm.
Os pintores românticos contribuíram
para a retomada de temas medievais ao
retratar os idílios dos cavaleiros e suas
belas damas.

Os românticos encontraram nas donzelas e nos cavaleiros medievais
os modelos perfeitos para representar os valores que pretendiam divulgar na sociedade burguesa: honestidade, esforço individual, bravura
diante do perigo, devoção religiosa e amorosa.
No Brasil, a impossibilidade de resgatar uma Idade Média histórica
levou os romancistas a criar personagens que se comportam como
cavaleiros, mesmo que sejam índios e vivam em meio à selva.
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Em Peri o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual não
entrava um só pensamento de egoísmo; amava Cecília não para sentir um prazer ou
ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor
dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse
imediatamente uma realidade.
Ao contrário dos outros, ele não estava ali, nem por um ciúme inquieto, nem
por uma esperança risonha; arrostava a morte unicamente para ver se Cecília estava
contente, feliz e alegre; [...].
ALENCAR, José de. O guarani. 17. ed. São Paulo: Ática, 1992. p. 52. (Fragmento).

Os trovadores contemporâneos

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um outro terreno em que a estrutura da lírica amorosa é revisitada
com frequência é o da música popular brasileira. Compositores como Chico
Buarque de Hollanda emprestam voz contemporânea à temática do serviço
amoroso.

Cecília
[...]
Quantos poetas
Românticos, prosas
Exaltam suas musas
Com todas as letras
Eu te murmuro
Eu te suspiro
Eu, que soletro
Teu nome no escuro
[...]

Mas nem as sutis melodias
Merecem, Cecília, teu nome
Espalhar por aí
Como tantos poetas
Tantos cantores
Tantas Cecílias
Com mil refletores
Eu, que não digo
Mas ardo de desejo
Te olho
Te guardo
Te sigo
Te vejo dormir

A idealização da mulher louvada é tão grande quanto
a apresentada em uma cantiga medieval: “Mas nem as
sutis melodias / Merecem, Cecília, teu nome / Espalhar por
aí”. O tipo de relação também se mostra desigual, porque
Cecília existe em um plano superior ao do eu lírico, que
arde de desejo, mas não o realiza. A comparação entre
o eu lírico e os outros poetas, própria da lírica medieval,
afirma a devoção maior que ele dedica à sua amada.
Dos trovadores medievais aos cantores contemporâneos, os papéis representados no jogo do amor permanecem os mesmos. A linguagem pode se atualizar, os
cenários se modificam, mas músicos e poetas continuam
a cantar o sofrimento causado pela saudade e pelo amor
não correspondido.

DALí, S. Nu subindo a escada.
1973. Bronze patinado,
212 3 139 3117 cm.
A escultura dá destaque ao
feminino.
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RAMOS, Luiz Cláudio e BUARQUE, Chico. Intérprete:
Chico Buarque. In: As cidades. 1998. Disponível em:
<http://www.chicobuarque.com.br>. Acesso em: 18 nov. 2009.
© by 1998 MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. — 50% referente à parte de Chico
Buarque. Todos os direitos reservados.
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CONEXÕES
Para ler e pesquisar

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
Essa excelente antologia de cantares dos trovadores
galego-portugueses traz uma introdução que aborda a
origem da lírica medieval e explica como essa produção se caracterizou em Portugal, além de tratar dos
desdobramentos temáticos e formais observados nas
cantigas. Cada texto é acompanhado por um comentário explicativo do seu significado, o que ajuda muito no
primeiro contato com a lírica trovadoresca. Além disso,
a obra traz um extenso glossário de termos galego-portugueses e uma pequena nota biográfica dos mais
conhecidos trovadores.

A Idade Média explicada aos meus filhos,
de jacques Le Goff. tradução de Hortencia
Lencastre.
Rio de Janeiro: Agir, 2007.
Organizado sob a forma de
perguntas e respostas este livro
ilumina importantes aspectos do
período. Alguns capítulos merecem destaque: “Os cavaleiros, a
dama e Nossa Senhora”, em que
Le Goff explica a função da cavalaria, discute o mito do Santo Graal,
trata da importância das damas
e das novelas de cavalaria para
a cultura do período; “As pessoas
da Idade Média”, que nos ajuda a
compreender a estrutura social que organizava a vida
nas cidades e feudos.

Camelot 3000, de Mike barr e brian bolland.
São Paulo: Mythos, 2006.
Reelaboração da história do Rei
Artur e dos cavaleiros da Távola
Redonda para o formato dos quadrinhos. Nessa minissérie passada
no futuro, um jovem descobre o
túmulo do rei Artur quando a Terra
é invadida por alienígenas. Essa
divertida transposição da história
do rei Artur para o ano 3000 ilustra bem o fascínio que as novelas
arturianas exercem até hoje.

Tristão e Isolda, de Hannah Closs. tradução de
Raul de sá barbosa.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
Releitura da lenda de Tristão e Isolda, aproxima o
leitor moderno da atmosfera de encanto desta história
de amor proibido. Apesar de suprimir alguns elementos
fantásticos da narrativa medieval — como o dragão ou
o filtro do amor dado à princesa para que fosse feliz no
casamento —, o romance consegue recriar o universo medieval através de belíssimas imagens e interpretações
perspicazes da constituição da personalidade do herói
Tristão de Lionês.

A vida cotidiana no tempo dos cavaleiros da
Távola Redonda, de Michel Pastoureau.
São Paulo: Companhia das Letras/Clube do Livro, 1989.
A partir da análise de alguns romances arturianos
escritos nos séculos XII e XIII, o autor apresenta as
características da vida na sociedade medieval, tratando
desde os hábitos alimentares até as vestimentas utilizadas no período. Destaque para a pequena antologia de
textos extraídos das novelas de cavalaria.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fremosos cantares: antologia da lírica medieval galego-portuguesa, de Lênia Márcia
Mongelli.

Unidade 2 • Origens europeias

Para navegar
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/
Codax/

http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/
medieval.htm

Além de artigos e críticas, é possível acessar na fonoteca deste site as letras e músicas do trovador Martin
Codax (séc. XIII). Em espanhol.

Site do Projeto Vercial (Portugal) com algumas cantigas
de amigo, amor, escárnio e maldizer de trovadores galego-portugueses.

http://www.cirp.es/bdo2/index.html

http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/bgrafica/
medieval.htm

Site do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades que apresenta, em seu banco de dados
(destinado a pesquisadores e professores), uma antologia de cantigas galego-portuguesas profanas organizada por professores da Universidade de Santiago de
Compostela. Para ter acesso ao conteúdo da Antologia,
é necessário fazer um registro (o que é bastante simples). Depois, é possível obter dados sobre as cantigas
dos trovadores galego-portugueses, com informações
detalhadas das composições e dos aspectos históricos
e biográficos dos trovadores do período.

Imagens medievais de trovadores e suas damas,
além de páginas de textos dos cancioneiros e livros
de crônicas.

http://www.mundocultural.com.br
Site com biblioteca on-line, análises literárias e verbetes enciclopédicos. Destaque para o verbete Trovadorismo, que pode ser acessado através do sistema de busca
do site. Apresenta as características gerais da produção
dos trovadores galego-portugueses.
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Para assistir
Tristão e Isolda, de Kevin Reynolds. EUA, 2006.

O nome da rosa, de Jean-Jacques Annaud.

Versão cinematográfica da lenda
de origem celta “Tristão e Isolda”,
produzida por Ridley Scott. Esta
narrativa da Idade Média inspirou
muitos poetas e escritores ao longo
dos tempos, e pode ter influenciado
William Shakespeare na criação
de sua mais famosa peça, Romeu
e Julieta. Conta a história do amor
proibido entre Tristão, sobrinho e
cavaleiro da corte do rei Marcos da Cornualha, e Isolda,
princesa irlandesa, futura rainha e esposa de Marcos.
Conquistada, em nome do rei Marcos, pelo nobre cavaleiro
Tristão, num torneio na corte de Irlanda, Isolda se apaixona
pelo herói e é correspondida.

Alemanha, 1986.
Adaptação do romance de Umberto Eco, no qual William de Baskerville, um monge franciscano, investiga
uma série de estranhas mortes
ocorridas em um mosteiro medieval. O filme cria um interessante
quadro da sociedade medieval e
mostra o alcance do poder da Igreja
Católica ao tematizar a disputa
entre franciscanos e dominicanos
sobre a opção de Cristo pela pobreza. Além disso, ilustra
o contexto de produção e circulação da cultura, quando
retrata o mundo dos monges copistas medievais.

EUA, 2001.
Desde menino William sonha em
mudar seu destino, superar sua
origem humilde e tornar-se cavaleiro. A oportunidade chega com a
morte inesperada de Sir Ector, nobre para quem William trabalhava
como escudeiro. Participando de
vários torneios sob a identidade
falsa de Sir Ulrich von Lichtenstein,
o jovem demonstra que firmeza de caráter e sentimento
valem mais do que uma linhagem nobre. A inovação do
filme fica por conta da trilha sonora contemporânea.

Nesse filme, a fantástica narrativa das aventuras do rei Artur e
dos cavaleiros da Távola Redonda
ganha vida na tela com seus elementos mais impressionantes.
Excalibur, a espada de poder, que
daria o título de rei àquele que a
removesse da rocha em que estava
cravada, é retirada dali pelo jovem
Artur, ainda um simples escudeiro.
A partir daí, a formação de Camelot, a causa nobre da Távola Redonda na busca pelo Graal
e a disputa pelo poder entre Merlim e Morgana vão sendo
apresentados aos olhos do espectador.

Para ouvir
Carmina Burana, de Carl Orff.
Hamburgo: Deutsche Gramophon, 1990.
Compostas por monges eruditos,
as canções profanas de Carmina
Burana exploram um símbolo da Antiguidade: a Roda da Fortuna (sorte,
destino), que, ao girar constantemente, traz boa e má sorte. Essas
canções apresentam uma parábola
profana da mudança frequente
que caracteriza a vida humana. O conhecido arranjo feito
por Carl Orff serviu de trilha sonora para muitos filmes
ambientados na Idade Média.

Medievo-Nordeste. Cantigas e Romances, do
Grupo Música Antiga da UFF.
Trazidas pelas caravelas, as narrativas inspiradas nas
cantigas trovadorescas se incorporaram à cultura popular

brasileira, sobretudo na região nordeste, e até hoje ainda influenciam a literatura de cordel. Neste CD, o Grupo
Música Antiga da UFF, que realiza já há vários anos um
minucioso trabalho de pesquisa de músicas e cantigas
medievais ibéricas, explora esta relação entre a música da
cultura popular nordestina e a tradição trovadoresca.

Cantoria 1, de Elomar, Geraldo Azevedo, Vital
Farias e Xangai. Rio de Janeiro. Kuarup, 1984.
Gravado ao vivo no Teatro Castro
Alves, em Salvador (BA), esse álbum
traz a música "Cantiga de amigo",
que evoca as cantigas trovadorescas. Na releitura feita por Elomar,
o eu lírico masculino lamenta ter
sido enganado pelas juras de amor
feitas pela sua "amiga". O tema do
desencontro dos amantes permanece como causa do
sofrimento amoroso.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

Capítulo 6 • Literatura na Idade Média

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Excalibur, de John Boorman. EUA, 1981.
Coração de cavaleiro, de Brian Helgeland.

Filme: trecho de O nome da rosa, de Jean-Jacques Annaud.
Música: trecho de “Ductia”, Sinnliches Mittelalter, de J. Wolf.
Música: trecho de “Fortuna Imperatrix Mundi: O Fortuna”, Carmina Burana, de Carl Orff.
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uma viagem no tempo

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco como
eram as pessoas que
viveram em diferentes
momentos. Os textos e
as imagens desta seção
foram selecionados
para que você possa
conversar com seus
colegas sobre os autores
que os produziram. Quem
eram essas pessoas?
Como viam o mundo
em que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Canto III
Os dois poetas [Dante e Virgílio] passam a porta
com a inscrição ameaçadora, e encontram,
no vestíbulo do Inferno, uma multidão em gritos e correria: eram os tíbios e
covardes, aguilhoados por moscas e vespas. Chegam, em seguida, às margens
do rio Aqueronte.
“Por mim se vai à cidadela ardente,
por mim se vai à sempiterna dor,
por mim se vai à condenada gente.

Só justiça moveu o meu autor;
sou obra dos poderes celestiais,
da suma sapiência e primo amor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

Primeiras leituras

Antes de mim não foi coisa jamais
criada senão eterna, e, eterna, duro.
Deixai toda a esperança, ó vós, que entrais.”

Estas palavras, num letreiro escuro,
eu li gravadas no alto de uma porta.
“Mestre”, falei, “delas não me asseguro”.

E ele, como quem cerce o medo corta:
“Aqui toda suspeita é bom deixar,
qualquer tibieza aqui não se comporta.

Pois já somos chegados ao lugar
onde se vê a sofredora gente
que a luz do bem não soube conservar.”
[...]

Primeiras leituras

ALIGHIERI, Dante. A divina comédia.
Tradução de Cristiano Martins.
4. ed. Belo Horizonte/Brasília: Itatiaia/Instituto
Nacional do Livro/Fundação Nacional
Pró-Memória, 1994. p. 120. (Fragmento).

BLAkE, W. Inscrição na porta do
Inferno. 1824-1827. Aquarela.

Tíbio: fraco, débil.
Aguilhoado: picado.
Sempiterna: contínua, eterna, infinita.
Primo: primeiro.
Tibieza: fraqueza, debilidade.
DALÍ, S. A cascata de
Flagétonte. 1960-1964.
Xilogravura, 30 3 25 cm.
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Canto VII

[...]
Ah justiça de Deus! Por que és tão dura,
que tantas penas crias, como eu vi?
Se o pecado, com isto, ainda perdura?

Pois o ouro todo que na terra existe
poder não tem de a paz proporcionar
a uma só dentre as almas que tu viste.”
[...]

Como a vaga a se alterar no Caridi,
que na outra bate, e gira, na corrente,
estava a gente a rodopiar ali.

E cruzamos o Círculo, saindo
rente a pequena fonte que fervia,
e por um fosso ao lado ia fluindo.

Tantos inda eu não vira, certamente.
Vinham, aos peitos nus impulsionando
pesos enormes, esforçadamente.
[...]

Negra era a água que dali corria;
nós lhe seguimos o ondular viscoso
e abaixo fomos por estranha via.
[...]

“Mestre”, indaguei, “qual é o mal desta gente?
Clérigos não serão os tonsurados,
à nossa esquerda, na tarefa ingente?”

Em tudo em torno atento e reparando,
divisei no paul seres imundos,
escuros, nus, raivosos, urros dando.

“Foram”, tornou-me, “todos afetados
na existência anterior por uma tara,
que nos gastos os fez imoderados.

Batiam-se uns nos outros, furibundos,
co’as mãos, e mais a fronte, o peito e os pés,
a dentadas trocando golpes fundos.

É o que na própria voz se lhes declara,
quando à linha vêm ter invulnerada
onde a culpa antagônica os separa.

“Filho”, a Virgílio ouvi, “as almas vês
dos que estiveram dominados de ira;
e ainda te digo, certo de que o crês,

Foram clérigos, de fato, os que raspada
têm a cabeça, cardeais e prelados,
sujeitos à avareza exagerada.”
[...]

que mais gente há no fundo, que suspira,
e traz acima um frêmito silente,
ali, onde a água tumultua e gira. [...]”
[...]

“Podes, meu filho, aqui ver a ironia
da Fortuna, e dos bens em que consiste,
pelos quais gente tanta em vão porfia.

ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. Tradução de
Cristiano Martins. 4. ed. Belo Horizonte/Brasília:
Itatiaia/Instituto Nacional do Livro/Fundação Nacional
Pró-Memória, 1994. p. 158-164. (Fragmento).

Pródigo: perdulário, gastador, esbanjador.
Iracundo: cheio de raiva, furioso, colérico.
Tonsurado: que recebeu a tonsura (corte redondo dos
cabelos no topo da cabeça, comum a membros da Igreja).
Prelado: título honorífico de alguns dignitários
eclesiásticos, como bispos e abades.
Porfia: luta, disputa.
Paul: pântano.
Frêmito: ondulação, movimento de oscilação.
Silente: silencioso.

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os poetas contemplam, no Círculo quarto, os avaros e os pródigos,
que rolam pesos enormes e se injuriam mutuamente; e, passando ao Círculo quinto, encontram os
iracundos, mergulhados no lago Estige.

Gravura em água-forte de Gustave Doré, Os
iracundos para A divina comédia, 1892.
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Capítulo

7

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Humanismo

DI MICHELINO, D. Dante iluminando Florença
com seu poema. 1465. Têmpera sobre madeira.

Unidade 2 • Origens europeias

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Compreender as mudanças
socioeconômicas, iniciadas no século
XIII, que transformaram a Europa
medieval e favorecem o surgimento de
uma mentalidade humanista.
2. Reconhecer as características da
produção literária humanista.
3. Explicar em que diferem a poesia
palaciana e a trovadoresca.

4. Identificar temas e estruturas associados
à poesia palaciana.
5. Compreender a importância das crônicas de
Fernão Lopes para a história de Portugal.
6. Explicar de que modo as peças de Gil
Vicente assumem um caráter moralizante.
7. Reconhecer aspectos característicos
do teatro de Gil Vicente e identificar
temáticas e gêneros recorrentes.
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E

ntre os séculos XIV e XV, uma mudança significativa passa a
ocorrer na Europa medieval. O ser humano começa a se libertar do
poder centralizador da Igreja e a desenvolver uma nova mentalidade
em que cabem preocupações e prazeres mais humanos. O que levou
a esse questionamento do poder de Deus e à valorização do ser
humano? A seguir, procuraremos responder a essa questão.

Leitura da imagem
1. Em primeiro plano, no quadro de Domenico di Michelino, aparece o
poeta Dante Alighieri (1265-1321), autor de A divina comédia. Descreva
de modo resumido como Dante foi representado.

2. Ao fundo do quadro vemos a montanha do purgatório, local para onde

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

vão as almas que precisam expiar seus pecados antes de chegar ao
paraíso. Que outros símbolos da religião católica podem ser identificados na pintura?

3. O que a posição de destaque e a relação de tamanho entre a representação de Dante e os outros elementos do quadro sugerem ao observador
sobre sua importância?
ff
O destaque dado a um ser humano, no quadro, é compatível com a
visão teocêntrica que marcou a Idade Média? Por quê?

Domenico di Michelino
(1417-1491) nasceu em Florença e adotou o nome artístico
“Di Michelino” em homenagem
a seu professor, um escultor
conhecido pelas peças feitas
em marfim e osso. Como pintor, tornou-se conhecido pelas cenas bíblicas, que compunha segundo o estilo de
Fra Angelico. Sua obra mais
famosa, Monumento a Dante
e à Divina comédia, encontra-se no domo da igreja de Santa
Maria del Fiore.

Da imagem para o texto
4. A divina comédia, de Dante Alighieri, ilustra o olhar humanista para a
religião e o desejo de compreender e explicar as coisas do mundo, da
vida e da morte que caracterizam a literatura no Humanismo. Leia um
trecho dessa obra.

Canto IV
Após cruzarem o rio Aqueronte e entrarem no Limbo,
o primeiro círculo do Inferno, Dante e Virgílio encontram
as almas dos grandes mestres gregos e romanos.
[...]
A vista descansada então lançando
em derredor, olhei detidamente,
a ver onde me achava, e como, e quando.
[...]

Capítulo 7 • Humanismo

Bem à distância estávamos, mas não
tanto que eu não pudesse ver em parte
que a gente ali mostrava distinção.
“Ó tu, que glorificam ciência e arte,
quem são estes”, falei, “com dignidade
tal que os conserva assim dos mais à parte?”
Disse-me, então: “A notabilidade
deles, que soa lá onde tens vida,
do céu lhes houve a justa prioridade.”
[...]

Notabilidade: atributo de pessoa
que é notável, admirável.
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Lucano: poeta épico latino, que
viveu entre os anos 39 e 65 d.C.
Escreveu Farsália, em que narra
episódios da guerra civil romana.

O meu bom mestre prosseguiu, falando:
“Olha o que à mão aquela espada traz,
à frente dos demais, como em comando:
É Homero, cantor alto e capaz:
Com Horácio, o satírico, ali vem;
Ovídio logo após, Lucano atrás.
E porque cada um comigo tem
este nome em comum que a voz entoa,
disto me orgulho, e a nada aspiro além.”
Assim reunida a bela escola e boa
eu vi do mestre altíssimo do canto,
que sobre os outros, como a águia, revoa.
Depois de terem conversado a um canto,
volveram-se e fitaram-me, acenando:
e meu mestre sorriu de favor tanto.

A grande preocupação medieval com a vida após a morte
inspirou o poeta Dante Alighieri
a escrever um poema narrativo
que se tornou uma obra-prima
da literatura universal: A divina comédia. O poema narra
a viagem de Dante aos três
destinos reservados à alma
humana, segundo o imaginário
católico: inferno, purgatório
e paraíso. Em sua odisseia,
Dante é guiado pelo poeta
romano Virgílio no Inferno e no
Purgatório. Ao chegar ao Céu,
é recebido pela amada Beatriz.
Até hoje A divina comédia influencia a representação que
fazemos do inferno, sendo relida e reinterpretada por artistas importantes como Sandro
Botticelli, William Blake, Auguste Rodin e Salvador Dalí.

E honra maior me foram demonstrando,
tal, que acolhido em sua companhia,
eu era o sexto aos mais ali somando.
[...]
ALIGHIERI, Dante. A divina comédia.
Tradução de Cristiano Martins. 6. ed. Belo Horizonte:
Villa Rica, 1991. p. 128-134. v. 1. (Fragmento).

a) No catolicismo, as almas das pessoas não batizadas são encaminhadas ao Limbo, pois não podem permanecer em presença de Deus sem
ter sido purificadas do pecado original. De quem são as almas que
Dante e Virgílio encontram no Limbo?

b) De que modo Dante apresenta essas personagens?

5. Dante pergunta a Virgílio por que razão os poetas gregos e latinos
encontram-se separados das outras almas que estão no Limbo. Que
explicação ele recebeu de seu mestre?

6. Além de chamar Virgílio de “mestre”, Dante revela, nessa passagem
de A divina comédia, que o considera superior aos outros poetas
identificados. Transcreva no caderno os versos que comprovam essa
afirmação.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“Deixai toda esperança,
vós que entrais!”

a) O que a referência à “bela escola e boa” revela sobre a importância
desses poetas na visão de Dante?

b) Qual é a “maior honra” vivida por Dante nesse momento? Explique.

7. Que elementos desse trecho ilustram a tentativa, característica do

Unidade 2 • Origens europeias

Humanismo, de conciliar a religião católica e as influências da cultura
greco-latina? Por quê?

Um mundo em mudança
Dante, 1960-1964,
xilogravura colorida de
Salvador Dalí para o Canto I
de A divina comédia.

O quadro de Domenico Di Michelino destaca a figura do poeta Dante
Alighieri. Vai mais além: sugere que sua obra, A divina comédia, contém a
explicação para a vida e a morte. Essa nova maneira de representar a importância do ser humano sinaliza o surgimento de uma nova mentalidade.
Outras transformações começam a ocorrer na Europa do fim da Idade Média:
a vida nas cidades é retomada e o comércio se intensifica, provocando maior
interação entre pessoas de diferentes segmentos da sociedade.
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O surgimento da burguesia

De burgo a burguesia

Na Itália do século XIII, as cidades-Estado que se desenvolveram no
norte do país tornaram-se prósperos centros comerciais e bancários.
Roma, Milão, Florença, Veneza, Mântua, Ferrara, Pádua, Bolonha e Gênova
dominavam o comércio marítimo com o Oriente e controlavam a economia
mercantil. A riqueza passou a ser associada ao capital obtido pelo comércio
e não mais à terra, como ocorria na sociedade feudal.
Muitos camponeses, atraídos pelas promessas de prosperidade, transferiram-se para os burgos, onde começaram a trabalhar como pequenos
mercadores. Surgia, assim, a burguesia.

Uma cultura leiga

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Enriquecida com as atividades comerciais, a burguesia necessitava
de uma formação cultural mais sólida, que a ajudasse a administrar a
riqueza acumulada. O burguês passa a investir em cultura, algo que até
então só era feito pela Igreja e pelos grandes soberanos. Aos poucos,
os leigos começam a conquistar um papel importante na produção e
circulação da cultura.
A busca por uma formação levou à redescoberta de textos e autores
da Antiguidade clássica, considerada uma fonte de saber a respeito do
ser humano.

O Humanismo: um novo
olhar para o mundo

Vista aérea do burgo
medieval de Carcassonne,
França, c. 1995.

Na Idade Média, burgo
era o nome dado à muralha
edificada em torno das vilas
ou cidades para proteção
de seus moradores. O termo passou a denominar a
própria cidade fortificada.
Desse termo derivou a palavra burguesia, que designava
originalmente o segmento
da sociedade formado pelos
homens livres que moravam
nos burgos, dedicavam-se
ao comércio e desfrutavam
de uma situação econômica
confortável.

O Humanismo foi um movimento artístico e intelectual que surgiu na Itália no final da Idade Média (século XIV) e alcançou plena maturidade no
Renascimento. O foco dos humanistas era o ser humano, o que os afastava
do teocentrismo medieval. Resgatava-se, assim, a visão antropocêntrica
característica da cultura greco-latina.
Tome nota
Antropocentrismo é a atitude ou doutrina que considera o ser humano o
centro ou a medida de todas as coisas.

O projeto literário
do Humanismo

Em linhas gerais, essa produção será marcada pelo abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica e pelo resgate dos valores clássicos.
Como consequência do estudo das obras greco-latinas, ganha força um
olhar mais racional para o mundo, que procura na Ciência uma explicação
para fenômenos até então atribuídos a Deus.
A obra de Dante Alighieri (1265-1321) e de Francesco Petrarca (1304-1374), poetas italianos, constituiu a base para o desenvolvimento da
literatura no período humanista e serviu de inspiração para artistas de
outros países europeus.

Projeto literário do
Humanismo
Resgate de valores
clássicos
Olhar de modo mais
racional para o mundo

Capítulo 7 • Humanismo

O Humanismo representa um momento de transição entre o mundo medieval e o moderno. Por esse motivo, o projeto literário humanista não tem
características completamente definidas: o velho e o novo convivem, provocando uma tensão que se evidencia na produção artística e cultural.
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Os agentes do discurso
O contexto de produção da literatura humanista
é o mesmo do Trovadorismo: as cortes e os palácios.
A função principal da literatura é promover a diversão e o prazer da aristocracia.
Por volta de 1450, Johann Gutenberg cria a prensa e revoluciona a produção de livros na Europa,
fazendo com que a cultura oral comece a perder
espaço para a cultura escrita. Essa mudança no
contexto de circulação das obras permitirá que
escritores e poetas explorem novos recursos de
linguagem que não dependem da oralidade e da
memória, como acontecia até então.

Marco Polo chega à
China.

•

O Humanismo e o público

O público das trovas e canções produzidas durante o Humanismo é
essencialmente o mesmo das cantigas dos trovadores: os nobres.

Miniatura medieval
representa Marco Polo
chegando a Hormuz,
no golfo Pérsico.
Início da restauração
cultural na Itália,
desencadeada pelas
obras literárias de Dante
e Petrarca. Giotto define
novos rumos para a
pintura, ao humanizar a
representação dos anjos
e santos.
Início da Guerra dos Cem
Anos entre a França e a
Inglaterra.
Portugueses conquistam
Ceuta: início do império
português na África.
Surge, na Alemanha, a
Bíblia de Gutenberg, o
primeiro livro impresso.

Unidade 2 • Origens europeias

c. 1455

1415

1337

1320

Aos poucos, porém, o perfil desse público começa a mudar. Com o investimento da burguesia na aquisição de cultura e com a maior facilidade de
produção e circulação do livro, um maior número de pessoas passa a ter
acesso à produção literária, antes restrita aos ambientes da corte. Essa
mudança, porém, é lenta e só será consolidada durante o Renascimento.

Linguagem: a importância das metonímias
A grande novidade da literatura humanista é a adoção do soneto como forma poética fixa. Como foi visto no Capítulo 3, essa forma poética conquistará
o gosto da elite, por acomodar, em uma estrutura fixa, o novo olhar indagador,
analítico, que procura explicar racionalmente os sentimentos humanos.
Uma consequência dessa intenção humanista ficará evidente na seleção
de imagens trabalhadas em poemas da época. Partes do corpo humano —
geralmente olhos e coração — são mencionadas nos poemas para ilustrar
os efeitos do amor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1275

Gravura do século XIX representa Gutenberg verificando
prova de impressão.

Cantiga
Acho que me deu Deus tudo
para mais meu padecer:
os olhos — para vos ver,
coração — para sofrer,
e língua — para ser mudo.

Assi que me deu Deus tudo
para mais meu padecer:
os olhos — para vos ver,
coração — para sofrer,
e língua — para ser mudo.

Olhos com que vos olhasse,
coração que consentisse,
língua que me condenasse:
mas não já que me salvasse
de quantos males sentisse.

SOUSA, Francisco de. In: SPINA,
Segismundo. Era medieval. 8. ed.
São Paulo: Difel, 1985. p. 136. (Coleção
Presença da Literatura Portuguesa).

Página do Novo
Testamento da Bíblia de
Gutenberg.
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Tome nota
A metonímia ocorre quando se opta por utilizar uma palavra em lugar de
outra. Pode ser empregada em várias situações. Uma delas é quando a parte
é utilizada para representar o todo. Nas cantigas do Humanismo, os poetas
recorrem às metonímias para melhor ilustrar os efeitos do amor no eu lírico.

Esse mesmo procedimento também é utilizado para mostrar como
determinada parte do corpo feminino simboliza todas as qualidades da
mulher louvada no poema.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A produção
do Humanismo
em Portugal
Quando o Humanismo chega a Portugal, no
início do reinado da Dinastia de Avis (1385), a
produção poética passa por uma crise. Entre
1350 e 1450 não se tem notícia da circulação de
textos poéticos no país. Nesse período, Portugal
vive o apogeu da crônica historiográfica e da prosa
doutrinária, tipo de manual escrito por reis e nobres
que apresentava normas e modelos de comportamento para os fidalgos da corte.
O ressurgimento da poesia, então separada da música, ocorre durante o reinado de D. Afonso V, no século
XV, impulsionado pela renovação cultural promovida
na corte portuguesa.

De olho no teatro
....................................................

A tragédia da saudade
O teu Pedro quer falar:
deixa-o dizer... [...] O nosso
amor, amor, ainda era pouco.
Só abraçado à morte ele inicia: só a Saudade revela, sabe
a Deus. Oh! Os meus dias... os
meus longos dias — dias de
hiena triste, a sonhar sangue...
O teu Pedro quer mostrar-tos
para que os beijes: — e serão
puros na Saudade, como
tu. [...]
PATRÍCIO, António. Pedro, o cru.
In: Teatro completo. Lisboa: Assírio
e Alvim, 1982. p. 166. (Fragmento).

....................................................
A história trágica do amor
do rei Pedro I e Dona Inês
de Castro, contada pela
primeira vez na crônica de
Fernão Lopes, transformou-se em um tema recorrente
da literatura portuguesa.
Aparece em Camões e também nessa peça de António
Patrício, escrita em 1913.

Destaca-se ainda nessa produção o teatro de
Gil Vicente, que faz um retrato vivo da sociedade
portuguesa da época.
Dom Afonso V, o Africano (1432-1481). Retrato
de autor desconhecido. Original pertencente ao
acervo Estugarda, Landes Bibliothek.

Fernão Lopes: cronista dos reis e do povo
A nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino, em 1434, é
considerada o marco inicial do Humanismo português. Ele escreveu três
crônicas:
• Crônica de El-Rei D. Pedro I: compilação e crítica dos principais acontecimentos do reinado de D. Pedro I. Nesse volume, encontra-se o relato
do episódio da morte de Inês de Castro, amante do rei, assassinada a
mando de D. Afonso IV, pai de D. Pedro.

Sepulcro de Inês de
Castro, século XIV,
na igreja do mosteiro
de Santa Maria de
Alcobaça, Portugal.

Capítulo 7 • Humanismo

• Crônica de El-Rei D. Fernando: reconstituição do período que se inicia
com o casamento de D. Fernando com Dona Leonor Teles e encerra-se
com a Revolução de Avis.
• Crônica de El-Rei D. João: dividida em duas partes, a primeira começa
com a morte de D. Fernando, em 1383, e termina com a revolução
que leva D. João I ao trono português; na segunda parte é descrito
o reinado de D. João até 1411.
Fernão Lopes distinguia-se dos demais cronistas pela importância que
dava ao povo, tratado por ele como coadjuvante da história dos reis. Essa
opção do cronista exemplifica o seu espírito humanista.

Fernão Lopes, em
selo português
emitido em 1949.
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A poesia palaciana
A poesia palaciana consistia em composições coletivas, produzidas para
ser apresentadas nos serões do Paço Real, diante da corte.
Os poemas palacianos apresentaram muitas inovações em relação ao Trovadorismo, principalmente no tratamento do tema do amor, agora apresentado de modo menos idealizado. Esses poemas foram compilados pelo poeta
Garcia de Resende em um único volume, o Cancioneiro geral, em 1516.

•

Formas da poesia palaciana

A poesia reunida no Cancioneiro geral traz algumas diferenças importantes em relação à lírica dos trovadores galego-portugueses. A primeira
delas diz respeito à exploração de versos com metro fixo, dentre os quais se
destacam as redondilhas (de cinco e sete sílabas métricas). Outra inovação
se refere ao uso sistemático de formas poéticas regulares, como:

• o vilancete: composto de um mote (motivo de dois ou três versos)
seguido de voltas ou glosas (estrofes em que o mote é desenvolvido)
de sete versos;
• a cantiga: composta de um mote de quatro ou cinco versos e de uma
glosa de oito ou dez versos, com repetição total ou parcial do mote
no fim da glosa;
• a esparsa: composta de uma única estrofe de oito, nove ou dez versos
de seis sílabas métricas.
A métrica regular, as estrofes com menor número de versos e o uso de
glosas que retomavam o mote deram maior autonomia à linguagem poética.
O acompanhamento musical deixou de ser necessário para garantir o ritmo,
porque a própria linguagem passou a desempenhar essa função.

O teatro de Gil vicente

Unidade 2 • Origens europeias

Na Idade Média, as peças de teatro eram todas de caráter
religioso e costumavam ser apresentadas no pátio das igrejas
e dos mosteiros. Quando o Paço Real adquire maior importância,
torna-se centro da movimentação cultural e é lá que as peças
serão encenadas. A atividade teatral se intensifica e passa a
abordar temas mais variados.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

• a trova: composta de duas ou mais quadras de versos de sete sílabas
e rimas ABAB;

Em Portugal, o grande nome do teatro no Humanismo é Gil Vicente. Em 71 anos de vida, estima-se que tenha escrito cerca de 44
peças (17 em português, 11 em castelhano e 16 bilíngues). Escrita
em 1502, sua primeira peça foi Auto da visitação, em homenagem
à rainha D. Maria pelo nascimento de seu filho, o futuro rei D. João
III. Como não se tem notícia de autores teatrais anteriores a Gil
Vicente, ele é considerado o “pai do teatro português”.

•

GANERO, R. Gil Vicente na corte
de Dom Manuel I. In: História da
Literatura Portuguesa Ilustrada.
Diário do Governo, Lisboa, 1928.

Teatro, crítica e humor

As peças de Gil Vicente têm caráter moralizante, ou seja, procuram tematizar os comportamentos condenáveis e enaltecer as
virtudes. A religião católica é tomada como referência para a identificação das virtudes e dos erros humanos. Mas, embora critique
o comportamento mundano de membros da Igreja, a formação medieval faz com que as críticas de Gil Vicente sejam sempre voltadas
para os indivíduos, jamais para as instituições religiosas.
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Sem fazer distinção entre os segmentos da sociedade, o teatro vicentino
coloca no centro da cena erros de ricos e pobres, nobres e plebeus. O autor
denuncia os exploradores do povo, como o fidalgo, o sapateiro e o agiota do
Auto da barca do inferno; ridiculariza os velhos que se interessam por mulheres mais jovens, na farsa O velho da horta; enfim, traça um quadro animado
da sociedade portuguesa do século XVI, procurando sempre, além de divertir,
estimular um comportamento virtuoso.
Um recurso muito explorado por Gil Vicente é o uso de alegorias, ou seja,
de representações, por meio de personagens ou objetos, de ideias abstratas, geralmente relacionadas aos vícios e virtudes humanas. Assim, no Auto
da barca do inferno, o agiota traz consigo uma bolsa cheia de moedas que
representa, alegoricamente, a sua ganância.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Apresentação do Auto da Índia, de Gil Vicente, em Almada, perante a Rainha D. Leonor, 1519. A presença de
pessoas do povo que acompanham a apresentação atesta a popularidade do teatro do autor. In: História da
Literatura Portuguesa Ilustrada. Diário do Governo, Lisboa, 1928.

• Autos pastoris (éclogas): gênero a que pertencem algumas das primeiras obras do autor. Algumas dessas peças têm caráter religioso,
como o Auto pastoril português; outras, profano, como o Auto pastoril
da serra da Estrela.
• Autos de moralidade: gênero em que Gil Vicente se celebrizou. Suas
peças mais conhecidas são autos de moralidade, como é o caso da
Trilogia das barcas (Auto da barca do inferno, Auto da barca do purgatório
e Auto da barca da glória) e do Auto da Alma.
• Farsas: peças de caráter crítico, utilizam como personagens tipos populares e desenvolvem-se em torno de problemas da sociedade. As mais
populares são a Farsa de Inês Pereira, história de uma jovem que vê no
casamento a sua chance de ascensão social, e O velho da horta, que
ridiculariza a paixão de um velho casado por uma jovem virgem. Leia um
trecho dessa farsa.

Capítulo 7 • Humanismo

As obras de Gil Vicente costumam ser divididas em três tipos:
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[...]
Entra a MOÇA na horta e diz o VELHO

Unidade 2 • Origens europeias

Garridos: alegres, graciosos.
Ratinho: designação para
camponês da região das Beiras
(Litoral, Alta e Baixa regiões
de Portugal).
Amores de sobreposse: amores
forçados, sem naturalidade.

MOÇA

Deus vos mantenha, senhor.

VELHO

Onde se criou tal flor?
Eu diria que nos céus.

MOÇA

Mas no chão.

VELHO

Pois damas se acharão
que não são vosso sapato!

MOÇA

Ai! Como isso é tão vão,
e como as lisonjas são
de barato!

VELHO

Que buscais vós cá, donzela,
senhora, meu coração?

MOÇA

Vinha ao vosso hortelão,
por cheiros para a panela.

VELHO

E a isso
vinde vós, meu paraíso.
Minha senhora, e não a aí?

MOÇA

Vistes vós! Segundo isso,
nenhum velho não tem siso
natural.

VELHO

Ó meus olhinhos garridos,
minha rosa, meu arminho!

MOÇA

Onde é vosso ratinho?
Não tem os cheiros colhidos?

VELHO

Tão depressa
vinde vós, minha condessa,
meu amor, meu coração!

MOÇA

Jesus! Jesus! Que coisa é essa?
E que prática tão avessa
da razão!
Falai, falai doutra maneira!
Mandai-me dar a hortaliça.

VELHO

Grão fogo de amor me atiça,
ó minha alma verdadeira!

MOÇA

E essa tosse?
Amores de sobreposse
serão os da vossa idade;
o tempo vos tirou a posse.

[...]

VELHO

Mais amo que se moço fosse
com a metade.

MOÇA

E qual será a desastrada
Que atende em vosso amor?

VELHO

Oh minha alma e minha dor,
quem vos tivesse furtada!

MOÇA

Que prazer!
Quem vos isso ouvir dizer
cuidará que estais vós vivo,
ou que estais para viver!

VELHO

Vivo não no quero ser,
mas cativo!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Senhora, benza-vos Deus.

[...]

VICENTE, Gil. O velho da horta. 32. ed. São
Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 70-72.
(Fragmento).
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Preocupado com a correção dos costumes, Gil Vicente adotava como
lema uma famosa frase de Plauto, dramaturgo latino: “rindo, corrigem-se os
costumes”. O riso desencadeado pelas cenas revelava que o público identificava e censurava uma conduta socialmente inadequada, como o velho
apaixonado por uma jovem.
Essa opção garantia que, ao mesmo tempo que suas peças divertiam a
nobreza, também contribuíam para educá-la.

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 3.

Inês Pereira,
personagem
da obra Farsa
de Inês Pereira,
de Gil Vicente,
2. ed. 1586.
In: GANERO,
Roque. História
da Literatura
Portuguesa
Ilustrada. Diário
do Governo,
Lisboa, 1928.

Texto 1

Ó meu bem, pois te partiste

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Este poema é um exemplo da poesia palaciana
apresentada nos serões do Paço Real
português no século XV.
Ó meu bem, pois te partiste
dante meus olhos coitado,
os ledos me farão triste,
os tristes desesperado.
Triste vida sem prazer
me deixas com grã cuidado,
que por meu negro pecado
me vejo vivo morrer;
meu prazer me destruíste,
meu nojo será dobrado,
porque sou cativo, triste,
do meu bem desesperado.
Dante: diante.
Ledos: alegres.
Grã: grande.
Nojo: sofrimento.

MIRANDA, Diogo de. In: SPINA, Segismundo.
Era medieval. 8. ed. São Paulo: Difel, 1985. p. 139-140.
(Coleção Presença da Literatura Portuguesa).

a) Como ele é desenvolvido?
b) Que elemento formal permite reconhecer o poema como característico da poesia palaciana?

2. O que o vocativo “Ó meu bem” sugere a respeito da relação entre o
eu lírico e a mulher amada?
ff
Explique em que esse tratamento é diferente daquele característico
das cantigas trovadorescas.

3. Como o eu lírico está se sentindo?
ff
Que imagem o eu lírico faz do amor que sente? Justifique.

Lúcifer,
personagem
da obra Auto
da barca do
inferno,
de Gil Vicente,
2. ed. 1586.
In: GANERO,
Roque. História
da Literatura
Portuguesa
Ilustrada.Diário
doGo verno,
Lisboa, 1928.
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1. Qual é o tema do poema?
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O texto a seguir refere-se às questões de 4 a 8.

Texto 2

Auto da Alma
No trecho a seguir, a Alma fica dividida entre a salvação
oferecida pelo Anjo e a tentação do Diabo.

ANJO

[...]
ALMA

Alma humana, formada
de nenhuma coisa feita,
mui preciosa,
da morte separada,
e esmaltada
naquela forja perfeita,
e gloriosa.
Anjo que sois minha guarda,
olhai por minha fraqueza
terrenal!
Seja de toda a parte resguardada,
que não arda
a minha preciosa riqueza
principal.

[...]
(Afasta-se o Anjo; vem o Diabo e diz à Alma:)
DIABO

[...]

Unidade 2 • Origens europeias

[...]
ANJO

[...]

[...]

Tão depressa, ó delicada,
alva pomba, para aonde ides?
Quem vos engana,
e vos leva tão cansada
por esta estrada,
que nem sequer sentis
se sois humana?

DIABO

[...]

Oh, como viríeis pressurosa
e desejosa,
se vísseis quanto ganhais
nesta jornada!

(Afasta-se o Anjo, e volta Satanás:)

Vesti ora este brial;
metei o braço por aqui.
Agora, esperai:
oh, como vem tão real!
Isto tal
me parece bem a mim:
andai!

[...]
(Volta o Anjo, e diz à Alma:)
ANJO
ALMA
ANJO
[...]

Gozai, gozai dos bens da terra,
procurai por senhorios
e haveres.
Oh, andai! Quem vos detém?
Como vindes para a Glória
devagar!
Oh, meu Deus! Oh, sumo bem!
Já ninguém
não se preza da vitória
em se salvar!

[...]
Andais muito desautorizada,
descalça, pobre, perdida.
Em suma:
não levais de vosso, nada.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] (Vem o Anjo Custódio, com a Alma, e diz:)

[...]
ALMA

Que andais aqui fazendo?
Faço o que vejo fazer
pelo mundo.
Ó Alma, vos estais perdendo,
O quanto caminhais avante,
o mesmo andastes para atrás
e de lado.
Tomastes, depressa
como guia,
o corsário Satanás,
porque quereis.
Oh! caminhai com cuidado,
que a Virgem gloriosa
vos espera.
Deixais vosso principado
deserdado!
Enjeitais a glória vossa
e pátria vera!
Andai! Dai-me cá essa mão!
Andai vós, que eu irei,
quanto puder. [...]

VICENTE, Gil. In: Farsa de Inês Pereira/
Auto da barca do inferno/Auto da Alma. São Paulo:
Martin Claret, 2004. p. 110-116. (Fragmento).

Forja: fornalha.
Terrenal: terreno, referente ao mundo.
Senhorios: posse, autoridade.
Haveres: conjunto de bens, dinheiro, posses.
Pressurosa: apressada.
brial: vestido longo de seda ou de tecido luxuoso.

118

I_plus_literatura_cap07_D.indd 118

13/09/10 3:30:01 PM

4. Que acontecimentos são apresentados no trecho transcrito?
a) Quem são as personagens?
b) Qual o papel que cada personagem desempenha no auto?

5. Qual seria a “preciosa riqueza principal” da Alma?
ff
De que maneira essa fala sugere o objetivo moralizante do texto?
Explique.

6. Que argumentos o Diabo utiliza para desviar a Alma do caminho do
Bem?

a) A Alma sucumbe à tentação? Por quê? Transcreva no caderno o
trecho em que ela se justifica ao Anjo.

b) Os argumentos utilizados pelo Diabo e a justificativa da Alma per-

A luta entre o bem
e o mal
Em o Auto da Alma, Gil Vicente trata da eterna disputa
entre o bem e o mal pelas
almas dos mortos. Na peça, o
Anjo Custódio conduz a Alma
até uma estalagem (alegoria
da Igreja Católica), onde ela
irá descansar. No caminho,
o Diabo tenta a Alma com
todos os tipos de prazeres
mundanos.

mitem identificar os valores da sociedade criticados por Gil Vicente?
Explique.

7. Gil Vicente é conhecido por fazer uma crítica forte aos costumes de
sua época. Releia a última fala do Anjo. Que crítica ele faz?

8. Selecione um fato da linha do tempo que possa ser relacionado ao
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

questionamento do teocentrismo medieval. Explique como se dá essa
relação.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Humanismo.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, no Humanismo, houve a intensificação da atividade teatral, com a consagração de Gil Vicente como o
grande nome do teatro português. Por meio da ironia e da crítica, as
suas peças retrataram a sociedade da época, denunciando os erros
dos indivíduos e enaltecendo suas virtudes. É possível perceber, no
entanto, que os temas tratados nas obras do autor português e os
comportamentos condenáveis apontados por ele, por meio das personagens que criou, permanecem atuais. Por exemplo, o senhor que
se apaixona pela mocinha, em O velho da horta, poderia ser associado,
nos dias atuais, aos homens mais velhos que desejam se casar com
moças muito mais jovens.

ff
identificar, nas peças, temas e comportamentos ali criticados e
que permaneçam atuais (corrupção política, desejo de ascensão
social por meio do casamento, etc.);
ff
escolher uma das cenas das peças analisadas para fazer a “atualização”;
ff
relacionar as personagens presentes na cena escolhida a figuras
sociais equivalentes em nossa época (o político corrupto, o rico
inescrupuloso, o/a alpinista social, etc.);
ff
reescrever o texto e, principalmente, os diálogos a fim de garantir
que sejam atuais;
ff
representar a cena para os colegas.

Material complementar
Moderna PLUS

Capítulo 7 • Humanismo

Para refletir sobre essa relação entre os temas discutidos no
teatro humanista e a nossa época, propomos que, em equipe, você
e seus colegas façam uma “atualização” de uma cena de uma peça
vicentina. Vocês deverão escolher uma cena de uma das obras do autor que deverá ser representada para a sala, depois de reescrita com
elementos atuais. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir os
seguintes passos:

http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
Segismundo Spina.
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A tradição da

literatura humanista:
a sátira de costumes
O termo “humanismo” designa a perspectiva filosófica que desencadeou, no século XV, a valorização do ser humano. Nesse sentido, não faz
referência a uma corrente estética definida. Mas, nesse período, destaca-se a obra de Gil Vicente, que se insere na tradição da ridicularização de
comportamentos como instrumento de crítica social. É essa tradição que
apresentamos a seguir.

VISCONTI, B. Plauto. s.d.
Gravura, 16 3 11 cm.

Plauto (c. 254-184 a.C.) foi talvez o mais conhecido comediógrafo latino. Suas comédias desfrutavam de enorme popularidade e reproduziam
com grande fidelidade a vida dos romanos de sua
época. Usando uma linguagem mais coloquial e
criando personagens de origem popular (escravos
mentirosos, ladrões, velhos, cortesãs, etc.), Plauto
reproduz situações cotidianas com enredos simples. O objetivo de suas peças era claro: provocar
o riso que levaria a plateia a perceber como condenáveis comportamentos caracterizados de modo
exagerado pelas personagens. Ele foi o primeiro
a demonstrar que, através do riso, o ser humano
pode ser levado a refletir sobre atitudes inadequadas e modificá-las. Shakespeare e Molière foram
alguns dos importantes teatrólogos que buscaram
inspiração nas comédias de Plauto.

O teatro humanista português

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Antiguidade: o riso moralizador
das comédias de Plauto

Unidade 2 • Origens europeias

Com seus autos e farsas, Gil Vicente cria o teatro português de crítica
social, desnudando a sociedade em que vive. Ao escolher as farsas para satirizar comportamentos que considera condenáveis, inscreve-se na tradição
inaugurada por Plauto: a sátira de costumes. Para provocar a reflexão do
público das cortes portuguesas do século XVI, Gil Vicente utiliza o mesmo
recurso do comediógrafo latino: cria tipos populares que simbolizam vários
comportamentos humanos inadequados (o jovem obtuso, a alcoviteira, o
velho libidinoso, etc.).

Romantismo: o teatro de costumes
de Martins Pena
Durante o Romantismo, o jovem Martins Pena escreve as primeiras peças
teatrais brasileiras que dialogarão com a tradição da comédia de costumes.
A sociedade brasileira do início do século XIX é apresentada sob a ótica
de uma forte ironia. Desfilam em suas peças os casamentos por interesse,
a dissimulação para obtenção de benefícios pessoais, a manipulação de
pessoas ingênuas, a chantagem. Em sua comédia mais conhecida, O noviço,
o homem pobre e ambicioso que se casa por interesse com uma viúva rica
é a figura impiedosamente satirizada.
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[...]
AMBRÓSIO — Escuta-me, Florência, e dá-me atenção. Crê
que ponho todo o meu pensamento em
fazer-te feliz…
FLORÊNCIA — Toda eu sou atenção.
AMBRÓSIO — Dous filhos te ficaram do teu primeiro matrimônio. Teu marido foi um digno homem e de
muito juízo; deixou-te herdeira de avultado
cabedal. Grande mérito é esse…
FLORÊNCIA — Pobre homem!
AMBRÓSIO — Quando eu te vi pela primeira vez, não sabia
que eras viúva. (À parte:) Se o sabia! (Alto:)
Amei-te por simpatia.

Cena da peça teatral O noviço,
texto de Martins Pena, direção
de Brian Penido, Teatro Aliança
Francesa, São Paulo, 1994. Em
cena, André Garolli (noviço Carlos)
e Márcia Dib (Rosa).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

FLORÊNCIA — Sei disso, vidinha.
AMBRÓSIO — E não foi o interesse que obrigou-me
a casar contigo.
FLORÊNCIA — Foi o amor que nos uniu.
AMBRÓSIO — Foi, foi, mas agora que me acho casado contigo, é de meu dever zelar essa fortuna que
sempre desprezei.
FLORÊNCIA, à parte — Que marido!
AMBRÓSIO, à parte — Que tola!
[...]
PENA, Martins. O noviço. São Paulo: O Estado de S. Paulo/
klick Editora, 1997. p. 13. (Fragmento).

Do teatro ao cinema

Capítulo 7 • Humanismo

Na sociedade contemporânea, a
tradição da crítica social construída
com o auxílio de situações cômicas
tem sido muito explorada pelo cinema. Mestres como Charles Chaplin se
encarregaram de revitalizar o papel
moralizante do riso, em obras imortais como O grande ditador e Tempos
modernos.

Charlie Chaplin
em cena do filme
O grande ditador.
EUA, 1940.
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CONEXÕES
Para ler e pesquisar
Correspondência de Abelardo e
Heloísa, de Paul Zumthor.
São Paulo: Martins Fontes, 2002.

História artística da Europa: a
Idade Média, de Georges Duby.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
Coordenado por um importante medievalista francês, esse livro traça um amplo
perfil da produção artística europeia entre
os séculos V e XV, com capítulos que tratam das variadas formas de arte, desde a
iluminura carolíngia, passando pela música
polifônica e pelos vitrais.

Renascimento e Humanismo, de
Teresa van Acker.
São Paulo: Atual, 1992.

Unidade 2 • Origens europeias

Livro que trata da transição da Idade
Média para a Idade Moderna, destacando os aspectos mais interessantes do
mundo europeu do século XIV. Apresenta
documentos, mapas, inventos e quadros
renascentistas, levando o leitor a conhecer
os valores renascentistas e os grandes
pensadores dessa época.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Livro que traz as cartas trocadas entre o
teólogo Abelardo e Heloísa, sua discípula e
grande amor. Nessa correspondência, além
do amor entre os protagonistas, revela-se
um quadro bastante esclarecedor sobre as
questões mais importantes desse período
histórico: o poder da Igreja, o papel da mulher
na sociedade medieval e a evolução do pensamento humano nas universidades.

Era medieval, de Segismundo
Spina.
São Paulo: Difel, 1985. (Coleção Presença
da Literatura Portuguesa).
Antologia que traz os mais significativos
textos desse período com comentários e
notas do autor. Destaque para a seleção
dos poemas e dos autores mais importantes do Cancioneiro geral e dos trechos da
obra de Gil Vicente.
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Para assistir
O inferno de Dante (Grandes clássicos da
literatura).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Discovery Channel, 2003.
Um interessante documentário
em que especialistas e leigos
analisam o significado da primeira parte de A divina comédia, de
Dante Alighieri. A apresentação
dos principais momentos da jornada de Dante, guiado pelo poeta
clássico Virgílio, pelos círculos
infernais revela a ideia central
desenvolvida no poema e que
ganha força durante o Humanismo: o ser humano é o principal
responsável por seu destino. As várias analogias com
situações contemporâneas ajudam a compreender melhor a atemporalidade da obra de Dante.

Em nome de Deus, de Clive Donner.
Iugoslávia/Grã-Bretanha, 1988.
Filme que trata do amor entre
o teólogo e professor Abelardo
(1079-1142) e Heloísa, sua discípula, escritora que viveu na
França entre 1110 e 1162. Esse
amor proibido pelas imposições
da Igreja Católica na sociedade
medieval, que exigia a castidade
de intelectuais como Abelardo,
tem tristes consequências para
as duas personagens. A partir
da história dos amantes, o filme
apresenta um excelente panorama do estilo de vida feudal, do peso das pressões
religiosas medievais sobre os indivíduos e do papel da
mulher no contexto da Idade Média.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Em nome de Deus, de Clive Donner.

Para navegar
http://www.citi.pt/gilvicenteonline/html/index.html
Site português que permite assistir à representação contemporânea de algumas peças
de Gil Vicente (Auto da alma, Auto da Índia, Farsa de Inês Pereira e Pranto de Maria Parda).
Merecem destaque também as seções “Saber mais, saber melhor”, que contém interessantes informações sobre o contexto de produção e de circulação do teatro vicentino, e
“Rede de conceitos”, que oferece informações sobre os conceitos centrais para a obra
do autor, mostra as relações entre temas de diferentes peças e traz informações sobre
o contexto cultural, social e estético do momento em que foram escritas.

http://www.mundocultural.com.br
Site com biblioteca on-line, análises literárias e verbetes enciclopédicos. Destaque
para as informações sobre Fernão Lopes e Gil Vicente, que podem ser acessadas por
meio do sistema de busca do site.

http://alfarrabio.um.geira.pt/vercial/gvicente.htm

http://www.universal.pt/main.php?id=34&p=1&s=33
Site com verbetes enciclopédicos sobre literatura portuguesa e universal, traz um
verbete sobre o Humanismo.

http://www.stelle.com.br/pt/index_imagens.html
Site com informações sobre a vida de Dante Alighieri e a obra A divina comédia. Destaque
para as pinturas, produzidas por diferentes artistas, inspirados na obra-prima de Dante.
Há também várias pinturas retratando o autor, além de informações sobre a sua obra.

Capítulo 7 • Humanismo

Site com um grande banco de dados sobre literatura portuguesa. Traz informações
biográficas sobre Gil Vicente, trechos de algumas de suas obras e textos de análise
literária sobre aspectos significativos da produção literária do autor.
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2/9/11 5:34:56 PM

uma viagem no tempo

contato com a
produção
artística nos abre uma
janela para o passado
e permite conhecer
um pouco pessoas que
viveram em diferentes
momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados
para que você possa
conversar com seus
colegas a respeito do
que eles revelam sobre o
contexto em que foram
produzidos. Quem eram
seus autores? Como era
o mundo em que viviam?
Tinham interesses e
preocupações semelhantes
aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Alegres campos,
verdes arvoredos,
Alegres campos, verdes arvoredos,
Claras e frescas águas de cristal,
Que em vós os debuxais ao natural,
Discorrendo da altura dos rochedos;
Silvestres montes, ásperos penedos,
Compostos em concerto desigual:
Sabei que, sem licença de meu mal,
Já não podeis fazer meus olhos ledos.
E, pois me já não vedes como vistes,
Não me alegrem verduras deleitosas
Nem águas que correndo alegres vêm.
Semearei em vós lembranças tristes,
Regando-vos com lágrimas saudosas,
E na[s]cerão saudades de meu bem.
CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 269.

Debuxais: esboçais, delineais.
Penedos: rochedos.
Concerto: harmonia.
Ledos: alegres.
Deleitosas: que causam prazer.

SODOMA. Alegoria do amor celestial.
s.d. Óleo sobre tela.

Amor é um fogo que
arde sem se ver;

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

Primeiras leituras

Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;
É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É um cuidar que ganha em se perder;

Primeiras leituras

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

SANZIO, R. Mulher com unicórnio.
C. 1505. Óleo sobre madeira, 65 3 51 cm.

CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 270.
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Eu cantarei de amor
tão docemente,
Eu cantarei de amor tão docemente,
Por uns termos em si tão concertados,
Que dous mil acidentes namorados
Faça sentir ao peito que não sente.
Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
Brandas iras, suspiros magoados,
Temerosa ousadia e pena ausente.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Também, Senhora, do desprezo honesto
De vossa vista branda e rigorosa,
Contentar-me-ei dizendo a menos parte.
Porém, pera cantar de vosso gesto
A composição alta e milagrosa,
Aqui falta saber, engenho e arte.
CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 280.

Concertados: harmoniosos.
Dous: dois.
Pena: sofrimento.
Pera (arcaísmo): para.

Tanto de meu estado
me acho incerto,
Tanto de meu estado me acho incerto,
Que em vivo ardor tremendo estou de frio;
Sem causa, juntamente choro e rio;
O mundo todo abarco e nada aperto.
É tudo quanto sinto um desconcerto;
Da alma um fogo me sai, da vista um rio;
Agora espero, agora desconfio,
Agora desvario, agora acerto.

SANZIO, R. Teto da Stanza della
Segnatura: Poesia. 1509-1511.
Afresco, 180 3 180 cm.

Impedimentos não admito para a união
Impedimentos não admito para a união
De corações fiéis; amor não é amor
Quando se altera se percebe alteração
Ou cede em ir-se quando é infiel o outro amador.
Oh! não, ele é um farol imóvel tempo em fora,
Que as tempestades olha e nem sequer trepida;
É a estrela para as naus, cujo poder se ignora,
Malgrado seja a sua altura conhecida.
O amor não é joguete em mãos do tempo, embora
Face e lábios de rosa a curva foice abata;
Não muda em dias, não termina em uma hora,
Porém até o final das eras se dilata.
Se isso for erro e o meu engano for provado,
Jamais terei escrito e alguém terá amado.
SHAkESPEARE, William. Sonetos. Tradução de Péricles Eugênio
da Silva Ramos. Rio de Janeiro: Ediouro. p. 113.

Malgrado: apesar de, embora.
Dilata: cresce, aumenta.

Estando em terra, chego ao Céu voando;
Nũa hora acho mil anos; e é de jeito
Que em mil anos não posso achar ũa hora.

Primeiras leituras

Se me pergunta alguém porque assi[m] ando,
Respondo que não sei; porém suspeito
Que só porque vos vi, minha Senhora.
CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 299.

Abarco: abraço.
Desvario: deliro.

TICIANO. Vênus vendando os olhos de Cupido. 1565.
Óleo sobre tela, 118 3 185 cm.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Classicismo

TICIANO. Baco e Ariadne. 1523-1524.
Detalhe. Óleo sobre tela, 175 3 190 cm.

Unidade 2 • Origens europeias

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Explicar o que foi o Renascimento e
de que modo influenciou a produção
artística.
2. Reconhecer e justificar as relações entre o
projeto literário do Classicismo e o perfil
do público, as condições de produção e de
circulação dos textos no período.
3. Identificar temas e estruturas associados
à lírica e à épica camoniana.

4. Explicar a importância do neoplatonismo
para a lírica camoniana.
5. Interpretar o tratamento dado por
Camões aos temas recorrentes em
sua poesia.
6. Analisar de que modo textos literários
produzidos em diferentes momentos
sofreram a influência da poesia de Luís de
Camões.
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O

século XV traz o ser humano para o centro dos acontecimentos,
relegando para segundo plano o Deus todo-poderoso do
período medieval. Essa mudança de mentalidade, que se iniciou
com o Humanismo, chega ao apogeu com o Renascimento.
Neste capítulo, você vai saber como essa mudança ocorreu
e quais foram suas consequências.

Leitura da imagem
1. A pintura de Ticiano representa o encontro entre Baco, o deus romano
do vinho, e Ariadne, a filha do rei Minos, de Creta, por quem o deus
se apaixonou à primeira vista. Que elementos remetem ao universo
da mitologia greco-latina?

Ticiano Vecellio (c. 1487-1576) pertenceu à escola
veneziana de pintura. Considerado o grande mestre
renascentista do uso da cor,
foi um dos artistas mais bem-sucedidos do período, graças
ao patrocínio recebido do
papa e dos reis da França.
Pintou Baco e Ariadne para um
poderoso duque, que encomendou ao artista uma série
de quadros para decorar uma
sala em sua casa de campo.

2. O quadro de Ticiano pode ser associado à arte medieval? Por quê?
3. As pinturas renascentistas se caracterizavam pela composição equilibrada e harmoniosa da cena. Faça uma experiência: imagine duas
linhas diagonais ligando os cantos opostos do quadro. Sobre que figura
essas duas linhas se cruzariam?
ff
O que a posição central que essa figura ocupa sugere a seu respeito?

Da imagem para o texto
No poema a seguir, Cupido desperta Amor com suas flechas.

Bendito seja o dia, o mês, o ano
Bendito seja o dia, o mês, o ano,
A sazão, o lugar, a hora, o momento,
E o país de meu doce encantamento
Aos seus olhos de lume soberano.
E bendito o primeiro doce afano
Que tive ao ter de Amor conhecimento
E o arco e a seta a que devo o ferimento,
Aberta a chaga em fraco peito humano.
Bendito seja o mísero lamento
Que pela terra em vão hei dispersado
E o desejo e o suspiro e o sofrimento.

CARRACCI, A. Retrato
de Ticiano. Século XVI.
Gravura.
sazão: cada uma das estações do
ano (primavera, verão, outono, inverno).
Afano: afã, aflição, ansiedade.
Cuidado: preocupação, interesse.

Fra n c e s c o P e t ra r c a
(1304--1374), poeta e humanista, é considerado um dos
maiores nomes da poesia
italiana. Conhecido principalmente por sua lírica amorosa
e por ter fixado a forma do
soneto, Petrarca representa,
na literatura, a mais perfeita
expressão dos ideais renascentistas. Os ecos de seus
versos podem ser percebidos
em Camões, Sá de Miranda e
Shakespeare, entre outros.

Bendito seja o canto sublimado
Que a celebra e também meu pensamento
Que na terra não tem outro cuidado.
PETRARCA. Poemas de amor de Petrarca.
Tradução de Jamil Almansur Haddad.
Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. p. 37.

4. Ao longo do poema, o eu lírico bendiz coisas de natureza diferente, como
um dia, um país, um gesto. O que todos os elementos têm em comum?

Escola italiana. Porta-retrato de Francesco
Petrarca. Século XVI.
Óleo sobre tela, 33 3 23 cm.

Capítulo 8 • Classicismo
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ff
Que efeito tem o uso das cores no quadro? Justifique.

127

I_plus_literatura_cap08_D.indd 127

13/09/10 3:31:01 PM

5. Os trovadores tratavam do tema do sofrimento amoroso em suas

Luzes e trevas
A sensação de grande
desenvolvimento experimentada por cientistas e artistas
a partir do Humanismo criou
um olhar desfavorável para
a Idade Média. Empenhados
em reconstruir, no continente
europeu, a civilização greco-romana, esses homens passaram a se referir à Europa
medieval como a “Idade das
Trevas”. Essa visão depreciativa da Idade Média fez com
que, durante séculos, todo o
progresso cultural, artístico
e filosófico alcançado no
período, que foi bastante
grande, fosse ignorado.

cantigas. No poema de Petrarca, o eu lírico também se refere a esse
sofrimento. Em quais versos isso acontece?
ff
A abordagem do sofrimento amoroso, feita por Petrarca, assemelha-se
às cantigas de amor trovadorescas? Por quê?

6. Releia.
“E bendito o primeiro doce afano
Que tive ao ter de Amor conhecimento
E o arco e a seta a que devo o ferimento,
Aberta a chaga em fraco peito humano.”
a) Qual a metáfora utilizada para o amor pelo eu lírico?
b) O eu lírico atribui o início do amor a Cupido. Que elementos do texto
permitem essa identificação?

c) A alusão a elementos da mitologia greco-latina é característica da
produção artística do Renascimento. Por que a referência a esses mitos indica uma perspectiva diferente daquela predominante na Idade
Média?
Ticiano e o poema de Petrarca?

A europa do Renascimento
O abandono da perspectiva teocêntrica medieval e a retomada dos ensinamentos e modelos da Grécia e de Roma definem o Renascimento. Esse
termo foi escolhido para identificar o desejo de promover uma renovação
filosófica, artística, econômica e política, de modo a recriar, na Europa, uma
sociedade organizada a partir dos princípios da Antiguidade clássica.
O fascínio pela vida das cidades e o desejo de desfrutar os prazeres que o
dinheiro podia proporcionar levaram a sociedade renascentista a cultivar cada
vez mais os valores terrenos. O ser humano e sua felicidade imediata eram o
centro dessa nova visão.
Até hoje, as obras de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci,
Ticiano, Botticelli e Rafael refletem o esplendor da forma humana como
medida da perfeição total.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

7. Que características comuns podemos identificar entre o quadro de

De olho no livro
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Mistério e morte entre os mestres da pintura renascentista

EyCk, V.
O casal
Arnolfini. 1434.
Óleo sobre
madeira,
81,8 3 59,5 cm.

[...] os novos mecenas retratados não podiam esconder sua origem: por
baixo dos luxuosos ornamentos, das ricas roupas douradas, era possível ver o
sapato do homem comum, que se deslocava a pé e não a cavalo ou em liteira,
como fazia a nobreza. A pintura de Van Eyck comprovava isso: o marido do
casal Arnolfini, embora se tivesse feito pintar rodeado de pompas, sedas e peles,
aparecia posando com rústicos tamancos de madeira. [...]
ANDAHAZI, Federico. O segredo dos flamengos. Tradução de
Sérgio Fischer. Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 43. (Fragmento).

A rivalidade entre os pintores italianos e os grandes pintores holandeses
é o tema central de O segredo dos flamengos.
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O Classicismo: valorização
das realizações humanas
Nas obras dos mestres gregos e romanos, os artistas do Renascimento
encontraram o modelo ideal para definir o “novo” indivíduo.

Classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a
tradição clássica de afirmar a superioridade humana. Para recriar os ideais
da Antiguidade greco-latina, o Classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade.
Manifestou-se tanto nas artes plásticas quanto na música, na literatura e
na filosofia.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O projeto literário
do Classicismo
Associado ao Renascimento, o Classicismo revela em seu nome a
principal característica de seu projeto literário: a retomada de modelos
da Antiguidade clássica.
A nova perspectiva do Classicismo promove uma transformação
radical no modelo medieval. É hora de o ser humano orgulhar-se de
suas conquistas e buscar a felicidade terrena. Para isso, é necessário
valorizar o esforço individual, que se manifesta tanto no investimento
em educação como na participação social mais ativa.
Os textos do Classicismo farão a propaganda da visão de mundo
humanista, que passa a definir toda a produção estética do período.

Os agentes do discurso
As transformações sociais promovidas pelo enriquecimento das cidades
afetarão diretamente o contexto de produção da literatura do Classicismo.
Se na Idade Média muitos dos trovadores eram nobres que compunham
suas cantigas e as apresentavam para outros membros do mesmo segmento social, no Renascimento esse cenário será alterado com o surgimento de jovens artistas, geralmente filhos de pequenos comerciantes,
que vivem sob a proteção dos mercadores mais ricos e poderosos, para
os quais produzem.
A cultura vira um bem precioso para os novos ricos, porque, patrocinando
artistas e poetas, eles justificam sua aceitação pela nobreza. Essa troca de
interesses entre burgueses e artistas faz aparecer a figura do mecenas.

Projeto literário do
Classicismo
Retomar os modelos
da Antiguidade clássica
Adotar a razão como
parâmetro de observação e
interpretação da realidade
Afirmação da
superioridade humana
(antropocentrismo)
Valorização do esforço
individual

Mecenato e explosão
artística
A arte assumiu um papel
político para os novos ricos italianos. Por meio dos
artistas que financiavam,
os mecenas afirmavam a
extensão de seu poder. A batalha de egos travada entre
mecenas de cidades como
Mântua, Ferrara e Veneza
desencadeou uma verdadeira
explosão artística na Europa
do século XV. A Igreja, que
havia perdido poder temporal, entrou na disputa pelos
artistas mais famosos, como
Rafael e Michelangelo.

O mecenas era o burguês rico que exibia sua fortuna e seu poder por meio
das pinturas e esculturas que encomendava para decorar seus palácios ou
dos poemas que imortalizavam seu nome. É nesse contexto que a pintura
de retratos passa a ser muito valorizada.
A circulação das obras literárias continua sob o impacto da invenção
da prensa móvel. A maior facilidade de impressão faz com que mais cópias
de uma mesma obra sejam produzidas, barateando o custo dos livros e
tornando-os acessíveis a um maior número de pessoas. As universidades
tornam-se os grandes centros públicos de leitura e discussão. Os mecenas
encomendam cópias dos textos de filósofos e poetas para montar bibliotecas particulares.

Agnolo Doni, rico mercador
fiorentino, foi um dos
mecenas que financiaram o
trabalho de Rafael.

Capítulo 8 • Classicismo
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Francesco Petrarca
começa a escrever seus
poemas líricos (Rimas).
Criação da escola de
Sagres pelo infante
D. Henrique .

Infante Dom Henrique,
em selo português de
1960.
Filippo Brunelleschi
constrói a cúpula da
Catedral Santa Maria
del Fiore, em Florença,
e revoluciona as leis da
perspectiva.
Exploração da costa
da África pelos
portugueses.
Johann Gutenberg
inventa a prensa móvel.
Sandro Botticelli
completa o quadro
Primavera, uma das
obras-primas do
Renascimento italiano.

Detalhe de Primavera,
têmpera sobre madeira,
203 3 314 cm.
Cristóvão Colombo chega
ao Caribe e “descobre” a
América.
Leonardo da Vinci pinta,
em Milão, A última ceia.
Viagem de Vasco da Gama
para a Índia. Chegada dos
portugueses ao Brasil.
Rafael pinta os afrescos
da Stanza della
Segnatura, sala no
palácio do Vaticano.
Michelangelo pinta
os afrescos do teto da
Capela Sistina, no Vaticano.

O Classicismo e o público

Na Europa do Renascimento,
as cortes ainda são centros de
poder e, portanto, de produção
cultural. O enriquecimento dos
mercadores e comerciantes, porém, amplia o público dos textos
literários e filosóficos, incluindo
agora a burguesia em ascensão.
Os filhos dos ricos comerciantes
são, a partir desse momento,
Jardins da Universidade de Pádua, Itália,
mais numerosos nas universidafundada em 1545 por Francesco Bonafede.
As universidades recebem filhos dos comerdes do que os membros da nobreciantes ricos que ali buscam cultura e prestígio.
za de sangue. A cultura torna-se,
Gravura de 1854, de autor desconhecido.
para essas pessoas, sinônimo
de qualificação social, já que não contam com um sangue “nobre” que lhes
garanta prestígio e reconhecimento imediato.
As obras de Platão e Aristóteles, as tragédias de Ésquilo e Eurípides, os
tratados de oratória de Cícero, as odes de Horácio, os poemas épicos de
Homero e Virgílio são alguns dos textos clássicos estudados e discutidos
nas universidades, pelos jovens burgueses.

Criação e imitação
O conceito de originalidade na criação literária é uma invenção moderna.
Durante o Renascimento, os escritores investiram na recriação de temas
clássicos e retomaram, em suas obras, o princípio aristotélico da mimese.
Como foi visto no Capítulo 3, Aristóteles atribuía à literatura a função de
reproduzir os comportamentos humanos, para que o ser humano pudesse
aprender com a “imitação” (mimese) da realidade.

Olhar racional para o mundo
Para revelar o que está no universo, o artista do Classicismo adota a
razão como parâmetro de observação e interpretação da realidade. O olhar
racional desencadeia, na literatura, uma das características mais marcantes
da poesia do período: a tentativa de explicar os sentimentos e as emoções
humanas. O soneto, tipo de composição preferida dos clássicos, revela o
desejo de adaptar a expressão lírica a uma forma que permita o desenvolvimento de um raciocínio completo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1351
1417
1420-1436
1455 1441-1443
c.1478
1492
1508-1512 1509-1511 1500 1495-1497
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Tome nota
Na poesia, a tentativa de conciliar razão e sentimento costuma ser apresentada por meio de uma figura de linguagem chamada paradoxo. O paradoxo é
a associação de ideias contraditórias. Petrarca usa essa figura para definir o
amor: ele é apresentado como “doce [...] tormento”, “viva morte” e “deleitoso
mal”. Morte é o contrário de vida. Quando o amor é caracterizado como uma
“viva morte”, cria-se a contradição de ideias que define um paradoxo.
Outra figura de linguagem utilizada para apresentar imagens ou características que se opõem é a antítese. A antítese expressa modos diferentes e
opostos de caracterizar um mesmo elemento. No soneto de Petrarca, ocorre
uma antítese na oposição entre “coisa boa” e “coisa má” nos dois últimos versos da primeira estrofe. Os adjetivos boa e má indicam possibilidades opostas
de caracterização do amor. Se fosse um paradoxo, o amor seria apresentado
como bom e mau, simultaneamente.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Elizabeth, de Shekhar kapur.
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No soneto a seguir, o eu lírico reflete sobre a essência e os efeitos do
amor.
Se amor não é qual é este sentimento?
Mas se é amor, por Deus, que cousa é a tal?
Se boa por que tem ação mortal?
Se má por que é tão doce o seu tormento?
Se eu ardo por querer por que o lamento
Se sem querer o lamentar que val?
Ó viva morte, ó deleitoso mal,
Tanto podes sem meu consentimento.
E se eu consinto sem razão pranteio.
A tão contrário vento em frágil barca,
Eu vou por alto-mar e sem governo.
É tão grave de error, de ciência é parca
Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio
E tremo em pleno estio e ardo no inverno.

Conclusão do raciocínio
Incapaz de explicar racionalmente a natureza do amor, o eu lírico
conclui que não pode reclamar dos efeitos do amor porque eles ocorrem
com o seu consentimento (“se eu consinto sem razão pranteio”). Procura,
então, uma imagem que possa definir melhor o seu comportamento e
apresenta-se como uma barca desgovernada em alto-mar.
Na última estrofe, admite que não foi capaz de explicar o que é o
amor (seu conhecimento é insuficiente) nem de definir o que deseja.
Só consegue reconhecer seu comportamento contraditório (tremer
no verão e arder no inverno).

Perspectiva humanista
Outra consequência do desejo de compreender o mundo é procurar conhecer a natureza humana. Os grandes artistas se preocupavam em compreender a
mecânica dos movimentos para serem capazes de representar o corpo humano
de modo harmônico, respeitando as relações de proporção entre as partes e
revelando uma concepção de beleza associada à harmonia e à simetria.

tendência à universalidade
A busca de novos territórios e a expansão comercial ampliam os horizontes humanos. Em termos espaciais, o mundo do Renascimento
é muito maior do que aquele conhecido na Idade Média. Em Os
lusíadas, por exemplo, Camões revela esse olhar investigador do
Renascimento quando caracteriza os costumes religiosos dos malabares e espanta-se com a possibilidade de uma mesma mulher
ser compartilhada por mais de um homem.
[...]
Brâmenes são os seus religiosos,
Nome antigo e de grande preminência;
Observam os preceitos tão famosos
Dum que primeiro pôs nome à ciência;
Não matam cousa viva e, temerosos,
Das carnes têm grandíssima abstinência.
[...]
Gerais são as mulheres, mas somente
Pera os da geração de seus maridos.
Ditosa condição, ditosa gente,
Que não são de ciúmes ofendidos!
Estes e outros costumes variamente
São pelos Malabares admitidos.
A terra é grossa em trato, em tudo aquilo
Que as ondas podem dar, da China ao Nilo.
[...]

A beleza da perfeição
humana
A precisão dos detalhes, a proporção entre os
membros, a expressividade do olhar, a representação minuciosa de
veias e músculos
dão a medida do
conhecimento
que Michelangelo tinha do
corpo humano, visto como
expressão máxima da
perfeição da natureza.

MICHELANGELO.
Davi. 1501-1504.
Mármore.

brâmenes:
sacerdotes
da religião
bramanista.
Preminência:
distinção, valor.
Malabares:
habitantes de
Malabar, região da
Índia.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

PETRARCA. Poemas de amor de Petrarca. Tradução de
Jamil Almansur Haddad. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. p. 63.

Desenvolvimento do tema
Nas duas primeiras estrofes, o eu lírico mostra, com as perguntas
que faz, a natureza contraditória do sentimento amoroso. Em princípio,
o amor deveria ser um bom sentimento, mas sua ação é mortal; deveria
ser doce, mas provoca o tormento de quem se apaixona.
A segunda estrofe revela que, mesmo quando é resultado da intenção
do sujeito (“eu ardo por querer”), o sentimento amoroso não causa as
reações esperadas, tamanho o poder que tem sobre as pessoas.

CAMÕES, Luís Vaz de. Os lusíadas. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 171. (Fragmento).
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Em lugar de esperar que o conhecimento do mundo lhe seja dado por
revelação divina, o novo indivíduo procura observar a natureza, documentar
e analisar o que vê. Essa postura faz com que os textos do Classicismo
ganhem uma perspectiva mais universalista.

O resgate da poesia clássica
Os poemas do Classicismo giram em torno da temática amorosa (em que o eu
lírico manifesta um amor puro, de absoluta devoção à mulher amada, dona de uma
beleza perfeita) ou bucólica (em que a natureza é caracterizada como espaço em
que a harmonia, a simplicidade e o equilíbrio são expressão de felicidade). A poesia
épica, que exaltava os feitos heroicos, também é retomada. Em Portugal, surge o
maior poema épico da língua portuguesa: Os lusíadas, de Luís de Camões.
Outros temas explorados serão extraídos da poesia de Horácio (65-8 a.C.),
grande poeta latino. Destacam-se o carpe diem e as reflexões a respeito do
impacto da passagem do tempo sobre o ser humano e a natureza.
A origem do carpe diem

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Como tema literário, o carpe diem faz referência à filosofia de vida que recomenda aproveitar intensamente o momento presente, da juventude, porque
o futuro trará a velhice, a decrepitude e a morte. Essa expressão, que significa
“cantar o dia”, foi utilizada pela primeira vez em um poema de Horácio.

Não indagues, Leucónoe
Não indagues, Leucónoe, ímpio é saber,
a duração da vida
que os deuses decidiram conceder-nos,
nem consultes os astros babilônios:
melhor é suportar
tudo o que acontecer.
[...]
Enquanto conversamos,
foge o tempo invejoso.
Desfruta o dia de hoje [carpe diem],
acreditando o mínimo possível no amanhã.
Ímpio: terrível.

HORÁCIO. Poesia grega e latina. Tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos.
São Paulo: Cultrix, 1964. p. 185. (Fragmento).

A natureza como expressão de beleza, harmonia e equilíbrio também é
frequentemente usada como termo de comparação para a beleza feminina
ou como parâmetro para os sentimentos humanos.

Unidade 2 • Origens europeias

Veremos, mais adiante, como todos esses temas aparecem na poesia
lírica de Luís de Camões.

Linguagem e formas
Os sonetos de Petrarca mostram um novo modo de tratar a temática
amorosa, em voga na Itália desde o século XIII e chamado de “doce estilo novo” (doce, porque os poetas consideravam os versos de dez sílabas
mais musicais que os de sete). Esse tratamento é bem diferente da visão
idealizada adotada no Trovadorismo, uma vez que procura reinterpretar o
amor a partir de uma perspectiva mais racional e filosófica. Isso dá aos
poemas um tom mais indagador e analítico, como no soneto “Se amor não
é, qual é este sentimento?”. A linguagem, marcada pelo uso de antíteses e
paradoxos, reflete essa mudança de perspectiva.
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A influência greco-latina também se manifesta no reaparecimento da ode
e da elegia, mas o soneto continua sendo a forma poética predominante.
Já os versos de dez sílabas métricas (decassílabos), chamados de medida
nova, substituem a preferência medieval e humanista pelos versos de sete
e cinco sílabas métricas (redondilhas), denominados medida velha.

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

Quando na passagem do tempo perdido

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No soneto abaixo, Shakespeare reflete sobre como
a beleza é registrada pela literatura.
Quando na passagem do tempo perdido
Vejo descritos os belos ramos,
E a beleza emprestar seus dons à velha rima,
Ao elogiar as damas mortas e os belos cavaleiros,
Então, no brasão da melhor doçura da beleza,
Da mão, dos pés, dos lábios, dos olhos, da fronte,
Vejo que sua antiga pluma teria expressado
Mesmo tal beleza como teu senhor agora.
Então, todos os elogios não são senão profecias
Deste nosso tempo, tudo que pressagias,
E, mesmo vendo com olhos de adivinho,
Não tinham talento suficiente para cantar os teus dons;
Pois nós, que hoje aqui estamos, e vemos,
Temos olhos para sonhar, mas não línguas para louvar.
SHAkESPEARE, William. 154 Sonetos.
Tradução de Thereza Christina
Rocque da Motta. Rio de Janeiro:
Ibis Libris, 2009. p. 125.

1. Qual é o assunto do soneto?
2. Qual é a imagem de mulher apresentada no poema?
ff
Essa imagem determina o sentimento do eu lírico em relação à sua
amada? Por quê?

William Shakespeare
(1564-1616), poeta e dramaturgo, é considerado um
dos maiores escritores de
todos os tempos. Conhecido
principalmente pelas peças
que escreveu, ele representa,
na literatura inglesa, a mais
perfeita expressão dos ideais
renascentistas elisabetanos.
Além da produção teatral,
Shakespeare escreveu dois
poemas narrativos durante a
juventude e mais de 100 sonetos, considerados os mais
belos da língua inglesa.

3. Como podem ser interpretados os versos “Vejo que sua antiga pluma
teria expressado/Mesmo tal beleza como teu senhor agora.”?
desperta no eu lírico?
ff
De que forma a manifestação desse amor indica a filiação do soneto
de Shakespeare ao Classicismo?

5. Compare as informações referentes à produção artística apresentadas
na linha do tempo deste capítulo com as da linha do tempo do capítulo
anterior.
ff
Discuta com seus colegas: o termo “Renascimento” traduz o processo de transformação ocorrido na Europa durante o século XV?
Por quê?

William Shakespeare
com traje típico
elizabetano, 1608.

Capítulo 8 • Classicismo

4. Como poderia ser caracterizado o tipo de amor que essa mulher
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O Classicismo em Portugal
Os reis portugueses começaram a lançar suas caravelas em busca de
novas terras e novas rotas marítimas ainda no século XV. Impulsionados,
principalmente, pela necessidade de se livrarem da dependência dos
mercadores venezianos para conseguir as especiarias tão valorizadas e
apreciadas pela corte, seu maior desejo era descobrir o caminho marítimo
para as Índias e para o Extremo Oriente.
O século XVI encontra Portugal realizando as grandes navegações, que
cruzavam o oceano Atlântico e iam, aos poucos, ampliando o império lusitano
ultramarino. É nesse contexto de prosperidade econômica que o Classicismo
chega ao país.

Unidade 2 • Origens europeias

Muitas informações sobre
a vida de Luís Vaz de Camões
são incertas. Não se sabe, por
exemplo, se ele nasceu no ano
de 1524 ou 1525, em Lisboa
ou Coimbra. A passagem
mais conhecida de sua vida
também parece associar
realidade e fantasia.
Em 1554, Camões foi
para Macau, então colônia
portuguesa, na China, atuar
como “provedor de defuntos
e ausentes”. Na viagem de
volta, naufragou na foz do rio
Mekong. Diz-se que, durante o
naufrágio, o poeta escolhera
salvar o manuscrito de Os lusíadas, enquanto sua amada
chinesa, Dinamene, morria
afogada. A ela, Camões dedicou uma série de sonetos.
De volta a Lisboa, publica
sua epopeia, em 1572, com o
patrocínio do rei D. Manuel. A
morte do poeta, no dia 10 de
junho de 1580, marca o fim do
Classicismo português.

A volta do poeta Francisco de Sá de Miranda da Itália, em 1526, é considerada o momento inicial do Classicismo em Portugal. A importância de
sua viagem é muito grande, porque foi na Itália que Sá de Miranda, educado
com uma mentalidade medieval, entrou em contato com a visão humanista
e com as inovações literárias do período, principalmente a partir da leitura
da obra de Petrarca.
Inspirado no mestre italiano, ele começou a utilizar as formas poéticas
características do Classicismo, inovando a cena literária portuguesa, que
ainda cultivava estruturas típicas da poesia medieval.
Usou a medida nova e a velha em seus poemas, que, pelos temas abordados, também revelam uma face voltada para o passado e outra para o
presente. Quando faz o elogio da vida rústica e defende a preservação da
liberdade individual, assume um perfil renascentista. Quando critica os
costumes, a ambição provocada pelo ouro e a corrupção moral, mostra sua
face mais conservadora e moralista.

Camões: cantor de uma época e de um povo
Luís Vaz de Camões é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. Em sua vasta obra, imortalizou as glórias de seu povo, registrou de
modo sublime os sofrimentos amorosos, indagou sobre as inconstâncias e
incertezas da vida.

•

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Francisco de sá de Miranda:
entre o passado e o presente

Os lusíadas: reinvenção épica da história
dePo rtugal

Como se viu no Capítulo 3, Os lusíadas são uma epopeia de imitação,
porque seguem o modelo estabelecido, na Antiguidade, pelos poemas homéricos. Quando Camões publicou sua epopeia, cumpriu a função de relembrar
a grandiosidade portuguesa, já em decadência naquele momento.
Como homem de seu tempo, Camões faz em Os lusíadas uma crítica
explícita à cobiça e à tirania no episódio do Velho do Restelo (Canto IV). O
velho, ao protestar contra as grandes navegações no momento da partida
da esquadra de Vasco da Gama, deixa claro que o povo é quem navega e
morre, enquanto o rei e a burguesia dividem entre si os lucros.
A estrutura de Os lusíadas

Selo de Moçambique
com uma estância de
Os lusíadas, 1969.

A estrutura: dividido em dez Cantos que apresentam, no total, 1.102 estrofes
organizadas em oitava rima (ABABABCC) — também conhecida como oitava real
— e que perfazem 8.816 versos, todos decassílabos.
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O tema: cantar “a glória do povo navegador português” e a memória dos reis
que “foram dilatando a Fé, o Império”.
O herói: o navegador Vasco da Gama. A leitura do poema, porém, revela também o caráter heroico do povo lusitano.

A divisão dos Cantos
Proposição: trata-se da apresentação do poema, com a identificação do tema
e do herói (constituída pelas três primeiras estrofes do Canto I).
Invocação: o poeta pede às musas que lhe deem “um engenho ardente” e “um
som alto e sublimado” (estrofes 4 e 5 do Canto I). No caso de Camões, as musas
escolhidas são as Tágides, ninfas do rio Tejo, que corta a cidade de Lisboa.
Dedicatória: o poema é dedicado a D. Sebastião, rei de Portugal na época em
que o poema foi publicado (estrofes 6 a 18 do Canto I).
Narração: desenvolvimento do tema, com o relato dos episódios da viagem de
Vasco da Gama e com a reconstituição da história passada dos reis portugueses
(inicia na estrofe 19 do Canto I e termina na estrofe 144 do Canto X).
Epílogo: encerramento do poema. O poeta pede às musas que calem a voz
de sua lira, pois se encontra desiludido com uma pátria que já não merece ter
suas glórias louvadas (estrofes 145 e 156 do Canto X).

A poesia lírica camoniana

Camões dominou com excelência várias formas do gênero lírico. Escreveu
sonetos, odes, éclogas e elegias. Usou, com maestria, os metros característicos da medida velha e da nova. Em todas as formas poéticas, o poeta
português deixou a marca de sua genialidade.

Os poemas da medida velha
As redondilhas camonianas eram compostas geralmente de um mote e
uma ou mais estrofes que constituíam voltas ou glosas ao mote.

Volta a cantiga alheia
Na fonte está Lianor
Lavando a talha e chorando,
Às amigas perguntando:
— Vistes lá o meu amor?
Posto o pensamento nele,
Porque a tudo o amor obriga,
Cantava, mas a cantiga
Eram suspiros por ele.
Nisto estava Lianor
O seu desejo enganando,
Às amigas perguntando:
— Vistes lá o meu amor?
O rosto sobre ũa mão,
Os olhos no chão pregados,
Que, do chorar já cansados,
Algum descanso lhe dão,
Desta sorte Lianor
Suspende de quando em quando
Sua dor; e, em si tornando,
Mais pesada sente a dor.
Não deita dos olhos água,
Que não quer que a dor se abrande
Amor, porque, em mágoa grande,
Seca as lágrimas a mágoa.
De[s]pois que de seu amor
Soube novas perguntando,
De improviso a vi chorando.
Olhai que extremos de dor!

Mote: motivo inicial fornecido
por alguém ou, como ocorre nesta redon dilha, tomado
emprestado de uma cantiga
escrita por outro poeta. O poeta
tem liberdade para repetir, nas
voltas, versos presentes no
mote ou simplesmente explorar
a ideia básica que ele desenvolve. Camões adota os dois
procedimentos.

Voltas (ou glosas): o tema
definido no mote é desenvolvido. Camões mantém presente
o mote pela retomada da ideia
do choro e das perguntas feitas por Lianor para descobrir o
paradeiro de seu amado.

CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988.
p. 633-634.
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Além da métrica utilizada, outro aspecto típico das redondilhas camonianas é o tratamento dado ao tema do amor. Nelas, o poeta reproduz uma
visão feminina quase medieval sobre as dores de amor, revelando influência
das cantigas de amigo.

sonetos: domínio absoluto da medida nova
Os sonetos são a parte mais conhecida da lírica camoniana. Essa forma
poética permitia ao poeta tratar de modo mais racional alguns de seus
temas preferidos: o desconcerto do mundo, as mudanças constantes, o
sofrimento amoroso.

Correm turvas as águas deste rio,
Que as do céu e as do monte as enturbaram;
Os campos flore[s]cidos se secaram;
Intratável se fez o vale, e frio.
Passou o Verão, passou o ardente Estio;
˜ cousas por outras se trocaram;
Uas
Os fementidos Fados já deixaram
Do mundo o regimento ou desvairio.
enturbaram: agitaram.
Fementidos: enganosos, ilusórios.
Fados: destinos.
Casos: acasos.
Natura: natureza.
Uso: costume.

Tem o tempo sua ordem já sabida;
O mundo não; mas anda tão confuso,
Que parece que dele Deus se esquece.
Casos, opinião, natura e uso
Fazem que nos pareça desta vida
Que não há nela mais que o que parece.

CAMÕES, Luís Vaz de.
Obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1988. p. 528.

As mudanças constantes
O mundo apresentado por Camões é dinâmico. Assim, ser humano e
natureza estão sujeitos a constantes modificações. Porém, enquanto as
mudanças da natureza seguem um ritmo previsível (a sucessão das estações do ano, por exemplo), as sofridas pelas pessoas não seguem uma “lei”
natural, o que pode trazer tristeza e sofrimento. Leia seu mais conhecido
soneto sobre esse tema.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O desconcerto do mundo
Nos sonetos que tratam desse tema, Camões procura demonstrar que
aquilo que é observado não corresponde necessariamente à realidade, o
que pode levar ao equívoco. Como a base do desconcerto é a falta de lógica,
a análise fracassa e o resultado é sempre o sofrimento do eu lírico.

Unidade 2 • Origens europeias

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o Mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem (se algum houve...) as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mi[m] converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto,
Que não se muda já como soía.

CAMÕES, Luís Vaz de.
Obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1988. p. 284.

soía: costumava.
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O eu lírico fala da sucessão das estações como algo esperado: a primavera
sucede o inverno (“O tempo cobre o chão de verde manto / que já coberto foi de
neve fria”), ano após ano. Para ele, contudo, a passagem do tempo traz as saudades das lembranças boas e o sofrimento provocado pelas más (“do mal ficam
as mágoas na lembrança, / e do bem, se algum houve, as saudades”). É por isso
que ela será sempre motivo de dor.

O sofrimento amoroso
A lírica amorosa camoniana reflete o conflito entre o amor material (profano, manifestação dos desejos da carne) e o amor idealizado (puro, espiritualizado), capaz de conduzir o indivíduo à realização plena. Quando o sentimento
amoroso é a expressão de um desejo, a mulher é caracterizada como impiedosa, cruel, alguém que se satisfaz com o sofrimento daquele que a ama.
Quando o sentimento amoroso é tratado de modo mais espiritualizado, a
mulher é apresentada de maneira idealizada, exemplo da perfeição absoluta,
cuja contemplação é suficiente para purificar o eu lírico. A caracterização
camoniana desse amor espiritualizado, oposto a um sentimento mais profano, reproduz uma visão filosófica resgatada da Antiguidade e redefinida no
Renascimento: o neoplatonismo.
O soneto a seguir ilustra bem as transformações que o amor neoplatônico desencadeia no indivíduo, levando-o a perder a própria identidade e a
alcançar a união espiritual plena com o ser amado.

A mulher amada é caracterizada, nos tercetos, como uma
semideusa (linda e pura) cuja
perfeição é própria da esfera
das essências. Por isso ela se
manifesta no pensamento do
eu lírico como “ideia” (resgate
do conceito platônico) e faz
com que ele, inspirado por um
amor também puro e transformador, molde-se a essa forma
simples e perfeita. É o fim
do processo de purificação
amorosa que caracteriza o
neoplatonismo.

Liada: unida, ligada.
semideia: semideusa.

Transforma-se o amador na cousa amada,
Por virtude do muito imaginar;
Não tenho, logo, mais que desejar,
Pois em mi[m] tenho a parte desejada.
Se nela está minha alma transformada,
Que mais deseja o corpo de alcançar?
Em si somente pode descansar,
Pois consigo tal alma está liada.
Mas esta linda e pura semideia,
Que, como o acidente em seu sujeito,
Assi[m] com a alma minha se conforma,
Está no pensamento como ideia;
[E] o vivo e puro amor de que sou feito,
Como a matéria simples busca a forma.
CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 301.

MICHELANGELO. Moisés. 1513-1516.
Para os neoplatônicos, o corpo
não é um reflexo do divino, mas da
força da alma humana. A maneira
como Michelangelo representa
em Moisés uma intensa
espiritualidade e força por meio de
um corpo de enormes proporções
é resultado da influência do
neoplatonismo em sua obra.

O eu lírico abre o soneto com uma
tese que será a base do raciocínio
desenvolvido no texto: se quem ama
(amador) alcança uma identificação
total com o ser amado, não pode
desejar mais nada, porque já traz
consigo tudo o que quer. O processo
de transformação é desencadeado pelo “muito imaginar”. Trata-se,
portanto, de um processo amoroso
em que o eu lírico vai perdendo sua
identidade e se “moldando” à forma
perfeita da amada.

Na segunda estrofe, a tese é
retomada: a transformação da alma
(espírito) deve aplacar o desejo do
corpo (matéria). Como as duas almas
que se amam estão ligadas, o desejo
carnal deixa de ser importante.

Tome nota
Segundo Platão, o verdadeiro amor é um sentimento capaz de purificar
o ser humano, permitindo que ele se desprenda das realidades ilusórias e
contemple o belo em si, o mundo das essências. Como esse amor é somente
uma ideia, não busca uma realização física, toda manifestação idealizada do
sentimento amoroso passou a ser chamada de platônica.
No Renascimento, alguns filósofos procuraram conciliar o amor platônico com
os valores cristãos. Da fusão dessas duas visões surge, então, o neoplatonismo
amoroso, uma forma de amor tão idealizada que não deseja realização carnal,
libertando o ser humano da escravidão dos desejos e aproximando-o de Deus.
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Os versos de Camões permanecem vivos até hoje, dialogando com poetas
de épocas diferentes que vão buscar, no mestre português, inspiração para
seus textos.
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texto para análise

TICIANO. Amor sagrado e amor profano. 1514. Óleo sobre tela, 118 3 279 cm.

1. Descreva os elementos que compõem a cena
representada no quadro Amor sagrado e amor
profano, do pintor renascentista Ticiano.

2. A mulher que aparece à esquerda segura um
vaso de joias que simboliza a felicidade terrena
passageira. A que aparece à direita segura uma
lamparina em que queima a chama do amor
divino, símbolo da felicidade eterna celestial.
Com base nessas informações, que relação você

percebe entre o título do quadro e a cena nele
apresentada? Justifique sua resposta.

3. A criança que brinca com a água da fonte, entre as
duas mulheres, é uma representação de Cupido.
Observe a posição central que ocupa no quadro.
O que ele pode simbolizar na pintura?

4. É possível afirmar que o tema desse quadro revela
a influência dos ideais estéticos que marcaram a
época em que Ticiano viveu? Por quê?

O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 8.

Quando da bela vista e doce riso
Neste soneto, o eu lírico expressa seus sentimentos pela mulher amada

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Observe atentamente a imagem abaixo para responder às questões de 1 a 4.
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Quando da bela vista e doce riso
Tomando estão meus olhos mantimento,
Tão enlevado sinto o pensamento,
Que me faz na terra o Paraíso.
Tanto do bem humano estou diviso,
Que qualquer outro bem julgo por vento;
Assi[m] que, em caso tal, segundo sento,
Assaz de pouco faz quem perde o siso.
Em vos louvar, Senhora, não me fundo,
Porque quem vossas cousas claro sente,
Sentirá que não pode conhecê-las.
Que de tanta estranheza sois ao mundo,
Que não é de estranhar, Dama excelente,
Que quem vos fez fizesse céu e estrelas.

Mantimento: alimento espiritual,
contentamento.
enlevado: encantado,
maravilhado.
Diviso: separado, desunido.
Assaz: suficientemente, muito.
siso: bom senso, juízo.
Fundo: no contexto, difícil de
desvendar ou conhecer.
CAMÕES, Luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. p. 292.
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5. Como a mulher amada é caracterizada no soneto? E o eu lírico?
a) Essa caracterização da mulher corresponde a uma idealização? Por quê?
b) A imagem de mulher presente no poema pode ser considerada típica
do Classicismo? Explique.

6. Qual é o raciocínio desenvolvido pelo eu lírico, nas duas primeiras
estrofes do soneto, para explicar seus sentimentos?

7. Releia.
“Em vos louvar, Senhora, não me fundo,
Porque quem vossas cousas claro sente,
Sentirá que não pode conhecê-las.”
a) O que o eu lírico sugere a respeito da mulher amada nesses versos?
b) Explique por que esses versos expressam uma visão de amor característica do neoplatonismo.

8. Considerando o tema desenvolvido no soneto, a qual das visões de

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

amor representadas no quadro de Ticiano ele poderia ser associado?
Por quê?

De olho na história em quadrinhos
Camões em HQ
O maior clássico de Luís de Camões, Os lusíadas, ganhou uma versão para HQs nas mãos do cartunista Fido Nesti. Em Os lusíadas em
quadrinhos (São Paulo: Peirópolis, 2006), Nesti, por meio da releitura
visual, expande o sentido de alguns dos episódios mais marcantes
do épico camoniano (a morte de Inês de Castro, a fala do velho do
Restelo, o encontro com o Gigante Adamastor, entre outros).

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que Camões, considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, recontou epicamente a história de
Portugal em Os lusíadas. Esse clássico da literatura universal, por ser
uma narrativa repleta de momentos de tensão e aventura, poderia ser
perfeitamente adaptado para outro gênero — a história em quadrinhos,
como fez o artista Fido Nesti.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Classicismo.

Para promover uma maior compreensão do sentido dos fatos
narrados em Os lusíadas, propomos que, em equipe, você e seus
colegas aceitem o desafio lançado a Fido Nesti e façam também a
adaptação, para a linguagem dos quadrinhos, de um dos episódios
do épico camoniano. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir
os seguintes passos:

ff
escolher um dos episódios analisados e fazer sua adaptação para a
linguagem dos quadrinhos, procurando “traduzir” visualmente (por
meio da arte gráfica) os fatos narrados e o tom épico da narrativa
camoniana;
ff
apresentar o resultado do trabalho aos colegas.

Capítulo 8 • Classicismo

ff
identificar, nos Cantos I, IV e V de Os lusíadas, os principais fatos
narrados e as personagens envolvidas. Sugerimos especial atenção
a alguns dos episódios mais significativos da epopeia camoniana
presentes nesses Cantos: o Concílio dos Deuses (Canto I), a batalha
de Aljubarrota (Canto IV) e o encontro de Vasco da Gama com o
Gigante Adamastor (Canto V);

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Maria
Helena Ribeiro da Cunha.
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A tradição do

BALDUNG-GRIEN, H. As três idades
da mulher e a morte. 1510. Óleo
sobre madeira, 48 3 32,5 cm.
O quadro registra os efeitos da
passagem do tempo.

Unidade 2 • Origens europeias

Um tema clássico
A poesia lírica grega inaugurou, na Antiguidade, alguns temas, como a impotência dos seres humanos diante dos deuses, os efeitos da passagem do
tempo e a importância de viver o momento presente. A questão do impacto
do tempo sobre a natureza e os indivíduos será retomada muitas vezes ao
longo dos séculos. O primeiro a retomar esse tema foi Horácio, que analisou
a fugacidade do tempo e a inevitável submissão humana à morte.

Como, à veloz passagem dos anos, os bosques mudam de folhas,
que as antigas vão caindo, assim perece a geração velha de palavras
e, tal como a juventude, florejam, viçosas, as nascediças. Somos um
haver da morte, nós e o que é nosso.
HORÁCIO. Arte Poética (Epistula ad Pisones).
In: A poética clássica. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 57. (Fragmento).

140

I_plus_literatura_cap08_D.indd 140

13/09/10 3:31:16 PM

Para Horácio, todas as coisas passam. Assim como as folhas e as palavras, os seres humanos não escaparão à implacável passagem do tempo,
que traz consigo a velhice e a morte.

Shakespeare relê a temática horaciana

[...]
Quando noto que os homens, como as plantas,
Vivem e morrem sob o mesmo céu,
[...]
Então a vaidade desta breve permanência
Faz-te mais jovem ante meus olhos,
Onde o Tempo perdido se debate com a Morte
Para transformar teu dia de juventude em noite escusa;
E sempre combatendo o Tempo pelo teu amor,
Se de ti ele roubar, mais uma vez te recomponho.
SHAkESPEARE, William. 154 Sonetos. Tradução de Thereza Christina Rocque da Motta.
Rio de Janeiro: Ibis Libris. 2009. p. 35.

Na visão de Shakespeare, o destino da beleza é desaparecer com o correr dos anos. Para evitar que isso aconteça com
a amada, decide imortalizá-la por meio de seus versos. Essa
forma de enfrentar a decadência humana é típica da visão
renascentista. Nela, a arte é mimese (imitação) e, ao recriar literariamente a natureza e adotá-la como termo de comparação
para a beleza feminina, estabelece sua adoção como modelo
de belo absoluto.

Da Grécia Antiga ao Brasil
do século XVIII
No século XVIII, os temas clássicos renascem com poetas árcades, como Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu.
Em uma de suas liras mais conhecidas, o eu lírico defende a
necessidade de os amantes aproveitarem o presente, já que é
impossível deter a ação do tempo sobre as pessoas.
[...]
Ornemos nossas testas com as flores,
e façamos de feno um brando leito;
prendamo-nos, Marília, em laço estreito,
gozemos do prazer de sãos amores.
Sobre as nossas cabeças,
sem que o possam deter, o tempo corre;
e para nós o tempo, que se passa,
também, Marília, morre.
[...]

GUERCINO, G. Arcádia. C. 1620.
Óleo sobre tela, 82 3 91 cm. O
crânio nas pinturas do século
XVII alertava sobre a passagem
do tempo, a certeza da morte e
a necessidade de aproveitar o
presente.
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Durante o Renascimento, Shakespeare tratou da passagem do tempo
em vários sonetos, mostrando a vitalidade do tema.

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu e mais poesias.
Lisboa: Livraria Sá da Costa – Editora, 1982. p. 38. (Fragmento).
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CONEXÕES
Para assistir
Patrimônios da humanidade: o Renascimento.
EUA, 2008.
O legado artístico e arquitetônico do período renascentista, preservado como parte do patrimônio da
humanidade, é apresentado neste documentário. Esta
produção, organizada em capítulos, permite conhecer,
em detalhes, obras de arte e construções dos centros
históricos de Florença e de Évora, da cidade velha de
Salamanca, do Vaticano e do Palácio e do Parque de
Fontainebleau. Uma excelente oportunidade para ampliar o
conhecimento sobre a herança estética do Renascimento.

Elizabeth: a era de ouro, de Shekhar Kapur.
Shekhar Kapur retorna à Inglaterra da poderosa Elizabeth
I (Cate Blanchett), às voltas com a “invencível” armada do
espanhol Felipe II, que planejava restaurar o catolicismo
em terras inglesas. No plano pessoal, Elizabeth lida com
possíveis traições familiares e o amor proibido pelo aventureiro Sir Walter Raleigh (Clive Owen).

O divino Michelangelo: revelando o homem por
trás do mito, de Tim Dunn e Stuart Elliott.
Inglaterra, 2004.

Unidade 2 • Origens europeias

As obras criadas por Michelangelo, mais de 500 anos
atrás, até hoje deslumbram pela sua grandiosidade e perfeição: a monumental escultura de Davi, a pintura do teto da
Capela Sistina e o projeto arquitetônico da cúpula da Basílica
de São Pedro, em Roma, são somente algumas delas. Nesse
documentário, a equipe da BBC foi a Roma e a Florença,
na Itália, para recriar os principais momentos da vida do
artista, ilustrando as condições de produção da época,
o relacionamento de Michelangelo com seus ilustres
patronos e seu desejo de produzir uma arte que fosse
claramente divina.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Inglaterra/França/Alemanha, 2007.

Para sempre Cinderella, de Andy Tennant.
EUA, 1998.
Adaptação do conto de fadas infantil Cinderela, o filme
narra a história da filha única de um nobre francês que
passa a ser tratada como criada por sua madrasta depois
da morte de seu pai. A vida de Danielle de Barbarac se
complica quando ela se apaixona pelo príncipe de seu reino.
A jovem sofre com as conspirações e os maus-tratos de
sua madrasta, que deseja ver uma de suas filhas casada
com o herdeiro do trono. No entanto, os planos da baronesa
serão frustrados pelo amor dos dois jovens e pela ajuda
de Leonardo da Vinci, que se transforma numa espécie de
“fada madrinha” dos amantes.
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Para ler e pesquisar
O projeto do Renascimento, de elisa byington.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
Neste livro, o leitor é transportado para a efervescência artística que caracterizou a Itália nos séculos XV e XVI, quando surgiu o
Renascimento. Detendo-se especialmente no cenário competitivo
do período que nos legou obras de gênios como Da Vinci e Michelangelo, a autora analisa os principais desafios estéticos da época
com o objetivo de levar o leitor a compreender o projeto artístico do
movimento renascentista.

Leonardo da Vinci, de Alessando vezzosi.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
Neste livro, Alessandro Vezzosi, diretor do Museu Leonardo da Vinci,
apresenta a biografia do grande nome da Renascença. Em seu livro,
Vezzosi traça um panorama da vida e da obra de Leonardo da Vinci
— desde sua infância, na Itália, até sua morte, em terras francesas
— revelando a multiplicidade de talentos para as ciências e para as
artes que fizeram com que esse artista fosse considerado um dos
maiores gênios da história.

42 sonetos de Shakespeare, organização de ivo barroso.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
Este livro, com apresentação de Ivo Barroso e textos de Antonio
Houaiss e Nehemias Gueiros, traz uma cuidadosa seleção de sonetos
de Shakespeare.

A arte da Renascença italiana.
Konemann Port, 2000.
Livro que fornece um quadro geral e bastante abrangente da Renascença, mostrando como se desenvolveram as principais áreas
artísticas do Renascimento (a arquitetura, a escultura, a pintura e o
desenho) e seus artistas de maior destaque.

Lírica: Luís de Camões, organização de Massaud Moisés.
Antologia com os poemas mais característicos da produção lírica
camoniana (redondilhas, odes, éclogas, elegias e canções), acompanhada de notas explicativas para os textos.

Poesia clássica, de Francisco Maciel silveira.
São Paulo: Global, 1998.
Antologia dos poemas e autores mais significativos da literatura
portuguesa no período clássico. Destaque para a parte introdutória,
com informações sobre as origens do Classicismo em Portugal e suas
principais características.

Capítulo 8 • Classicismo

São Paulo: Cultrix, 1999.
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Para navegar
http://www.musopen.com/music.
php?type=period&id=1
Site em inglês com grande acervo de músicas organizadas
por compositor, intérprete, instrumento, período e formas
musicais. No caso do Renascimento, as músicas “Caligaverunt oculi mei”, “Amicus meus”, “Cantate domino” e “Unus ex
discipulis meis” exemplificam o canto coral do período.

http://www.museoscienza.org/english/leonardo/

http://www.britishmuseum.org/explore/
online_tours/europe/michelangelos_drawings/
michelangelos_drawings.aspx
Página, em inglês, do site do Museu Britânico que apresenta
24 desenhos do grande artista italiano Michelangelo.

http://mv.vatican.va
Página oficial, em inglês, espanhol, alemão, francês e italiano,
dos Museus do Vaticano, que reúnem obras de arte e antiguidades colecionadas durante séculos pelos diversos pontífices romanos. Destaque para as Salas de Rafael, que formam um grupo
de quatro aposentos decorados, entre 1508 e 1524, pelo próprio
artista Rafael e seus auxiliares a pedido do papa Júlio II.
No site, é possível visitar as quatro salas e explorar cada
objeto presente. Pode-se também visitar a Capela Sistina, com
afrescos pintados pelos maiores artistas do Renascimento,
como Bernini, Rafael e Botticelli. O destaque maior fica para o
teto, pintado por Michelangelo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Site, em inglês, do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia
Leonardo da Vinci. Na parte dedicada especialmente a Leonardo da Vinci é possível encontrar informações sobre a vida e
a obra do grande gênio da Renascença. Destaque para o link
intitulado The Leonardo gallery, que apresenta modelos baseados em estudos dos manuscritos de Leonardo da Vinci.

Para ouvir
As quatro estações, de Legião Urbana.

Unidade 2 • Origens europeias

Rio de Janeiro, EMI-Odeon, 1989.
Considerado por muitos o melhor trabalho do grupo Legião
Urbana, esse álbum traz a música
“Monte Castelo”, em que Renato
Russo promove uma interessante
relação intertextual entre o soneto
de Camões, Amor é um fogo que
arde sem se ver, e o Capítulo 13
da Primeira Epístola de São Paulo
aos Coríntios.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Música: trecho de “Ad nutum Domini”, Fulbert de Chartres, de Ensemble
Venance Fortunat.
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Moderna PLUS
Parte I
Unidade 2 Origens europeias
Capítulo 6 Literatura na Idade Média

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Michel Pastoureau
A tradição crítica
Aproximadamente de 1100 a 1280, seis gerações de trovadores cantam como o amor
é um princípio vivificador, a fonte de todas as virtudes, que torna o homem delicado e
generoso, humilde e conquistador, sincero e alegre. [...]
O amante, totalmente submisso à sua dama, deve-lhe um longo e total serviço
amoroso sem esperar recompensa.
PASTOUREAU, Michel. No tempo dos cavaleiros da Távola Redonda. São Paulo:
Companhia das Letras/Círculo do Livro, 1989. p. 144. (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo explicando em que consiste o serviço
amoroso que o trovador deve dedicar a sua dama.
Antes de desenvolver seu parágrafo, reflita sobre as questões a seguir.
Por que Michel Pastoureau afirma que o amor “torna o homem delicado
e generoso”?
Como essa afirmação se relaciona com o que você aprendeu neste
capítulo?

www.modernaplus.com.br

De que modo as cantigas líricas apresentadas (provençais ou galego-portuguesas) ilustram o serviço amoroso a que o texto se refere?

Michel Pastoureau (1947-)

É um dos principais pesquisadores franceses do
universo mental e da vida
cotidiana das populações
europeias medievais. Paleógrafo, conservador da
Biblioteca Nacional de Paris,
especialista em brasões
medievais, Pastoureau é também professor de antropologia histórica na École des
Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Paris).

1

Moderna PLUS

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

Parte I
Unidade 2 Origens europeias
Capítulo 7 Humanismo

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Segismundo Spina
A tradição crítica
Vivendo em pleno Renascimento, Gil Vicente não se deixa todavia impregnar daquela
concepção horizontal da vida — em que o homem é a medida de todas as coisas; não vibra
o menor sopro de paganismo em toda a sua obra, pelo contrário: nela está evidente uma
concepção cristã da vida. [...] A sátira e as peças pias estão continuamente a serviço do
missionário, preocupado na edificação do homem e na sua subordinação à Providência.
SPINA, Segismundo. Era medieval. 8. ed. São Paulo: Difel, 1985.
p. 84. (Col. Presença da Literatura Portuguesa). (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você explique por que o teatro
vicentino, ao deixar evidente uma concepção cristã de vida, ilustra a
convivência entre o novo e o velho que define a literatura do Humanismo.
Para refletir sobre os pontos centrais de seu parágrafo, você pode se apoiar
nas questões a seguir.
Como se caracterizou a mudança da perspectiva teocêntrica medieval
para a antropocêntrica iniciada no Humanismo?

www.modernaplus.com.br

De que modo a obra de Gil Vicente ilustra o comportamento humano
(traço antropocêntrico) para ressaltar a necessidade de salvação da alma
e de moralização dos costumes (traço teocêntrico)?

Segismundo Spina (1921-)

É um dos responsáveis
pelo estudo da literatura
medieval no Brasil. Filólogo
e professor emérito da Universidade de São Paulo (USP),
formou muitos pesquisadores que, seguindo seus passos, iniciaram uma tradição
de estudos medievais em
universidades brasileiras.
Dedicou-se à preparação de
antologias que tornam acessíveis para o leitor leigo textos medievais portugueses.

1

Moderna PLUS
Parte I
Unidade 2 Origens europeias
Capítulo 8 Classicismo

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Maria Helena Ribeiro da Cunha
A tradição crítica
Imitar os Antigos supunha opor-se à linguagem rude, às formas indisciplinadas e
ao cunho popular da poesia medieval. Supunha principalmente imitar a perfeição dos
modelos, dos paradigmas, das formas, das imagens e dos processos clássicos.
CUNHA, Maria Helena Ribeiro da. Preliminares. In: A literatura portuguesa em perspectiva;
Classicismo/Barroco/Arcadismo. São Paulo: Atlas, 1993. v. 2, p. 19. (Fragmento).

Maria Helena Ribeiro da Cunha

Explique
Redija um parágrafo demonstrando como a literatura do Renascimento
desenvolveu-se a partir do resgate de modelos da Antiguidade.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas:
Caracterize, resumidamente, as formas e os temas greco-latinos
recorrentes na literatura do Classicismo.

www.modernaplus.com.br

Explique, com base em algum soneto camoniano, por que a adoção de
uma forma fixa favorecia o desenvolvimento de uma visão mais racional,
característica do período.

É professora do curso
de Letras da Universidade de São Paulo e dedica
sua pesquisa ao estudo da
poesia camoniana. Publicou, em 1989, sua tese de
livre-docência A dialética
do desejo em Camões, pela
Imprensa Nacional/Casa da
Moeda, de Portugal.

1

Moderna plus

literatura
tempos, leitores

maria luiza M. Abaurre
marcela pontara

e leituras

Conteúdo DIGITAL - unidade 2
Sala de música

Ductia
Literatura > Parte 1 > Unidade 2 >
Cap. 6
Dulamans Vröudenton (Dulamans,
do gaélico “coletor de sargaço”,
e Vröudenton, do antigo a lemão,
“música alegre”) é um conjunto
formado por austríacos que
toca músicas da Idade Média e
Renascença. A faixa selecionada,
chamada “Ductia”, é inspirada na
canção tradicional celta.

Fortuna Imperatrix Mundi:
O Fortuna
Literatura > Parte 1 > Unidade 2 >
Cap. 6
As canções profanas de Carmina
Burana foram compostas por
monges eruditos e exploram um
símbolo da Antiguidade: a Roda da
Fortuna (sorte, destino). No trecho
selecionado, a canção “Fortuna
Imperatrix Mundi: O Fortuna.

Ad nutum Domini
Literatura > Parte 1 > Unidade 2 >
Cap. 8
Ensemble Venance Fortunat é um
grupo de música sacra. Na faixa
selecionada, “Ad nutum Domini”,
podemos conhecer um pouco da
produção medieval.

Sequência temática

Literatura na Idade Média

Humanismo

Classicismo

Literatura > Parte 1 > Unidade 2 >
Cap. 6

Literatura > Parte 1 > Unidade 2 >
Cap. 7

Literatura > Parte 1 > Unidade 2 >
Cap. 8

A animação descreve o momento
em que se desenvolve a literatura
na Idade Média na Europa,
especificamente em Portugal,
bem como as características dessa
produção literária. Em seguida,
são detalhadas as cantigas de amor,
de amigo, satíricas (de escárnio
e maldizer), além das novelas
de cavalaria.

A animação detalha o contexto
histórico em que se desenvolveu o
Humanismo na Europa, destacando
o papel desempenhado pela
Itália nas mudanças culturais e
socioeconômicas da época. Depois,
são abordados seus autores e
descritas as características
de suas obras.

A animação descreve o período em
que se desenvolveu o Classicismo,
detalhando suas características na
produção artística da época. Ao
abordar o Classicismo em Portugal,
apresenta a produção de Sá de
Miranda, introdutor dos valores
humanistas no país. Após esse
estudo, é detalhada a obra de Camões,
com destaque para Os lusíadas.

UniDaDe

3

A literatura no
período colonial
O Brasil passa a fazer parte da História
ocidental no século XVI, quando os
portugueses aportam em Porto Seguro e,
em carta ao rei, anunciam que a terra
“em tal maneira é graciosa que,
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela
tudo, por bem das águas que tem”.
O registro das primeiras impressões
dos viajantes, os sermões do
Padre Vieira, a poesia viva de
Gregório de Matos, a ira e a lira
de nossos inconfidentes árcades
correspondem às primeiras
manifestações literárias destas
terras que despertavam tanta
cobiça e tanta curiosidade
na Europa. É disso que
trata esta unidade.

ALEIJADINHO. Anjo com
cálice. Século XVIII.

Capítulo 9 Primeiras visões do Brasil, 148
Capítulo 10 Barroco, 166
Capítulo 11 Arcadismo, 190
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UMa ViaGeM no teMpo

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Mundus Novus

Carta a Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici
[...] Encontramos naquelas regiões tanta multidão de gente quanto ninguém poderá enumerar [...]. Todos, de ambos os sexos, andam nus, sem cobrir nenhuma parte
do corpo; como saem do ventre materno, assim vão até a morte. [...] Têm o cabelo
amplo e negro; são ágeis no andar e nos jogos, de rosto afável e bonito, que, contudo,
eles mesmos destroem. Com efeito, eles perfuram as maçãs do rosto, os lábios, as
narinas e as orelhas. Nem julgues que aqueles furos sejam pequenos ou que tenham
apenas um. Na realidade, vi alguns tendo só no rosto sete buracos, em qualquer um
dos quais era capaz de [caber] uma única ameixa. Tapam esses seus furos com pedras
azuis, marmóreas, cristalinas e de alabastro, belíssimas, com ossos branquíssimos e
outras coisas elaboradas artisticamente, conforme o uso deles. [...] Além de que, em
cada orelha têm perfurado três buracos com outras pedras pendentes em anéis. Esse
costume é só dos homens. Realmente, as mulheres não perfuram o seu rosto, mas
somente as orelhas.
[...]
São pescadores aplicados. Aquele mar é piscoso
e copioso em todo o gênero de peixes. Não são
caçadores. Creio [que é] porque ali há muitos
gêneros de animais silvestres, principalmente
leões e ursos, inúmeras serpentes e outras
bestas horríveis e disformes e também
porque ali há largas e longas selvas e árvores de imensa magnitude, e não ousam
expor-se nus, sem proteções e armas, a
tantos perigos.
VESPÚCIO, Américo. Novo mundo
mundo:
as cartas que batizaram a América.
Tradução de Janaína Amado e
Luiz C. Figueiredo. Introdução e notas de
Eduardo Bueno. São Paulo: Planeta, 2003. p. 40-41; 45. (Fragmento).

DÜRER, A. Cabeça de
um cavalo-marinho.
1521. Caneta, tinta e
aquarela sobre papel.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

Primeiras leituras

Primeiras leituras

Das plantas mantimentos e frutas
que há nesta província

[...]
Outra fruta há nesta terra muito melhor, e mais prezada dos moradores
de todas, que se cria em uma planta humilde junto do chão; a qual planta
tem umas pencas como de erva babosa. A esta fruta chamam ananases e
nascem como alcachofras, os quais parecem naturalmente pinhas, e são do
mesmo tamanho e alguns maiores. Depois que são maduros, têm um cheiro
mui suave, e comem-se aparados feitos em talhadas. São tão saborosos, que
a juízo de todos, não há fruta neste reino que no gosto lhes faça vantagem. E
assim fazem os moradores por eles mais, e os têm em maior estima, que outro
nenhum pomo que haja na terra.

BRY, T. Mapa da América
Central e América do Sul. 1562.
Gravura.

GANDAVO, Pero de Magalhães. In: VALLE, Ricardo Martins (Org., intr. e notas);
SANTOS, Clara Carolina Souza (Intr. e notas). História da província Santa Cruz.
São Paulo: Hedra, 2008. p. 91. (Fragmento).
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Do gentio que há nesta província,
da condição e costumes dele,
e de como se governam na paz

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Do monstro marinho que se matou na
capitania de São Vicente no ano de 1564
Foi coisa tão nova e tão desusada aos olhos humanos
a semelhança daquele fero e espantoso monstro marinho
que nesta província se matou no ano de 1564, que ainda
que por muitas partes do mundo se tenha já notícia dele,
não deixarei todavia de dar aqui outra vez de novo [...]. [...]
Era quinze palmos de comprido e semeado de cabelos pelo
corpo, e no focinho tinha umas sedas mui grandes como
bigodes. Os índios da terra lhe chamam em sua língua
iupiara1, que quer dizer demônio-d’água. Alguns como
este se viram já nestas partes, mas acham-se raramente.
E assim também deve de haver outros muitos monstros de
diversos pareceres, que no abismo desse largo e espantoso
mar se escondem, de não menos estranheza e admiração; e
tudo se pode crer por difícil que pareça; porque os segredos
da natureza não foram revelados todos ao homem, para
que com razão possa negar, e ter por impossível as coisas
que não viu, nem de que nunca teve notícia.
GANDAVO, Pero de Magalhães. In: VALLE, Ricardo Martins (Org.,
intr. e notas); SANTOS, Clara Carolina Souza (Intr. e notas). História da
província Santa Cruz. São Paulo: Hedra, 2008. p. 117-119. (Fragmento).

1. É possível que o
“monstro” avistado
fosse um leão-marinho,
porque alguns deles,
influenciados por correntes
frias, chegavam à costa
brasileira.

GANDAVO, Pero de Magalhães. In: VALLE, Ricardo Martins
(Org., intr. e notas); SANTOS, Clara Carolina Souza (Intr. e notas).
História da província Santa Cruz. São Paulo:
Hedra, 2008. p. 121-123. (Fragmento).

Grã: grande.
Pelejar: lutar.

BRY, T. Peixe assando
na grelha sobre a
chama. 1590. Gravura.

Primeiras leituras

Gravura de Nicolo Nelli, provavelmente
baseada em ilustração portuguesa que
acompanhava a história do monstro
Ipupiara, contada por Pedro de Magalhães.
1565. Veneza. 17,3 3 25,1 cm.

[...]
Pela maior parte são bem dispostos, rijos e de boa
estatura. Gente mui esforçada e que estima pouco morrer,
temerária na guerra e de muito pouca consideração. São
desagradecidos em grã maneira, e mui desumanos e cruéis,
inclinados a pelejar e vingativos por extremo. Vivem todos
mui descansados sem terem outros pensamentos, senão
de comer, beber, e matar gente, e por isso engordam
muito. [...] São mui desonestos e dados à sensualidade, e
assim se entregam aos vícios como se neles não houvera
razão de homens. [...] A língua de que usam toda pela costa
é uma, ainda que em certos vocábulos difere em algumas
partes. Mas não de maneira que se deixem uns aos outros
de entender [...]. [...] Carece de três letras, convém a saber,
não se acha nela, f, nem, l, nem, r, coisa digna de espanto,
porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei. E desta maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta,
nem peso, nem medido. Não adoram a coisa alguma, nem
têm para si que há depois da morte glória para os bons, e
pena para os maus. E o que sentem da imortalidade d’alma
não é mais que terem para si que seus defuntos andam na
outra vida feridos, despedaçados, ou de qualquer maneira
que acabaram nesta. [...]
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Capítulo

9

Primeiras visões
do Brasil

OBjetivOs
Ao final do estudo deste
capítulo, você deverá ser
capaz de:
1. Explicar o que foi o projeto
colonial português.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Identificar e compreender
como se articularam os
agentes do discurso no
período.
3. Reconhecer os elementos
nativos da América
que o olhar europeu
transformou em símbolos
de nacionalidade.
4. Identificar valores e visões
de mundo expressos nos
textos da literatura de
viagens.
5. Explicar como a literatura
de catequese atuava na
conversão dos gentios.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

6. Analisar de que modo
textos literários
produzidos em diferentes
momentos resgatam
símbolos de nacionalidade
identificados pelos
viajantes do século XVI.

Terra Brasilis, mapa de Lopo Homem, da
obra Atlas Miller. 1515-1519. Manuscrito
iluminado sobre pergaminho, 41,5 3 59 cm.
Elaborado no século XVI, este mapa retrata
a maneira como Lopo Homem via a natureza
brasileira e os indígenas que aqui viviam.

148
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A

chegada das caravelas portuguesas à costa da Bahia, em 1500, colocou
frente a frente dois povos muito diferentes. Os viajantes que aqui estiveram
no século XVI mostraram como se deu esse contato. Nos relatos que fizeram,
encontramos o registro de imagens da terra e de sua gente que marcaram para
sempre a identidade brasileira. Saiba, neste capítulo, como tudo isso começou.

Leitura da imagem
século XVI, pouco tempo depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. Que
elementos nativos os autores do mapa acharam importante registrar?

2. Observe os indígenas. Que atividades eles realizam?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
O fato de serem retratados realizando essas atividades revela o modo
como eram vistos pelos europeus. Explique como pode ser caracterizado esse olhar europeu para os indígenas.

3. Quais elementos do mapa dão ideia da exuberância da natureza
brasileira?
ff
Que ideia sobre o Novo Mundo esse mapa transmitia às cortes
europeias?

Da imagem para o texto
4. Leia um fragmento de um texto publicado em 1556, em que o alemão
Hans Staden descreve aspectos do Brasil para os leitores europeus.

Onde fica a terra da América
ou Brasil, que vi em parte.
A América é uma terra vasta onde vivem muitas tribos de homens selvagens com
diversas línguas diferentes. Também há muitos animais bizarros. Essa terra tem uma
aparência amistosa, visto que as árvores ficam verdes por todo o ano, mas os tipos
de madeira que lá existem não são comparáveis com os nossos. Todos os homens
andam nus, pois naquela parte da terra situada entre os trópicos nunca faz tanto
frio quanto, entre nós, no dia de São Miguel. [...] Na terra em questão nascem e
crescem, tanto nas árvores quanto na terra, frutos de
que os homens e os animais se alimentam. Por causa
do sol forte, os habitantes da terra têm uma cor de pele
marrom-avermelhada. Trata-se de um povo orgulhoso,
muito astuto e sempre pronto a perseguir e devorar
seus inimigos. A América estende-se por algumas
centenas de milhas, tanto ao sul quanto ao norte. Já
velejei 500 milhas ao longo da costa e estive em muitos
lugares, numa parte daquela terra.
STADEN, Hans. A verdadeira história dos selvagens, nus e
ferozes devoradores de homens.
Tradução de Pedro Süssekind.
Rio de Janeiro: Dantes, 1998. p. 132. (Fragmento).

Lopo Homem e a
“Terra Brasilis”
Nomeado mestre de cartas
de marear, pelo rei D. Manuel I,
o cartógrafo português Lopo
Homem foi encarregado de
preparar um atlas manuscrito
que representasse as novas terras descobertas pelos
portugueses. Surgia, assim,
o Atlas Miller (nome de seu
último proprietário), conjunto
de planisférios feitos por Lopo
Homem com a ajuda de Pedro
e Jorge Reinel. O mapa “Terra
Brasilis” traz 146 nomes de
pontos da costa brasileira, do
Maranhão à embocadura do
rio da Prata. Ao norte (atual
Guiana) e ao sul (atual Argentina) aparecem as bandeiras
que assinalam os pontos extremos do avanço português
em 1519.

STADEN, H. Tupinambás
com pilão, arco e
ornamento de penas.
Xilogravura. Ele registrou
na obra Viagem ao Brasil,
publicada pela primeira
vez em 1557, na Alemanha,
suas impressões sobre a
tribo e seus rituais.

Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

1. A imagem de abertura reproduz um mapa das terras brasileiras feito no

ff
Que aspectos da América o alemão Hans Staden destaca em seu texto?
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5. Observe os adjetivos utilizados no trecho a seguir.
“A América é uma terra vasta onde vivem muitas tribos de homens selvagens com
diversas línguas diferentes. Também há muitos animais bizarros.”
ff
Considerando os adjetivos utilizados, compare a imagem que Hans
Staden faz da terra, dos nativos e dos animais com aquela identificada no mapa de Lopo Homem. Elas são semelhantes ou diferentes?
Por quê?

6. O uso de descrições tornou-se uma característica recorrente nos relatos
de viagem do século XVI. Essa característica está presente no texto de
Hans Staden? Justifique com uma passagem do fragmento.

7. A experiência pessoal era muito valorizada no século XVI, pois atestava
a existência de um conhecimento adquirido por meio da ação individual.
Em qual passagem do texto essa característica pode ser observada?
ff
Que função a valorização da experiência pessoal pode ter em um relato
sobre o Novo Mundo?

A revelação do Novo Mundo
No dia 22 de abril de 1500, as naus portuguesas comandadas por Pedro
Álvares Cabral chegaram ao sul do atual estado da Bahia e, após navegarem
cerca de 66 quilômetros ao longo da costa, aportaram em uma baía a que
deram o nome de Porto Seguro. Estava “descoberto” o Brasil.
Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada portuguesa, enviou uma longa
carta para o rei D. Manuel dando notícias do achamento da “nova terra”,
batizada de Vera Cruz.
Retrato de Hans Staden, 1664.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

vésperas: na liturgia católica, as
vésperas são a parte do ofício
divino que ocorre entre as 15 e as
18 horas.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Elizabeth: a
era de ouro, de Shekhar Kapur.

[...] Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra! Primeiramente um
grande monte, muito alto e redondo; depois, outras serras mais baixas, da parte sul
em relação ao monte e, mais, terra chã. Com grandes arvoredos. Ao monte alto o
Capitão deu o nome de Monte Pascoal; e à terra, Terra de Vera Cruz. [...]
CASTRO, Sílvio (Intr., atualiz. e notas). A carta de Pero Vaz de Caminha.
Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 77. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Hans Staden (1520-1565)
participou de duas expedições ao Brasil: uma em 1549
e outra em 1550. Durante a
segunda expedição, depois
de sobreviver a um naufrágio,
foi capturado pelos índios tupinambás. Prisioneiro do chefe Cunhambebe, presenciou
todo tipo de ritual realizado
pela tribo, nos nove meses de
seu cativeiro. As cerimônias
de antropofagia foram as
que mais o impressionaram e
ganharam lugar de destaque
no livro A verdadeira história
dos selvagens, nus e ferozes
devoradores de homens, em
que relatou sua experiência
com os nativos.

Embora a Carta de Caminha contenha a primeira descrição das terras
brasileiras, não foi ela que divulgou, para o público europeu, as características
do território americano. Por ser um documento que continha informações
importantes para a coroa portuguesa, a Carta ficou guardada nos arquivos
da Torre do Tombo até o início do século XIX.

Américo vespúcio: o criador da América
O navegador italiano Américo Vespúcio explorou o Novo Mundo primeiro a
serviço dos reis de Castela e Aragão (Isabel I e Fernando II) e, depois, do rei
de Portugal. Foi ele quem concluiu que os territórios encontrados não faziam
parte da Ásia.
Dois textos atribuídos a Américo Vespúcio, Mundus Novus e Quatro
navegações, foram, na verdade, os responsáveis pelas primeiras imagens
que os europeus fizeram da “quarta parte do mundo” (como era conhecida
a região do quadrante oeste do Atlântico Sul), dos seus habitantes e da
curiosa fauna e flora locais.
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O sonho do Império Português ultramarino teve início no século XV, quando o interesse do infante D. Henrique pelos estudos
de navegação o fez mudar-se para Sagres, de onde comandou as
pesquisas sobre as possibilidades de travessias oceânicas.
A partir de 1422, todos os anos, o infante enviou barcos
para explorar a costa africana. Em 1434, Gil Eanes ultrapassou
o cabo Bojador, no sul da África, abrindo o caminho que levaria
os navegantes ao Oriente.
D. Manuel I, o Venturoso, continuou o projeto das expedições marítimas iniciado no século XV. Quando enviou a armada
de Cabral à África em busca de pimenta, cravo e gengibre, o
rei português já sabia que encontraria terras a noroeste dos
Açores e da Madeira. O Brasil, portanto, foi incorporado a um
projeto colonial que determinaria não somente sua exploração e ocupação,
mas também a natureza do intercâmbio cultural que se daria, desde o primeiro momento, entre portugueses e nativos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O impacto dos descobrimentos
Juntamente com a invenção da prensa móvel por Gutenberg, os descobrimentos marítimos simbolizam o início da Era Moderna. Depois da descoberta
das terras americanas, toda a geografia medieval teve de ser mudada.
Os portugueses foram o primeiro povo europeu a desembarcar no Brasil,
na Índia, na China, no Japão e, acredita-se também, na Austrália. O contato
com culturas e religiões muito diferentes das europeias forçou o início de
uma mudança de mentalidade, ainda que os colonizadores impusessem seus
valores às populações nativas que encontravam nos novos territórios.

Os agentes do discurso

A vida a bordo das
caravelas

Ilustração de caravela da
esquadra de Pedro Álvares
Cabral, que faz parte da
obra Livro de Lisuarte de
Abreu.

O maior obstáculo das
travessias marítimas era sobreviver às condições de vida
em uma caravela. Era impossível tomar banho: piolhos,
pulgas e percevejos proliferavam no corpo das pessoas.
Os alimentos, armazenados
em porões úmidos, apodreciam rapidamente. Quando as
naus enfrentavam uma calmaria, os marinheiros comiam de tudo: sola de sapato,
papéis, biscoitos com larvas
de inseto e animais mortos.
Nessas condições, o espantoso era sobreviverem às
longas viagens marítimas.

Relatos, tratados e diários nasciam da pena de escrivãos (Pero Vaz de
Caminha), religiosos (Fernão Cardim, Jean de Léry), aventureiros (Hans Staden), historiadores (André Thévet) ou navegadores (Américo Vespúcio). Os
autores dos textos da literatura de viagens não apresentam, portanto, um
perfil semelhante. Há entre eles representantes tanto do teocentrismo medieval como da visão humanista do Renascimento. O que os une é o mesmo
contexto de produção: todos relatam a experiência real de conhecer novos
países e sua natureza.
As condições de circulação desses textos variavam bastante.
A Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, era um documento
confidencial, porque fornecia informações muito específicas
sobre a rota adotada pela frota de Cabral para alcançar o litoral
brasileiro. As cartas de Américo Vespúcio, por outro lado, foram
impressas como panfleto e lidas por nobres e plebeus.
Os textos escritos pelos padres jesuítas apresentam condições de produção e de circulação bem diferentes das observadas nos relatos de viagem. Eles nascem da intenção de catequizar
os índios e manter presentes, entre os colonos portugueses, os
elementos da fé cristã. Seus autores têm um mesmo perfil: são
religiosos, quase sempre jesuítas, que buscam formas de contato com a população nativa para poder convertê-la. São eles os
primeiros a estudar a língua dos índios e a descrevê-la em uma
gramática, por exemplo.
Pajelança, ritual para a cura de doenças, retratada
A circulação desses textos religiosos, na colônia, se dá
na xilogravura que ilustra a obra Cosmografia
universal (Paris, 1575), de André Thévet
essencialmente de forma oral.

Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

O projeto colonial português
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A carta Mundus Novus fez um sucesso estrondoso na Europa. Publicada
como um folheto semelhante a uma
história de cordel, teve 25 edições em
mais de seis línguas entre os anos de
1504 e 1506. Calcula-se que cerca de
20 mil exemplares desses folhetos
foram vendidos em praças e feiras. O
relato, que misturava selvageria e sexo,
visões do paraíso e cenas de canibalismo, atraía o público.

1532

1521

1500

1497-1898

1494

Detalhe da tela de P.
Tolin Desembarque de
Cristóvão Colombo na
América. 1862. Óleo sobre
tela, 330 3 545 cm.
O Tratado de Tordesilhas
é assinado.
Vasco da Gama descobre
o caminho marítimo para
as Índias.
A esquadra de Cabral
chega ao Brasil.
Início da colonização do
Brasil.
Fundação da cidade de
São Vicente.
D. João III implanta o
regime das capitanias
hereditárias.

1578

1565

1549

Imagem de São Vicente,
1624.
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Capa de uma edição alemã da carta
Mundus Novus, de Américo Vespúcio,
publicada em 1505.

Chega ao Brasil Tomé
de Sousa, governador-geral da colônia.
Estava autorizado a
matar e escravizar os
índios que resistissem
ao domínio português.
Na comitiva, veio o padre
Manuel da Nóbrega.
Os portugueses fundam
o Rio de Janeiro.
D. Sebastião, rei de
Portugal, desaparece na
Batalha de Alcácer-Quibir, o que faz com
que o reino passe a ser
governado pela Espanha.

•

Os relatos de viagem e o público

Era grande o interesse pelos textos que descreviam o Novo Mundo.
Além da curiosidade generalizada, havia também o desejo de descobrir o
potencial econômico dos novos territórios e de conhecer mais sobre as
coisas desse mundo.
Filósofos como Michel de Montaigne e Erasmo de Rotterdan, escritores
como Thomas Morus e Rabelais, pintores como Leonardo da Vinci e Sandro
Botticelli, o pensador Nicolau Maquiavel, todos eles leram as cartas de
Américo Vespúcio e foram, de alguma maneira, inspirados por elas.

•

Os textos religiosos e o público

Enquanto os cronistas escrevem para os europeus, os jesuítas destinam
seus textos aos nativos americanos, porque são eles os interlocutores a serem
convertidos pelo discurso religioso. Para alcançar esse objetivo, os padres
chegam a incorporar elementos da cultura indígena às peças teatrais que
escrevem. Algumas apresentam, inclusive, trechos escritos em língua tupi.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1492

O cordel do Novo Mundo

Cristóvão Colombo
chega à América.

A literatura de viagens
Ao longo do século XVI, diversas expedições foram enviadas para as
terras brasileiras. Os viajantes que as integravam tinham algumas missões
específicas a cumprir: descrever a terra e o povo nativo, catalogar espécimes da fauna e da flora, identificar possíveis interesses econômicos para a
coroa portuguesa. Era necessário, ainda, apresentar a nova colônia de modo
positivo e promissor, para estimular nos portugueses o desejo de se aventurarem na ocupação e na colonização do vasto território descoberto.
Tome nota
Os relatos de viagens são textos essencialmente informativos e se caracterizam como uma espécie de crônica histórica. Por esse motivo, são conhecidos
como literatura de viagens ou de informação.

Portugueses, franceses e alemães descrevem a nova terra como uma
espécie de paraíso tropical, visto como manifestação da bondade divina.
Com isso, revelam uma visão de mundo ainda bastante moldada pelo teocentrismo medieval.
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A linguagem dos cronistas
O objetivo da literatura de viagens era informar. E isso criou um desafio
interessante para seus autores: como, por meio de palavras, apresentar
um retrato compreensível de uma realidade inteiramente desconhecida e
estranha?
A primeira característica que chama a atenção, nos textos, é sua estrutura descritiva, na qual merece destaque o uso frequente das comparações.
Observe.

[...] Tambem ha huma fruita que lhe chamão Bananas,
e pela lingua dos indios Pacovas: ha na terra muita abundancia dellas: parecem-se na feição com pepinos, nascem
numas arvores mui tenras e não são muito altas, nem têm
ramos senão folhas mui compridas e largas. [...] Esta he
huma fruita mui sabrosa e das boas que ha na terra, tem
huma pelle como de figo, a qual lhes lanção fóra quando
as querem comer e se come muitas dellas fazem dano á
saude e causão febre a quem se desmanda nellas. [...] Ha
duas qualidades desta fruita, humas são pequenas como
figos berjaçotes, as outras são maiores e mais compridas.
Estas pequenas têm dentro em si huma cousa estranha, a
qual he que quando as cortão pelo meio com huma faca ou por qualquer parte
que seja acha-se nellas hum signal á maneira de Crucifixo, e assi totalmente o
parecem. [...]

Detalhe da aquarela Banana,
1634-1637, de Zacharias Wagner,
extraído da obra Tierbuch.

GANDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil/
História da Província Santa Cruz. Belo Horizonte: Itatiaia/
São Paulo: Edusp, 1980. p. 50-51. (Fragmento).

Pacovas: banana, em língua indígena.
Berjaçotes: certa variedade de figo.

Para explicar o que são bananas, Gandavo parte da semelhança entre
a fruta e o pepino, alimento conhecido dos portugueses. Mais adiante,
também compara as bananas pequenas a figos, uma fruta consumida na
Europa. Revela ainda um olhar muito influenciado pela religião católica, ao
dizer que dentro das bananas há um sinal idêntico ao crucifixo.
Detalhes como esse acrescentavam sempre características exóticas ou
misteriosas aos elementos do Novo Mundo. Também reforçavam, junto ao público europeu, a ideia de
que a travessia do oceano Atlântico os havia posto
em contato com uma espécie de paraíso terrestre
abençoado por Deus.

A derrubada das matas
Quando os portugueses descobriram o valor do
pau-brasil, teve início o processo de devastação das
matas brasileiras. Registros da chegada de cargueiros
portugueses e franceses nos portos europeus permitem estimar que, somente ao longo do século XVI, dois
milhões de árvores foram derrubadas, o que daria uma
média de 50 cortes por dia. No final de 1500, o pau-brasil
só era encontrado longe da costa.

Detalhe de Brasil, mapa de
Giovanni Battista Ramusio, 1557.
Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Capítulo Sexto
Das Fruitas Da Terra
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As visões do paraíso
Pero Vaz de Caminha é o primeiro a descrever o Novo Mundo de modo
idealizado. Na sua Carta, as matas, a água abundante, os animais desconhecidos e os índios configuram o cenário de um paraíso tropical.
[...] a terra por cima é toda chã e muito
cheia de grandes arvoredos. De ponta a
ponta é tudo praia redonda, muito chã e
muito formosa.
[...]

As águas são muitas e infindas. E em
tal maneira é graciosa que, querendo
aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das
águas que tem.
Porém, o melhor fruto que dela se pode
tirar me parece que será salvar esta gente. E
esta deve ser a principal semente que Vossa
Alteza nela deve lançar.
[...]

CASTRO, Silvio (Intr., atualiz. e notas). A carta de Pero Vaz de Caminha.
Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 97-98. (Fragmento).

Outros viajantes apresentam a terra de modo muito semelhante. É esse
olhar estrangeiro que vai definir os futuros símbolos da nacionalidade brasileira: os índios e a natureza exuberante.
Os cronistas do século XVI vão transformá-los em elementos centrais de
seus relatos, inaugurando temas literários muito explorados mais tarde, de modos diversos, por escritores de diferentes épocas e movimentos literários.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nela até agora não pudemos saber que
haja ouro, nem prata, nem coisa alguma
de metal ou ferro; nem o vimos. Porém
a terra em si é de muito bons ares, assim
frios e temperados comos de Entre-Douro
e Minho, porque neste tempo de agora os
achávamos como os de lá.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

O texto de Caminha também revela os principais interesses da máquina
colonizadora portuguesa: encontrar ouro e metais preciosos e “salvar” os
índios. Esse último trabalho caberá aos padres jesuítas que, embarcados
nas caravelas portuguesas, chegam ao Novo Mundo para submeter os
indígenas ao domínio da fé católica.
Os principais relatos de viagens

GAuLTHIER, L. François Carypyra.
Xilogravura, 1614.

Entre os vários textos escritos por viajantes portugueses sobre o Brasil,
destacam-se:
• Tratado da Terra do Brasil (escrito, provavelmente, em 1570, mas publicado
apenas em 1826) e História da Província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil (1576), de Pero de Magalhães Gandavo.
• Narrativa epistolar (1583) e Tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta
Fernão Cardim.
• Tratado descritivo do Brasil (1587), de Gabriel Soares de Sousa.
• Diálogos das grandezas do Brasil (1618), de Ambrósio Fernandes Brandão.
• Diálogo sobre a conversão dos gentios (1557), do padre Manuel da Nóbrega.
• História do Brasil (1627), de frei Vicente do Salvador.
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Panelas centenárias
Entre as muitas curiosidades registradas na literatura dos viajantes, encontram-se algumas informações preciosas para a compreensão da nossa herança cultural. É o caso da descrição abaixo:

Os potes que eles utilizam são produzidos pelas mulheres da seguinte maneira: pegam o barro e amassam, moldando a partir deles os potes
desejados [...]. Se os potes precisam ser queimados, apoiam-nos em pedras, botam
muita cortiça seca em torno e acendem o fogo. [...]

Panelas de barro de
Vitória, ES, 2002.

STADEN, Hans. Panelas centenárias. In: A verdadeira história dos selvagens,
nus e ferozes devoradores de homens. Tradução de Pedro
Süssekind. Rio de Janeiro: Dantes, 1998. p. 147. (Fragmento).

As panelas de barro são consideradas patrimônio cultural do Brasil. Até hoje,
as paneleiras do bairro de Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo, utilizam o
mesmo processo das índias para confecção das famosas panelas de barro em
que é feita a moqueca capixaba.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os peregrinos da fé

À sombra da cruz:
a literatura de catequese
A história das primeiras décadas do Brasil colônia é também a história
dos missionários jesuítas que chegaram em 1549 e aqui permaneceram
até 1605. Nesse período, fundaram várias cidades, como Salvador, Rio de
Janeiro e São Paulo.
A presença dos jesuítas nas cidades e povoados era sinônimo de educação.
Aonde chegavam, inauguravam logo uma escola que funcionava como base
da missão.
Durante sua permanência no Brasil, os missionários jesuítas escreveram
poemas e peças de teatro para converter os índios à religião católica. A
dramatização de cenas bíblicas e de passagens da vida dos santos era feita,
muitas vezes, em tupi para garantir que os ensinamentos religiosos e morais
fossem compreendidos pelos nativos.
Tome nota

Fundada em 1534 pelo padre espanhol Inácio de Loyola,
a Companhia de Jesus foi um
dos instrumentos utilizados
pela Igreja Católica para
enfrentar a perda de poder
desencadeada pela reforma
protestante de Martinho Lutero. Como ordem religiosa,
os jesuítas surgiram com
a missão de levar o catolicismo aos mais distantes
territórios, convertendo os
gentios das terras recém-descobertas e, se possível,
também os muçulmanos.
Entre os jesuítas célebres
que passaram pelo Brasil,
destacam-se José de Anchieta e o grande orador barroco
Antônio Vieira.

Os textos escritos pelos religiosos com o objetivo de converter os índios
brasileiros são conhecidos como literatura de catequese.

Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

Com o objetivo de seduzir o indígena para a religião, os jesuítas recorreram a algumas formas mais populares, como o canto, o diálogo e as
narrativas, com o aproveitamento de mitos da tradição indígena.

Anchieta: apóstolo e poeta
Nascido nas ilhas Canárias, José de Anchieta chegou ao Brasil ainda
como noviço, em 1553. Fundou, com o padre Manuel da Nóbrega, o Colégio
de São Paulo de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554. Em torno do colégio,
surgiram algumas casas: nascia, assim, a cidade de São Paulo.
A fama de Anchieta cresceu em 1563 quando, durante uma rebelião dos índios
tamoios, permaneceu como refém por cerca de três meses. Teria sido durante o cativeiro que ele escreveu, nas areias da praia de Iperoig (atual ubatuba),
um poema de 5.786 versos dedicado à Virgem. Sua permanência entre os
tamoios foi decisiva para o processo de pacificação daqueles índios.

CALIXTO, B. Evangelho nas
selvas. 1893. Óleo sobre tela,
58,5 3 70 cm.
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Por ser falado em três línguas, o Auto representado na
festa de São Lourenço permitia que colonizadores e índios
se vissem representados nas
personagens do auto. O detalhe mais revelador, porém, é
observar que as falas em tupi
são associadas ao demônio; e
os versos escritos em português, ao Anjo, que representa,
simbolicamente, o Amor e o
Temor, fogos enviados por
São Lourenço para abrasar as
almas. Por meio de recursos
como esses, Anchieta reafirmava, de diferentes maneiras,
a superioridade cultural e
espiritual dos colonizadores.

•

Os textos literários

José de Anchieta escreveu poemas líricos, a maior parte de cunho religioso, que costumava dedicar à Virgem Maria, e peças de teatro.
Anchieta foi o autor das primeiras peças de teatro encenadas no Brasil.
Seus autos têm função claramente religiosa e pedagógica. O mais conhecido
deles é o Auto representado na festa de São Lourenço, com versos em três
línguas diferentes: tupi, português e espanhol.
Outra obra de grande importância escrita por Anchieta foi a Arte da
gramática da língua mais usada na costa do Brasil, de 1595. Trata-se da
primeira gramática da língua tupi.

Em Deus, meu criador
Não há cousa segura.
Tudo quando se vê
se vai passando.
O bem se vai gastando.
Toda criatura
passa voando.
Em Deus, meu criador,
está todo meu bem
e esperança,
meu gosto e meu amor
e bem-aventurança.
Quem serve a tal Senhor
não faz mudança.

Contente assim, minha alma,
do doce amor de Deus
toda ferida,
o mundo deixa em calma,
buscando a outra vida,
na qual deseja ser
toda absorvida.
[...]

ANCHIETA, José de. In: MARTINS, M. de L. de Paula (Trans., trad. e notas). Poesias. Belo
Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Editora da universidade de São Paulo, 1989. p. 402. (Fragmento). (Biblioteca básica de literatura brasileira, vol. 3).
Manuscrito do século XVI, em português, castelhano, latim e tupi.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os recursos da
dominação cultural

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Numa cópia existente no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
essa poesia tem o título “Da vaidade das cousas do mundo”.

De olho no filme
A missão dos jesuítas
um violento mercador de escravos indígenas mata o
próprio irmão e, para redimir-se, torna-se um missionário
jesuíta na região dos Sete Povos das Missões. Embora a
ação ocorra no século XVIII, o filme A missão ilustra o
impacto da ação dos jesuítas sobre os povos indígenas
americanos. A música de Ennio Morricone e o cenário deslumbrante do filme criam a ambientação perfeita para as
cenas épicas das batalhas entre os índios guaranis e os
soldados enviados para expulsá-los de suas terras.
Cena do filme A missão, de Roland Joffé,
Inglaterra, 1986.
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

Texto 1

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Caminha, nesse trecho de sua Carta, revela o olhar
do europeu na avaliação que faz dos índios.
[...]
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco começaram a
vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e
cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou
por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco de tudo que lhes oferecíamos.
Alguns deles bebiam vinho; outros não o podiam suportar. Mas quer-me parecer
que, se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Andavam todos tão bem
dispostos, tão benfeitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. [...] E
estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. [...]
Quando saímos do batel, disse-nos o Capitão que seria bem que fôssemos
diretamente à cruz que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser
colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para que eles vissem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a
esses dez ou doze que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo; e logo
foram todos beijá-la.
Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a
nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem
bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa tenção de
Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso
Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E
imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma
vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E
o fato de Ele nos haver até aqui trazido, creio que não o foi sem causa. E portanto
Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. E aprazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim!
[...]
CASTRO, Silvio (Intr., atualiz. e notas). A carta de Pero Vaz de Caminha.
Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 93-94. (Fragmento).

Batel: embarcação pequena.
Acatamento: respeito, veneração.
Degredados: que foram
condenados ao desterro, exilados.
tenção: propósito, intenção.
Praza: agrada.
Cunho: caráter, índole, tendência.

1. Nesse trecho da Carta, é possível perceber que o primeiro contato entre

ff
De que maneira o comportamento tranquilo e amistoso dos indígenas
é interpretado pelos colonizadores?

2. Além de encontrar ouro e metais preciosos, os portugueses tinham
outro objetivo para a terra recém-descoberta. Identifique-o e transcreva
no caderno o trecho em que isso fica claro.

a) Como os índios são retratados por Caminha?
b) Por que, segundo ele, os índios “seriam logo cristãos”?

3. Releia.
“E imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiserem
dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como
a homens bons.”

Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

portugueses e índios foi bastante amistoso. Que informações do primeiro parágrafo comprovam essa afirmação?
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a) O trecho destacado revela os princípios que nortearam a colonização portuguesa. Explique por quê.

b) Por que, segundo Caminha, a aparência dos índios revela sua índole
boa?

4. Que elementos do texto indicam a visão de um homem europeu que
desconsidera a cultura indígena?
ff
É possível explicar o processo de aculturação dos índios a partir
dessa visão de mundo do colonizador? Por quê?

5. Observe as informações referentes ao ano de 1549 na linha do tempo.
Discuta com seus colegas: há contradição entre as ações autorizadas
por Portugal nessa data e o projeto de salvação dos indígenas pela fé
católica declarado na Carta? Explique.

O texto a seguir refere-se às questões de 6 a 8.

Texto 2

No trecho a seguir, extraído do auto de José de Anchieta,
São Lourenço e São Sebastião enfrentam os demônios que desejam
corromper uma aldeia indígena.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

(Eram três diabos que querem destruir a aldeia com pecados, aos quais resistem
São Lourenço, São Sebastião e o Anjo da Guarda, livrando a aldeia e prendendo os tentadores cujos nomes são: Guaixará, que é o rei; Aimbirê e Saravaia, seus criados)

Boicininga: termo originário da
língua tupi usado para designar
a cobra cascavel.
Andirá-guaçu: termo usado para
designar grandes morcegos
encontrados nas Américas do
Sul e Central.
Cuim: bebida preparada com
uma espécie de farelo de arroz
fermentado.
sandeus: tolos, loucos.
Cauim: bebida indígena
preparada com mandioca cozida
e fermentada.
Preito: veneração, homenagem.
Bacanal: festa que reina a
devassidão; orgia.

[...]
(São Lourenço fala a Guaixará:)
São Lourenço
Quem és tu?
Guaixará
Sou Guaixará embriagado,
sou boicininga, jaguar,
antropófago, agressor,
andirá-guaçu alado,
sou demônio matador.
[...]
São Lourenço
Dizei-me o que quereis desta
minha terra em que nos vemos.
Guaixará
Amando os índios queremos
que obediência nos prestem
por tanto que lhes fazemos.
Pois se as coisas são da gente,
ama-se sinceramente.
São Sebastião
Quem foi que insensatamente,
um dia ou presentemente?
os índios vos entregou?

Se o próprio Deus tão potente
deste povo em santo ofício
corpo e alma modelou!
Guaixará
Deus? Talvez remotamente
pois é nada edificante
a vida que resultou.
São pecadores perfeitos,
repelem o amor de Deus,
e orgulham-se dos defeitos.
Aimbirê
Bebem cuim a seu jeito,
como completos sandeus
ao cauim rendem seu preito.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Segundo ato

Esse cauim é que tolhe
sua graça espiritual.
Perdidos no bacanal
seus espíritos se encolhem
em nosso laço fatal.
São Lourenço
Não se esforçam por orar
na luta do dia a dia.
Isto é fraqueza, de certo.

ANCHIETA, José de. Auto representado na festa de São Lourenço.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000272.pdf>.
Acesso em: 21 jul. 2010. (Fragmento).

6. No trecho transcrito, São Lourenço pergunta a Guaixará quem é ele.
De que forma o demônio se caracteriza?
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a) Guaixará é o rei dos diabos que desejam corromper a aldeia com
pecados. De que maneira essa caracterização contribui para sugerir
a natureza do demônio?

b) Ao ser questionado por São Lourenço, Guaixará revela o que deseja
do povo da aldeia. Transcreva o trecho em que isso ocorre.

7. São Lourenço contradiz o diabo, quando este afirma que os índios
lhe devem obediência. Qual o argumento utilizado pelo santo?

a) Segundo Guaixará e Aimbirê, São Lourenço está enganado a respeito
dos indígenas. Por quê?

b) No final do trecho, o santo parece concordar com a opinião de Guaixará sobre os índios. Explique.

c) De que forma o argumento utilizado pelo santo e o embate entre ele
e o demônio sugerem a função religiosa e pedagógica desse auto?

8. Como você viu, esse auto foi escrito, originalmente, em três línguas:

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

português, tupi e espanhol. Os versos em tupi são associados ao
demônio. Observe também que os três diabos têm nomes indígenas.
Considerando essas informações, explique de que maneira a escolha
da língua falada pelos demônios e dos nomes dessas personagens
acaba por reafirmar, de diferentes formas, a superioridade cultural
e espiritual dos colonizadores.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Primeiras visões
do Brasil.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que os textos da literatura de viagens
apresentam a imagem que os europeus tiveram dos índios, quando
aportaram em terras brasileiras. Como esses textos apresentam a
visão do colonizador, marcada por seus valores e crenças, poderíamos
dizer que revelam o registro de uma espécie de “confronto” entre duas
culturas muito distintas. De um lado, europeus “civilizados”; de outro,
indígenas vistos, muitas vezes, como “bárbaros”.
Para compreender melhor esse enfrentamento entre a cultura
europeia e a indígena e suas consequências, propomos que, em
equipe, você e seus colegas montem um painel que apresente textos
(poemas, reportagens, canções, narrativas, etc.) e imagens (fotos,
pinturas, esculturas) que retratem diferentes visões sobre os índios
em momentos distintos da nossa história. Para cumprir essa tarefa,
vocês deverão seguir os seguintes passos:
ff
selecionar, em alguns dos textos dos viajantes, trechos que revelam a imagem que os portugueses fazem dos índios e a imagem
que fazem de si mesmos;
Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

ff
selecionar textos e imagens de outras épocas (por exemplo,
dos séculos XVII, XVIII e XIX) que revelem visões positivas dos
indígenas e textos e imagens que retratem o processo de descaracterização desses povos;
ff
selecionar textos e imagens que representem a cultura indígena nos dias atuais. Podem ser lendas, fotos de tribos que ainda
preservam sua cultura, reportagens que retratem os hábitos e
costumes desses povos, canções e textos em língua nativa, etc.
ff
montar o painel, organizando-o de forma a indicar as transformações sofridas, ao longo dos anos, na visão que se tem dos
povos indígenas e também dos principais efeitos do processo de
aculturação que esses povos sofreram desde a colonização;
ff
apresentar o painel para a sala, explicando as diferentes visões
da cultura indígena presentes nos textos e nas imagens selecionados.

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Darcy Ribeiro.
Exercícios adicionais.
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Arcadismo

A tradição dos

relatos de viagem

Marco Polo e o misterioso
mundo do Oriente

Marco Polo diante de Kublai Khan,
miniatura medieval que ilustra a obra
Mandeville's Book of Marvels, s.d.

Nos registros de suas viagens, além das indicações das rotas marítimas que percorreu, Marco
Polo caracterizou, com riqueza de detalhes, os
povos, os recursos naturais, os costumes e as
peculiaridades de locais até então desconhecidos
do mundo ocidental.

Homens ou animais?
Lambri é um reino independente, cujos habitantes se consideram súditos do
Grã-Cã: são todos adoradores de ídolos. Nas florestas, há muito pau-rosa, cânfora
e várias outras espécies caras de madeira. [...]
A maioria dos habitantes deste reino vive nas montanhas, longe das cidades: são
homens que têm uma cauda de mais de um palmo de comprimento, grossa como
as dos cães; há por aí muitos unicórnios, muita caça e muitas aves. [...]

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Lambri: atual província de Jambi,
na Sumatra.

CONY, Carlos Heitor; ALCuRE, Lenira. As viagens de Marco Polo.
2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. p. 198. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O veneziano Marco Polo encantou leitores do
século XIV com seus relatos sobre as terras que
estavam sob o domínio do Grã-Cã do Oriente. Inaugurou um gênero que influenciou muitas outras
narrativas e estimulou a imaginação de inúmeras
pessoas com as descrições dos lugares exóticos
por onde passou.

Os elementos fantásticos das narrativas de Marco Polo fizeram com que
muitos duvidassem de sua veracidade (os homens a que ele se refere são,
na verdade, orangotangos, que ele confunde com homens monstruosos).
Porém, a confirmação de muitos dos dados significativos desses relatos
deram a eles a importância e a influência que têm até hoje. A leitura desses
textos, nos séculos seguintes, alimentou o desejo pelas grandes navegações e influenciou exploradores como Cristóvão Colombo.

As crônicas das primeiras conquistas
marítimas portuguesas
Quando as naus portuguesas chegaram a Ceuta, na África, transportavam os filhos do rei D. João I, que se sagrariam cavaleiros com a conquista
daquele território africano. A história da tomada de Ceuta, em 1415, foi
registrada por Gomes Eanes de Zurara, cronista encarregado de escrever
sobre os feitos heroicos dos príncipes portugueses. Seus textos forneceram um retrato do mundo exótico que se descortinava com as grandes
navegações.
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Com o início dessas navegações, a tradição dos relatos de viagem ganha
força em Portugal. Nos textos de viajantes diversos, encontram-se não somente as histórias das conquistas, mas também o relato dos naufrágios.
Do século XVI em diante, seja em forma de tratado, relato, diário de
bordo ou testemunho, o fascínio da descoberta do novo continuou sendo
registrado por viajantes de várias nacionalidades.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aventuras de um navegador solitário

Veleiro polar Rapa
Nui, de Amyr Klink, na
invernagem polar, 1991.

Nos últimos anos do século XX, o brasileiro Amyr Klink também se inscreve na tradição dos relatos de viagens inaugurada por Marco Polo. Seu
texto, narrado em primeira pessoa, recria para o leitor as aventuras que
protagonizou em alto-mar.

[...]
O tempo não estava nada bom e simplesmente não
era o momento de cair na água. Mas eu já estava voando
de costas para fora do barco e mergulhando com botas e
roupas e tudo em pleno Atlântico, a uns dois metros do
Rapa Nui. Não é possível! Não pode ser verdade! Virei-me, em pânico, ainda mergulhado e, antes de conseguir tirar
a cabeça para fora da água, toquei com as mãos o fundo do
casco do Rapa Nui. Toquei e senti o barco afastando-se com
rapidez. Não havia onde me segurar, apenas sentia o casco, a
minha salvação, deslizando, indo embora.
[...]
KLINK, Amyr. Paratii: entre dois polos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992. p. 30. (Fragmento).

Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

Barcos sem mar

Com a narração dinâmica e emocional de Amyr Klink, o leitor viaja por
cenários gelados e maravilha-se com as descobertas de novos mundos
como se estivesse também a bordo do seu veleiro.
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CONEXÕES
Para ler e pesquisar
Cronistas do descobrimento, de Antonio Carlos Olivieri e Marco
Antonio villa (Orgs.).
São Paulo: Ática, 1999.
Com linguagem bastante acessível e comentários esclarecedores antes
de cada texto original, o livro apresenta uma breve antologia de documentos
produzidos por viajantes e cronistas do século XVI.

Portinari devora Hans Staden, de Hans staden, Fernando Novais e
Olívio tavares de Araújo.
O pintor Candido Portinari fez uma série de 26 desenhos para ilustrar as
memórias de Hans Staden entre os índios tupinambás. Esses desenhos
permaneceram inéditos até que, em 1998, foram utilizados, ao lado das xilogravuras da edição original, na preparação dessa edição do mais famoso
relato de viagens de europeus do século XVI. O texto de Hans Staden traz
uma narrativa mais refinada que a dos outros cronistas da época e prende a
atenção do leitor com relatos repletos de ação em que as surpresas acontecem a todo instante.

Tratado da Terra do Brasil/História da Província Santa Cruz, de
Pero de Magalhães Gandavo.
Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1980.
Publicados juntos pela Itatiaia/Edusp, esses dois volumes oferecem, em
texto original, os relatos de viagem do autor. Obra referencial na história
da literatura de informação, traduz o olhar do homem europeu da época ao
deparar com o novo continente.

Viagem à terra do Brasil, de jean de Léry.
Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1980.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Relato de viagem do autor francês, em que descreve a fauna, a flora e os costumes dos povos indígenas brasileiros. Apesar de não ter ambições literárias,
chega a produzir descrições tão precisas sobre a religiosidade, a prática do
canibalismo, as relações sociais entre os indígenas, que muitas vezes o leitor
do século XXI pode ter a sensação de estar assistindo a um filme. Talvez por
isso mesmo essa obra tenha inspirado um dos clássicos do cinema brasileiro,
o filme Como era gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

São Paulo: Terceiro Nome, 1998.

Para navegar
http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/feitorias.html
Site elaborado pela Secretaria da Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Apresenta textos bastante simples, mas faz abordagens variadas sobre o
momento da conquista da terra brasileira pelos europeus. As imagens ilustram bem os textos.

http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/obras.html
Site sob responsabilidade da universidade Federal de Santa Catarina. Nele
é possível ler na íntegra os dois volumes de Pero de Magalhães Gandavo,
Tratado da terra do Brasil e História da província Santa Cruz, livros recomendados nesta seção. Há também, entre tantas obras nacionais digitalizadas,
uma versão original dos escritos de Jean de Léry, Récit d’un Voyage Faict en
la Terre du Brésil, e uma tradução de Alencar Araripe.
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Para assistir
Marco Polo, de Giuliano Montaldo.
Itália, 2005.
Essa minissérie italiana, exibida originalmente em 1982, narra as viagens do primeiro
dos grandes exploradores da humanidade: Marco Polo. Nos quatro DVDs que apresentam
a versão integral dessa superprodução, é possível reviver as aventuras deste navegante
veneziano, que percorreu a “Rota da seda” e trabalhou como emissário do imperador mongol
Kublai Khan.

Desmundo, de Alain Fresnot.
Brasil, 2003.
Adaptação do livro de Ana Miranda, ambientado no Brasil colonial, o filme conta a história de
jovens órfãs, para se casarem com os primeiros colonizadores. A trama se centra na vida de
uma delas, a jovem Oribela. Obrigada a se casar com o rude Francisco de Albuquerque, a moça
não aceita seu destino e tenta fugir para sua terra natal, sendo capturada logo depois.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1492: a conquista do paraíso, de Ridley Scott.
EUA/Inglaterra/França/Espanha, 1992.
A viagem de Cristóvão Colombo é o cenário épico desse filme, que ilustra o cotidiano desgastante das grandes navegações. A história baseou-se em uma série de pergaminhos da
época, descobertos em pesquisa realizada pela roteirista Roselyne Bosch. O filme focaliza
também o espírito vanguardista de Colombo, suas negociações com a coroa espanhola e
a tentativa de estabelecer colônias na América, retratando até a velhice daquele que foi
considerado um dos navegantes mais ousados de sua época.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de 1492: a conquista do paraíso, de Ridley Scott.

Para ouvir
Ñande Arandu Pyguá: Memória viva guarani 2.
São Paulo: MCD World Music, 2004.
CD duplo com músicas e cantos dos índios guaranis. Mais de 200 crianças e jovens de
aldeias do Sul e do Sudeste do país participaram das gravações. Esse disco faz parte de
um projeto do Instituto Tekó Arandu que visa divulgar e preservar as tradições dos índios
guaranis.

“Tropicália” é uma das canções de Caetano Veloso mais emblemáticas em se tratando de
identidade nacional. Lançada no disco Caetano Veloso em 1968 — há uma versão em CD de
1990 —, faz sucesso até hoje e ainda soa como provocação aos caminhos e destinos do país
traçados pelos colonizadores portugueses. Ouvir essa música marcante do movimento tropicalista pode revelar a importância dos tratados, relatos e ensaios dos primeiros viajantes
letrados que por aqui passaram com sua cultura já consolidada no século XVI.

Djavan, de Djavan. Rio de Janeiro: EMI, 2003.
CD do disco lançado originalmente em 1978. Contém a música “Cara de índio”, cuja letra
sugere reflexão crítica sobre as condições dos povos indígenas do Brasil.

Jogos de armar, de Tom Zé. São Paulo: Trama, 2000.
“Peixe viva (iê-quitíngue)” e “Perisseia” são duas canções do tropicalista Tom Zé, em parceria com José Miguel Wisnik e Capinan, que são registradas no CD. São canções recentes
que recuperam ritmos nacionais e ao mesmo tempo atualizam a crítica acerca da condição
dos povos indígenas no Brasil.

Capítulo 9 • Primeiras visões do Brasil

A arte de Caetano Veloso, de Caetano Veloso. Rio de Janeiro: Universal, 2004.
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uma viagem no tempo
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Baptistão. Charge do padre
português antônio Vieira.
17 jun. 2009.

Domine, memento mei, cum
veneris in Regnum tuum:
senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino
(referência ao pedido feito
pelo bom ladrão a Cristo –
Lucas 23, 42-43).

......................................................................

Sermão do Bom Ladrão
Pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa, no ano de 1655
I
[...] Bem quisera eu que o que hoje determino pregar chegara a todos os Reis, e
mais ainda aos Estrangeiros que aos nossos. Todos devem imitar ao Rei dos Reis; e
todos têm muito que aprender nesta última ação de sua vida. Pediu o Bom Ladrão
a Cristo, que se lembrasse dele no seu Reino: Domine, memento mei, cum veneris in
Regnum tuum. E a lembrança que o Senhor teve dele foi que ambos se vissem juntos
no Paraíso: Hodie mecum eris in Paradiso. Esta é a lembrança que devem ter todos os
Reis, e a que eu quisera lhes persuadissem os que são ouvidos de mais perto. Que se
lembrem não só de levar os ladrões ao Paraíso, senão de os levar consigo [...]. Nem
os Reis podem ir ao Paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao
Inferno sem levar consigo os Reis. Isto é o que hei de pregar. Ave Maria.
[...]
V
[...] O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno: os que não só vão,
mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera, os
quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento distingue muito bem S.
Basílio Magno: [...] Não são só ladrões, diz o Santo, os que cortam bolsas, ou espreitam
os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título, são aqueles a quem os Reis encomendam os exércitos
e legiões, ou o governo das Províncias, ou a administração das Cidades, os quais já
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam
um homem, estes roubam Cidades e Reinos: os outros furtam debaixo do seu risco,
estes sem temor, nem perigo: os outros, se furtam, são enforcados, estes furtam e
enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu
que uma grande tropa de varas e Ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões,
e começou a bradar: Lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Ditosa Grécia,
que tinha tal Pregador! E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecera a justiça
as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter
furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um Cônsul, ou Ditador
por ter roubado uma Província! E quantos
ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Seronato
disse com discreta contraposição Sidônio
Apolinar: Non cessat simul furta, vel punire,
vel facere. Seronato está sempre ocupado
em duas coisas: em castigar furtos, e em
os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão
inveja. Queria tirar os ladrões do mundo,
para roubar ele só.
[...]
X
[...] Quem foi mau uma vez, presume o
Direito que o será outras, e que o será sempre. Saia pois Adão do lugar onde furtou, e
não torne a entrar nele, para que não tenha
ocasião de fazer outros furtos, como fez o
primeiro. E notai que Adão, depois de ser
privado do Paraíso, viveu novecentos e trinta
RUBENs, p. Cristo na cruz entre dois
anos. Pois a um homem castigado e arrepenladrões. 1620. Óleo sobre painel,
dido, não lhe bastarão cem anos de privação
429 3 311 cm.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.
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XI
Assim o fez Deus com o primeiro homem do mundo,
e assim o devem executar com todos, os que estão em
lugar de Deus. Mas que seria se não só víssemos ladrões
conservados nos lugares, onde roubam, senão depois de
roubarem promovidos a outros maiores? Acabaram-se-me
aqui as Escrituras, porque não há nelas exemplo semelhante. De Reis que os mandassem conquistar inimigos, sim;
mas de Reis que os mandassem governar vassalos, não se lê
tal coisa. [...] Porém os Reis que tratam vassalos como seus,
e os Estados, posto que distantes, como fazenda própria e
não alheia, lede o Evangelho, e vereis quais são os sujeitos,
e quão úteis, a quem encomendam o governo deles.
Um Rei, diz Cristo, Senhor nosso, fazendo ausência do seu
Reino à conquista de outro, encomendou a administração
da sua fazenda a três criados. O primeiro acrescentou-a dez
vezes mais do que era; e o Rei depois de o louvar o promoveu ao governo de dez Cidades [...]. O segundo também
acrescentou a parte que lhe coube cinco vezes mais; e com a
mesma proporção o fez o Rei, Governador de cinco Cidades
[...]. De sorte que os que o Rei acrescenta e deve acrescentar
nos governos, segundo a doutrina de Cristo, são os que acrescentam a fazenda do mesmo Rei, e não a sua. Mas vamos
ao terceiro criado. Este tornou a entregar quanto o rei lhe
tinha encomendado, sem diminuição alguma, mas também
sem melhoramento; e no mesmo ponto sem mais réplica
foi privado da administração [...]. Oh que ditosos foram os
nossos tempos, se as culpas por que este criado foi privado
do ofício, foram os serviços e merecimentos por que os de
agora são acrescentados! Se o que não tomou um real para si,
e deixou as coisas no estado em que lhas entregaram, merece
privação do cargo, os que as deixam destruídas e perdidas, e
tão diminuídas e desbaratadas, que já não têm semelhança
do que foram, que merecem? Merecem que os despachem,
que os acrescentem, e que lhes encarreguem outras maiores,
para que também as consumam, e tudo se acabe.
[...]
XII
Grande lástima será naquele dia, Senhores, ver como
os ladrões levam consigo muitos Reis ao Inferno: e para
que esta sorte se troque em uns e outros, vejamos agora
como os mesmos Reis, se quiserem, podem levar consigo
os ladrões ao Paraíso. Parecerá a alguém, pelo que fica dito,
que será coisa muito dificultosa, e que se não pode conseguir sem grandes despesas; mas eu vos afirmo e mostrarei
brevemente que é coisa muito fácil, e que sem nenhuma
despesa de sua fazenda, antes com muitos aumentos dela,

Expulsão do Paraíso. C. 1600. Óleo sobre
painel de madeira, 28,8 cm de diâmetro.
autor desconhecido.

o podem fazer os Reis. E de que modo? Com uma palavra;
mas palavra de Rei: Mandando que os mesmos ladrões,
os quais não costumam restituir, restituam efetivamente
tudo o que roubaram. Executando-o assim, salvar-se-ão
os ladrões, e salvar-se-ão os Reis. Os ladrões salvar-se-ão,
porque restituirão o que têm roubado; e os Reis salvar-se-ão também, porque restituindo os ladrões, não terão eles
obrigação de restituir. [...]
XIV
[...]
Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, que morrestes entre
ladrões para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro
a quem prometestes o Paraíso foi outro ladrão; para que os
ladrões e os Reis se salvem, ensinai com vosso exemplo, e
inspirai com vossa graça a todos os Reis, que não elegendo,
nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando
ladrões, de tal maneira impidam os furtos futuros, e façam
restituir os passados, que em lugar de os ladrões os levarem
consigo, como levam, ao Inferno, levem eles consigo os
ladrões ao Paraíso, como vós fizestes hoje: Hodie mecum
eris in Paradiso.
ViEiRa, antônio. in: pÉCoRa, alcir (org.). Sermões. tomo i.
são paulo: Hedra, 2000. p. 389-413. (Fragmento).

Hodie mecum eris in Paradiso:
Hoje estarás comigo no paraíso
(referência à fala de Cristo ao bom
ladrão – Lucas 23, 42-43).
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do posto, não lhe bastarão duzentos ou trezentos? Não.
Ainda que haja de viver novecentos anos, e houvesse de
viver nove mil, uma vez que roubou, e é conhecido por
ladrão, nunca mais deve ser restituído, nem há de entrar
no mesmo posto.

......................................................................
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Barroco

Unidade 3 • A literatura no período colonial

EL GRECo (Doménikos
theotokópoulos).
O enterro do Conde de
Orgaz. C. 1586. Óleo sobre
tela, 480 3 360 cm.

OBJETIVOS
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Compreender o que foram a Reforma e a
Contrarreforma e de que modo influenciaram
a produção artístico-cultural.
2. Identificar e compreender como se articularam
os agentes do discurso no período.
3. Explicar como os conceitos de agudeza,
rebuscamento e contraste definiram o projeto
literário do Barroco.
4. Diferenciar cultismo e conceptismo, justificando
tal diferenciação com elementos dos textos
literários.

5. Reconhecer recursos linguísticos explorados na
literatura barroca, como metáforas, antíteses,
paradoxos e analisar de que modo esses recursos
participam da construção de sentido dos textos.
6. Explicar como os sermões do Padre Vieira
refletem características do conceptismo barroco.
7. Identificar as características da poesia sacra,
lírica e satírica de Gregório de Matos.
8. Analisar de que modo ecos da produção barroca
podem ser reconhecidos em textos literários
produzidos em diferentes momentos.
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N

o século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por
dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e
humanista e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Conheça
como o Barroco representou esse tempo de instabilidade e incerteza.

Leitura da imagem
1. Em O enterro do Conde de Orgaz, El Greco explora os elementos de uma
lenda da cidade de Toledo, segundo a qual Santo Estevão e Santo
Agostinho conduziram à sepultura o corpo de Gonzalo Ruiz, o Sr.
Orgaz, em reconhecimento aos muitos atos de caridade que realizou.
Observe o quadro de El Greco. Que elementos sugerem tratar-se de
uma imagem ligada à religião?

2. Copie os adjetivos abaixo que você escolheria para caracterizar essa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

pintura. Justifique sua resposta.
alegre

triste

singela

grandiosa

frágil

imponente

3. Observe atentamente a organização da cena retratada em O enterro
do Conde de Orgaz. Podemos identificar a presença de duas dimensões
diferentes nessa cena. Que dimensões são essas?

a) De que modo o uso da cor ajuda a diferenciálas? Explique.
b) Por que a luz também desempenha um papel importante na criação
dessas dimensões?

4. No centro da tela vemos um anjo que conduz a alma do Sr. Orgaz para
o céu. Observe.

Doménikos theotokópoulos (1541-1614), conhecido
como El Greco (“o Grego”),
nasceu em Creta e ali começou seus estudos de pintura.
Foi em Veneza, porém,
sob a orientação de ticiano,
que definiu um estilo que o
imortalizaria, desenhando
corpos distorcidos e com
um uso marcado de cores e
luzes na construção do conjunto. Mudou-se para toledo
em 1578, onde permaneceu
até a morte. sua obra-prima,
O enterro do Conde de Orgaz,
está exposta na igreja de são
tomé, em toledo. Dono de um
estilo inclassificável, El Greco
influenciou artistas de todos
os tempos, como Delacroix,
Manet, picasso e Cézanne.

EL GRECo. O enterro do Conde
de Orgaz. C. 1586. Detalhe.
Óleo sobre tela.

5. O jogo de cores e luzes utilizado para definir as duas dimensões
representadas no quadro também pode ser interpretado como uma
afirmação da oposição básica entre vida e morte. Explique por quê.

Da imagem para o texto
6. No século XVII, diferentes formas de arte exploram temas ligados à
religião. O texto a seguir foi retirado de uma das meditações escritas
por John Donne, um bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra.

autorretrato de El Greco,
detalhe de O enterro do
Conde de Orgaz. C. 1586.
Óleo sobre tela.

Capítulo 10 • Barroco

ff
Na visão de El Greco, a alma assume o formato de um feto. Conside
rando o contexto religioso associado à cena, como essa representação
poderia ser interpretada?
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Meditação XVII
(de Devoções para ocasiões especiais — 1623)
Nunc lento sonitu dicunt, morieris.
Este sino, ora a dobrar por outro lentamente, me diz: “Irás morrer”.

[...] A Igreja é católica, universal, e assim são os seus atos; tudo o
que faz pertence a todos. Quando ela batiza uma criança, tal ato me
diz respeito; pois aquela criança, dessa forma, se une àquele corpo que
igualmente é minha cabeça, e se enxerta naquele corpo do qual sou
membro. E quando ela enterra um homem, tal ato me diz respeito: a
humanidade toda é de um só autor, e constitui um só volume; quando
um homem morre, não é um capítulo que se arranca do livro, mas é
apenas um que se traduziu para idioma melhor; e todos os capítulos
devem assim ser traduzidos. Deus emprega diversos tradutores; alguns trechos são traduzidos pela idade, outros pela doença, outros
pela guerra, outros pela justiça; mas a mão de Deus está presente em
todas as traduções, e é sua mão que reencadernará todas as nossas
folhas dispersas para aquela biblioteca onde cada livro deverá jazer
aberto um para o outro. Portanto, assim como o sino ao anunciar o
sermão não convoca apenas o pregador, mas a congregação inteira,
assim também este sino convoca a todos nós [...]. Nenhum homem
é uma ilha, completa em si mesma; todo homem é um pedaço do
continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for
levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um
promontório, ou perdido o solar de um teu amigo, ou o teu próprio.
A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade
me encontro envolvido; por isso, nunca mandes indagar por quem os
sinos dobram; eles dobram por ti. [...]
DoNNE, John. in: ViZioLi, paulo (intr., sel., trad. e notas). John Donne,
o poeta do amor e da morte. Ed. bilíngue. são paulo: J. C. ismael, 1985. p. 103-105.

Gravura de John Donne
feita por a. Duncan e
G. Clint, s.d.

ff
John Donne inicia sua meditação explicitando a tese que irá defender
ao longo do texto. Que tese é essa?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

John Donne (1572-1631),
embora filho de uma próspera família católica, converteu-se ao anglicanismo por exigência do rei James i. Chegou
ao ápice da carreira religiosa
quando ocupou o prestigioso
cargo de deão da Catedral de
são paulo, em Londres, função que exerceu até a morte.
Escreveu, além de sermões,
belos poemas de amor e uma
série de meditações para
ocasiões especiais, das quais
a mais famosa é a Meditação
XVii. Um estilo marcado
por metáforas elaboradas,
uma grande ilustração e
a aptidão para o drama o
transformaram em um dos
maiores oradores de todos
os tempos.

7. Podemos afirmar que a ideia básica por trás dessa tese é antecipada
pela epígrafe: “Este sino, ora a dobrar por outro lentamente, me diz:
‘Irás morrer’ ”. Por quê?

8. Duas imagens são utilizadas, por John Donne, como uma “ilustração”
Unidade 3 • A literatura no período colonial

metafórica da tese que defende. Quais são elas?
ff
Explique por que, na perspectiva cristã, tradução é uma boa metáfora
para morte.

9. Releia.
“Nenhum homem é uma ilha, completa em si mesma; todo homem é um
pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão for levado pelo
mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um promontório, ou perdido
o solar de um teu amigo, ou o teu próprio.”
a) Explique a nova metáfora utilizada pelo autor nessa passagem.
b) De que modo ela expande a tese central do texto?

10. Podemos identificar uma organização semelhante no quadro de El
Greco e no texto de John Donne no que diz respeito às ideias católicas.
Explique essa semelhança.
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Filme: trecho de A rainha Margot.
Filme: trecho de Lutero, de Eric Till.

A debandada dos fiéis

1545
1549
1558

Quando João Calvino, um luterano convertido, passou a defender a ideia
de que a prosperidade obtida por meio do trabalho era uma manifestação
do favor divino, a debandada de católicos aumentou. Pela primeira vez na
história da religião, o lucro passou a ser visto como algo aceitável. Era o
impulso que faltava para a burguesia aderir ao protestantismo.

Tem início o Concílio
de Trento.
Chega ao Brasil o
primeiro grupo de mis
sionários da Companhia
de Jesus.
Elizabeth I, protestante,
sucede à rainha católica
Mary no trono inglês.
O rei de Portugal,
D. Sebastião, proíbe a
escravidão indígena.
Massacre de São
Bartolomeu, em que
líderes protestantes
foram assassinados por
católicos franceses.
Diego Velázquez pinta
Adoração dos reis
magos, quadro com
características barrocas
no tema e no estilo que o
consagrou.

Reação católica
Quase três décadas depois, em 1545, a reação católica, conhecida
como Contrarreforma, começou com a instalação do Concílio de Trento
para definir medidas que pudessem conter as consequências da Reforma
Protestante.

• a criação do Índice dos livros proibidos (Index Librorum Proibitorum),
uma relação de textos cuja leitura era vetada aos católicos, como os
de Copérnico e Galileu, Descartes, Rousseau, Victor Hugo, Alexandre
Dumas, Sartre. Essa relação só deixou de ser feita na segunda metade
do século XX.
• a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Seguin
do um modelo militarizado, Loyola via os jesuítas como um grupo de
combate à Reforma.

Peter Paul Rubens pinta
o Retrato de Maria de
Médici, exemplo perfeito
do rebuscamento
barroco.
Galileu Galilei é julgado
pelo Tribunal do Santo
Ofício por defender a
tese de Copérnico de que
a Terra se move em torno
do Sol. Ameaçado de
excomunhão, é obrigado
a negar suas descobertas.

Barroco: a harmonia da dissonância
Como movimento cultural e artístico, o Barroco se estende do final do
século XVI até o início do século XVIII. Começa na Itália e alcança vários
países europeus e algumas de suas colônias, como o Brasil.
c. 1667

A reação católica ao protestantismo terá grande influência na definição
das características do Barroco. Na origem dessas características, há uma
tensão que nasce da tentativa de fundir visões opostas: a perspectiva
antropocêntrica, herdada do Renascimento, e a teocêntrica, resgatada
pela Contrarreforma.

LEONI, O. Galileu Galilei.
1624. Crayon.
Os índios são agrupados
em aldeias e recebem
instruções e educação
religiosa.

Capítulo 10 • Barroco

• o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, também chamado Sagra
da Inquisição. Os inquisidores tinham o poder de prender as pessoas
acusadas de heresia, confiscar seus bens e condenálas à morte na
fogueira.

c. 1622

Algumas das medidas mais importantes foram:

Detalhe da obra de
Velázquez. Óleo sobre
tela, 203 3 125 cm.

1633

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em pouco tempo, toda a Alemanha tomou conhecimento das ideias de
Lutero, que se espalharam também pelo restante da Europa. Muitos fiéis
abandonaram a Igreja Católica para seguir os preceitos luteranos. Martinho
Lutero foi excomungado pelo papa Leão X, porém a Reforma Protestante
não podia mais ser contida.

1570

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

1572

O século XVI, na Europa, foi marcado por uma importante disputa reli
giosa. Tudo começou em 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero
divulgou um conjunto de 95 teses em que denunciava a venda do perdão
(indulgência) como uma prática corrupta da Igreja Católica. Segundo ele, o
único caminho para a salvação pessoal era uma vida regrada, marcada pela
religiosidade, pelo arrependimento sincero dos pecados e pela confiança
na misericórdia de Deus.

1619

Tensão no mundo da fé
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Como consequência dessas posturas conflitantes, a arte barroca será
marcada pela angústia de um ser humano atormentado por grandes dúvidas
existenciais. os temas religiosos serão tratados por mestres da pintura,
como Caravaggio, Rubens, Rembrandt e Velázquez, que expressam de forma
enfática as contradições da época.

De olho na arte
o primeiro aspecto que chama a atenção no quadro de Caravaggio é o contraste entre luz e sombra,
característico da técnica do chiaroscuro. os contornos
claros e precisos, típicos da estética renascentista,
perdem espaço para a imprecisão barroca que caracteriza o ser humano de forma menos idealizada.
outra característica barroca é a tendência de
retratar a realidade de modo exagerado (hiper-realismo). o resultado final mostra a harmonia dissonante da estética barroca. o momento retratado é
sublime: Jesus, ressuscitado, surge entre seus apóstolos. o dedo que remexe a ferida, porém, assinala a
incredulidade humana, o desejo de se certificar antes
de aceitar o que parece impossível.
CaRaVaGGio. A dúvida de Tomé. 1602-1603 Óleo sobre tela, 107 3 146 cm.

O esplendor da ópera

Unidade 3 • A literatura no período colonial

a grandiosidade e a teatralidade da ópera promoviam um espetáculo dramático que maravilhava pela
transformação de cenários
diante dos olhos atônitos da
plateia, cumprindo, assim, o
desejo barroco de provocar
espanto.

a obra dos principais artistas barrocos busca unir aspectos contraditórios: o sagrado e o profano, as luzes e as sombras (oposição que dará
origem a uma técnica conhecida como chiaroscuro, isto é, claro-escuro), o
paganismo e o cristianismo, o racional e o irracional.
o desafio do Barroco era representar um mundo instável. por isso, a arte
do período vive de contrastes que traduzem a tensão entre a aspiração à
harmonia e à felicidade eterna e a beleza que se vê na luta e no sofrimento
humanos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A dúvida de Tomé

O projeto literário do Barroco
a fala do poeta italiano Giambattista Marini (1568-1625) resume o projeto
literário do Barroco: “a poesia tem o desejo de produzir o espanto”. a chave
para compreender as características da literatura barroca é aceitar que ela
foi escrita com o objetivo de desencadear uma reação em um leitor de perfil
muito específico.

Os agentes do discurso
No momento em que as obras barrocas começam a ser produzidas, a
circulação dos textos literários ainda está bastante restrita à corte, centro
de poder, e às universidades, centros de saber.
Gravura Mademoiselle
Desmatins no papel de
Psique na Ópera de Lully, de
Jean Berain, 1703.

para criar condições de um diálogo contínuo e produtivo entre os diferentes escritores, surgem as Academias, agremiações culturais em que
eles se reúnem para ler e estudar a poesia e os tratados de retórica dos
clássicos latinos.
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De modo geral, os textos circulam em cópias acessíveis a poucos. os
escritores preferem publicar seus poemas em folhas manuscritas e não
como livro impresso, para evitar que sejam lidos por um público maior, tido
como “vulgar”.

•

O Barroco e o público

Fruto de muito estudo e trabalho, a poesia barroca é escrita por poetas
para poetas. as disputas literárias, promovidas nas academias, estimulam
a sofisticação dos textos, porque o objetivo é demonstrar o melhor domínio
da retórica clássica no desenvolvimento de temas consagrados. De perfil
muito específico, esses leitores aprovam a repetição de temas, pois ela
permite a comparação entre os diferentes poetas. Quanto mais elaborado
o texto, maior a distinção conferida ao leitor capaz de compreendê-lo.
o jogo da poesia produzida nas academias tinha sempre uma dupla face:
de um lado, o poeta, que buscava compor um texto bastante elaborado
para ser reconhecido; do outro, o leitor, que, por compreender esse texto,
mostrava-se tão sofisticado quanto o poeta.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

O fusionismo e o culto do contraste

o termo fusionismo se refere à fusão das visões medieval e renascentista, antagônicas. Essa fusão se traduz, na pintura, pela mistura entre luz e
sombra; na música, pela combinação de sons; na literatura, pela associação
entre o racional e o irracional, entre a razão e a fé. a busca incessante da
união dos opostos leva os escritores barrocos ao uso intenso de antíteses
e paradoxos.
Como consequência da dualidade na maneira de ver o mundo, o Barroco
tende a aproximar os opostos, destacando o contraste, ao mesmo tempo
que tenta conciliar extremos como pecado/perdão, erotismo/espiritualidade. Na literatura, algumas imagens simbolizam a indefinição resultante
dos contrastes, como o crepúsculo (transição entre dia e noite) e a aurora
(transição entre noite e dia).

Ribera, J. são paulo, o eremita. 1640.
Óleo sobre tela, 143 3 143 cm.
o realismo sombrio de alguns
pintores do Barroco destaca a
decadência humana decorrente
da passagem do tempo. Nesta
obra, são paulo, esquelético e
envelhecido, contempla um crânio,
que simboliza a mortalidade
humana.

Projeto literário do Barroco
Desencadear reação em
um público específico/
provocar o espanto
do público
produzir textos
sofisticados

O pessimismo e o feísmo
a religiosidade acentuada pelas disputas entre protestantes e católicos emprestou um caráter mais dramático à vida no século XVii. Nesse
contexto, um olhar mais pessimista para o mundo sobressai nas obras
de arte. a vida terrena é caracterizada por traços que sugerem tristeza e
sofrimento, para representá-la como oposta à felicidade da vida celestial.
Dividido entre razão e religião, o ser humano opta pela religião na esperança
de alcançar a glória divina.

O rebuscamento
o artista barroco é minucioso na composição dos detalhes e manifesta o gosto pela ornamentação excessiva, que revela o desejo de criar um
discurso para convencer o público da glória de Deus.
a utilização de uma linguagem trabalhada, cheia de imagens e de figuras,
procura dar à literatura a riqueza visual da pintura e da escultura. isso faz com
que os jogos de palavras e as figuras de linguagem sejam muito explorados
nos textos desse período.

indumentária barroca italiana
bordada, da primeira metade do
século XViii. a arte barroca é
marcada pela exuberância.

Capítulo 10 • Barroco

Manifestando o pessimismo dos autores, várias obras barrocas exploram
a miséria da condição humana, apresentada em alguns aspectos cruéis,
dolorosos e, muitas vezes, repugnantes.
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Dinamismo e teatralidade
o artista barroco deseja criar sensação de movimento, que representa
a instabilidade do período. as linhas curvas utilizadas na pintura opõem-se claramente às retas que orientaram a arte renascentista. os traços
hiper-realistas dão às obras de arte um caráter mais exagerado, teatral,
destinado a chocar o observador.

Reflexão sobre a fragilidade humana
a leitura dos principais poetas clássicos influencia a escolha dos temas
mais recorrentes na poesia barroca. Vários textos abordam a fragilidade da
vida humana, a fugacidade do tempo, a crítica à vaidade (a beleza é sempre
destruída pela passagem do tempo), as contradições do amor.
o desejo de produzir textos muito elaborados, contudo, faz com que
a escolha dos temas tenha menos importância do que o trabalho com a
linguagem.

os participantes das disputas literárias avaliavam a qualidade dos escritores pela agudeza com que criavam e pelo engenho que demonstravam
ao promover associações inesperadas entre ideias.
Tome nota
a agudeza é a capacidade de dizer algo de modo imprevisto e inteligente.
por esse motivo, os poetas do Barroco se esforçaram para criar metáforas,
analogias e imagens que pudessem ser vistas como agudezas. o engenho
é a capacidade de promover correspondências inesperadas entre ideias e
conseguir sintetizar um pensamento em “palavras brilhantes”.

De olho no poema
A retórica barroca da sedução amorosa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Linguagem: agudeza e engenho

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Elegia: indo para o leito
Deixa que a mão errante adentre
Atrás, na frente, em cima, em baixo, entre.
Minha América! Minha terra à vista
Reino de paz, se um homem só a conquista,
Minha mina preciosa, meu império,
Feliz de quem penetre o teu mistério!
Liberto-me ficando teu escravo;
Onde cai minha mão, meu selo gravo.

Nudez total! Todo prazer provém
De um corpo (como a alma sem corpo) sem
Vestes. [...]
Como encadernação vistosa, feita
Para iletrados, a mulher se enfeita;
Mas ela é um livro místico e somente
A alguns (a que tal graça se consente)
É dado lê-la. Eu sou um que sabe;
[...]
DoNNE, John. Verso reverso controverso.
tradução de augusto de Campos.
são paulo: perspectiva, 1978. p. 145 e 147.

Um dos mais conhecidos poemas de amor de John Donne foi traduzido para o português
por augusto de Campos e musicado por Caetano Veloso.
Discuta com seus colegas: qual é o sentido das metáforas utilizadas pelo
poeta inglês? É possível identificar um mesmo campo semântico a partir do qual foram
criadas? o poema apresenta características da estética barroca?
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•

A fábrica de metáforas

o trabalho com a linguagem é o segredo da construção das agudezas.
os poetas definiram um processo que os auxiliava a criar metáforas. o
tema era submetido a uma análise baseada em dez categorias diferentes,
como qualidade (quais são as características do tema), ação (o que ele
pode provocar), etc.
para cada uma das categorias, o poeta deveria encontrar ideias ou características que pudessem relacionar o tema a diferentes imagens. Quanto
menos comum e esperada fosse essa relação, melhor.
No fim do processo, o poeta dispunha de dez espécies de definições para
o tema, dez espécies de semelhança entre os termos obtidos e dez tipos
de diferenças. Ele começava, então, a produzir combinações que criavam
as imagens inesperadas. Veja o poema a seguir.
Metáforas

Atributos

Jasmim

Cor branca

aurora

Cor rosada

Fonte

Gota-d’água perolada

Rosa

Cor vermelho-escura

Cinza

Voracidade

pranto

Crueldade

pez

turvação

Luto

infelicidade

Jasmim

alvura

aurora

Luz

Fonte

Graça

Repetição das
metáforas da morte
(cinza, pranto, barro,
luto) e da vida
(jasmim, aurora,
fonte, rosa)

Não há novos
atributos. o poeta
reúne todas as
metáforas que
apareceram
anteriormente no
poema.

Este Jasmim, que arminhos desacata,
Essa Aurora, que nácares aviva,
Essa Fonte, que aljôfares deriva
Essa Rosa, que púrpuras desata:

1a estrofe:
Vida

Troca em cinza voraz lustrosa prata,
Brota em pranto cruel púrpura viva,
Profana em turvo pez prata nativa,
Muda em luto infeliz tersa escarlata.

2a estrofe:
Morte

Jasmim na alvura foi, na luz Aurora,
Fonte na graça, Rosa no atributo,
Essa heroica Deidade, que em luz repousa.

3a estrofe:
Vida

Porém fora melhor que assim não fora,
Pois a ser cinza, pranto, barro, e luto
Nasceu Jasmim, Aurora, Fonte, Rosa.
VasCoNCELos, Francisco de.
in: pÉCoRa, alcir (org.). Poesia seiscentista:
Fênix renascida & postilhão de apolo.
são paulo: Hedra, 2002. p. 150.

Arminhos: mamíferos carnívoros de
pelagem branca no inverno. Em sentido
figurado: aquilo que é muito alvo, muito
branco.
Nácares: madrepérolas. Em sentido
figurado: cor rosada, carmim.

4a estrofe:
Vida e Morte

Aljôfar: gota d’água com aspecto de
pérola. Em sentido figurado: gota de
orvalho.
Púrpuras: cores vibrantes, tendentes
para o roxo.
Pez: piche.

o soneto desenvolve o tema da morte e ilustra como ela chega após
um processo de transformação que destrói tudo o que havia de belo na
vida. Nesse caso específico, a sra. F., uma mulher caracterizada como
divina, é reduzida a cinzas por efeito da morte.
Em termos formais, o soneto foi organizado pelo desdobramento
de quatro metáforas (jasmim, aurora, fonte e rosa), que representam
as qualidades superiores da sra. F. o movimento entre vida e morte é
construído pela alternância entre as metáforas da vida (apresentadas
na primeira, terceira e quarta estrofes) e as da morte (presentes na
segunda e quarta estrofes).

Tersa: pura, limpa.
Escarlata: de cor vermelha muito viva,
escarlate.
Deidade: divindade.

Capítulo 10 • Barroco
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À Morte de F.

173

I_plus_literatura_cap10_D.indd 173

13/09/10 3:34:49 PM

Tome nota

A Fênix renascida e o
Postilhão de Apolo

•

Outros recursos da linguagem barroca

Como todo o trabalho literário do Barroco está centrado no uso elaborado
dos recursos da linguagem, os autores do período exploram várias figuras
de linguagem e jogos de palavras.
No soneto “À Morte de F.”, ocorrem dois jogos de palavras diferentes: o
uso de termos com sentidos semelhantes (sinonímia), em “jasmim/rosa”,
“troca/muda”, “pez/barro”; e o uso de termos com sentidos opostos (antonímia), em “jasmim/cinza”, “aurora/pranto”, “fonte/pez”, “rosa/luto”.
ao lado da metáfora, outras figuras de linguagem muito utilizadas na
literatura barroca são antíteses, paradoxos e hipérboles.
Tome nota
a hipérbole é uma afirmação ou caracterização exagerada para enfatizar uma
ideia ou acontecimento. Quando alguém diz que está “morrendo de fome”, cria
uma hipérbole para expressar melhor que sente uma fome muito grande.

antíteses e paradoxos são figuras que tratam de conceitos e de qualidades contraditórias. Elas simbolizam, portanto, uma característica que
define a estética barroca: a tensão, o movimento, a tentativa de conciliar
aspectos opostos.

A estrutura dos poemas

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Uma das manifestações da técnica dos poetas barrocos é a cuidadosa
organização que dão aos poemas. para ressaltar as agudezas, procuram
criar partes equivalentes no interior dos versos, que podem ser divididos
em duas, três ou quatro partes. No trecho do poema “a um desengano”, que
você vai ler, vemos um exemplo de versos divididos em duas partes para
criar um efeito constante de oposição entre as imagens escolhidas para o
desenvolvimento do tema.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a produção das academias poéticas de retórica
portuguesas foi reunida em
duas célebres antologias, a
Fênix renascida e o Postilhão
de Apolo. Entre os autores
com poemas reproduzidos
nessas obras, destacam-se
Francisco de Vasconcelos e
sóror Violante do Céu, uma
freira dominicana que se
tornou uma das autoras
mais renomadas do Barroco
português, sendo conhecida,
nos meios culturais da época,
como “décima musa” e “fênix
dos engenhos lusitanos”.

a distribuição das metáforas pelo poema também caracteriza um procedimento típico do Barroco denominado disseminação e recolha. Nele, as
imagens são “espalhadas” ao longo das três primeiras estrofes e “recolhidas”
na última (“pois a ser cinza, pranto, barro, e luto, / Nasceu Jasmim, aurora,
Fonte, Rosa”).

A um desengano
Será brando o rigor, firme a mudança,
Humilde a presunção, vária a firmeza,
Fraco o valor, covarde a fortaleza,
Triste o prazer, discreta a confiança.

Do CÉU, Violante. in: pÉCoRa, alcir (org.).
Poesia seiscentista: Fênix renascida & postilhão de apolo.
são paulo: Hedra, 2002. p. 127. (Fragmento).
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todos os quatro versos dessa estrofe podem ser divididos em duas
partes equivalentes (destacadas em rosa e azul). Cada uma delas explora
imagens que se opõem, contradizem ou apresentam características pouco
compatíveis. por exemplo: o rigor é caracterizado como brando. Nesse caso,
observamos a presença de uma contradição (paradoxo). o resultado dessa
construção sintática é um efeito de simetria entre os pares de características apresentadas em cada verso da estrofe.
Esses jogos de linguagem e de construção, feitos para provocar o espanto do leitor, acabavam por tornar os textos mais complexos. por esse motivo,
os leitores da época sabiam que os poemas barrocos eram escritos para
serem lidos várias vezes, até que todas as imagens fossem reconhecidas
e decodificadas. só então podiam julgar a qualidade do autor.

As correntes do Barroco
Duas correntes são identificadas no Barroco literário: o cultismo e
o conceptismo. ambas buscam, por meios diferentes, um mesmo fim:
criar artifícios de linguagem que revelem agudeza e engenho.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

Cultismo ou gongorismo

predominante na poesia, o cultismo (ou gongorismo) caracteriza-se
pela elaboração muito rebuscada da linguagem. os poetas utilizam três
artifícios: jogos de palavras (trocadilho, sinonímia, antonímia, homonímia,
perífrase), jogos de imagens (uso das figuras de linguagem) e jogos de
construção (estruturação sintática elaborada). a exploração das imagens
procura envolver o leitor por meio de estímulos sensoriais, com destaque
para o trabalho com os sons e as cores no texto. o soneto “À Morte de F.”
é um exemplo dessa tendência barroca.

•

Lembre-se
Perífrase é a utilização
de muitas palavras para
exprimir o que poderia ser
dito com poucas ou uma só
palavra. por exemplo: sumo
pontífice (papa), país do sol
nascente (Japão).

Conceptismo ou quevedismo

o conceptismo (ou quevedismo) predomina nos textos em prosa. Em lugar
de investir no rebuscamento linguístico, o escritor conceptista procura seduzir o leitor pela construção intelectual, valorizando o conteúdo, a essência
da significação.
para deslumbrar o leitor com o desenvolvimento de um raciocínio, o
escritor conceptista recorre a comparações ousadas, exemplificações
frequentes, metáforas, imagens, hipérboles, analogias. o resultado dessa
elaboração na apresentação do raciocínio muitas vezes dificulta a compreensão do conteúdo. os sermões do padre antônio Vieira, apresentados
mais adiante, são manifestações do conceptismo barroco.

Luís de Góngora y argote
(1561-1627) e Francisco Quevedo
(1580-1645) definiram, com suas
obras, as duas correntes da estética barroca. Góngora se distinguiu pela capacidade de explorar
os recursos da linguagem para
criar metáforas extraordinárias,
combinadas a descrições exuberantes e alusões mitológicas.
Quevedo, por sua vez, ganhou
fama pela profundidade de suas
reflexões e pela complexidade
conceitual das imagens.

VELáZQUEZ, D. Retrato de Luís de
Góngora. 1622. Detalhe.
Óleo sobre tela, 51 3 41 cm.

Retrato de Francisco Quevedo que
ilustra a obra Libro de descripición
de verdaderos retratos de ilustres y
memorables varones, sevilha, 1599.

Capítulo 10 • Barroco

Os mestres do Barroco
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texto para análise
Aos afetos, e lágrimas derramadas
na ausência da dama a quem queria bem
Gregório de Matos expressa as contradições
de seus sentimentos em versos barrocos.

Tu, que em um peito abrasas escondido;
Tu, que em um rosto corres desatado;
Quando fogo, em cristais aprisionado;
Quando cristal, em chamas derretido.
Porfia: insistência, perseverança, obstinação.

1. Quais são os dois elementos da natureza que
se opõem e representam as contradições que o
sentimento amoroso desperta no eu lírico?

a) O que cada um deles simboliza no poema?
b) Nas duas primeiras estrofes, quais as imagens
e metáforas utilizadas pelo eu lírico para fazer
referência a esses elementos?

2. Releia.
“Incêndio em mares de água disfarçado;
Rio de neve em fogo convertido:”
a) Qual é a figura de linguagem que indica a
tensão entre os opostos? Explique.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

b) Há outros exemplos dessa figura no poema?
Quais?

c) O Barroco apresenta não apenas o confronto
dos opostos, mas também sua fusão ou apro
ximação. Como ela pode ser observada nos
versos transcritos?

3. Quem é o interlocutor a que o eu lírico se refere
na segunda e na terceira estrofes?

a) Como ele é caracterizado?
b) Qual é o questionamento feito pelo eu lírico
nesses versos?

4. No soneto, vemos a habilidade de Gregório de
Matos em trabalhar a linguagem para conciliar
os opostos. Releia os versos a seguir, observando
os trechos destacados em negrito e em itálico.

Se és fogo, como passas brandamente,
Se és neve, como queimas com porfia?
Mas ai, que andou Amor em ti prudente!
Pois para temperar a tirania,
Como quis que aqui fosse a neve ardente,
Permitiu parecesse a chama fria.

Matos, Gregório de. in: WisNiK, José Miguel
(sel. e org). Poemas escolhidos. são paulo:
Companhia das Letras, 2010. p. 232.

“Se és fogo, como passas brandamente,
Se és neve, como queimas com porfia?”
“Como quis que aqui fosse a neve ardente,
Permitiu parecesse a chama fria.”
a) No início do poema, o eu lírico apresenta a
oposição entre o calor e o frio, o fogo e a água,
a paixão e a contenção (ou refreamento). Expli
que de que maneira os dois primeiros versos
transcritos acima encaminham a fusão que
ocorrerá entre esses elementos opostos no
fim do poema.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ardor em firme coração nascido;
Pranto por belos olhos derramado;
Incêndio em mares de água disfarçado;
Rio de neve em fogo convertido:

b) As expressões destacadas nos dois últimos
versos são paradoxos, construídos a partir da
oposição dos mesmos elementos: frio 3 calor;
fogo 3 neve. Elas encerram o mesmo sentido?
Por quê?

c) Considerando que a neve simboliza a pru
dência/o controle e o fogo, a paixão, qual é o
significado, no contexto do poema, das expres
sões “neve ardente” e “chama fria”?

5. O eu lírico afirma que o Amor “temperou” sua
tirania. De que maneira isso foi feito? Por quê?

6. Releia a linha do tempo. Que acontecimento ilustra como o século XVII era uma época dividida
entre a razão e a fé?
ff
Explique de que forma esse acontecimento
exemplifica o contexto que gera o conflito do
ser humano durante o Barroco.
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são três as condições para a existência de uma literatura nacional: a presença de escritores que produzam continuamente,
a possibilidade de publicação e circulação das obras literárias
e um público que leia regularmente as obras produzidas. Quando essas três condições são atendidas, começa a funcionar o
que o crítico antonio Candido chamou de sistema literário.
Essas condições ainda não estavam presentes no Brasil
colonial. apenas os centros urbanos mais importantes, como
salvador e Recife, apresentavam alguma organização. por
isso, os poucos escritores que surgiram viviam isolados. as
obras que escreviam raramente chegavam a ser publicadas, o
que dificultava muito sua circulação. os textos dependiam de
uma difusão oral ou manuscrita, mas isso não acontecia com
frequência.
por esse motivo, quando se estudam as obras dos escritores
que viveram no período colonial, diz-se que elas caracterizam
manifestações literárias. a produção literária brasileira só
alcança a condição plena de literatura nacional no século XiX,
quando é possível identificar uma produção constante de obras
literárias publicadas e lidas com regularidade.

Como tudo começou
Em 1601 surgiu o poema épico Prosopopeia, escrito por Bento teixeira.
Esse texto costuma ser considerado o marco inicial da literatura barroca
brasileira, embora não apresente grandes qualidades literárias.
os maiores e melhores escritores barrocos em língua portuguesa no
Brasil surgiram na Bahia: padre antônio Vieira e Gregório de Matos. Como
a vida econômica da colônia estava concentrada na região Nordeste, era
lá que se encontravam os principais artistas e escritores, com destaque
para salvador, que foi capital do Brasil de 1549 até 1763.
os textos de Gregório de Matos e de Vieira permanecem importantes
e influenciam escritores brasileiros e portugueses. Conheça a seguir um
pouco da obra desses dois autores.

Vieira, o engenhoso
pregador português
No século XVii, em meio às disputas entre católicos e protestantes, o
sermão, discurso religioso sobre alguma verdade da doutrina cristã, tornou-se uma importante arma para divulgar os valores da igreja Romana.
os sermões escritos pelo padre antônio Vieira ficaram famosos pela
argumentação engenhosa e pela retórica perfeita. o domínio incomum das
palavras garantiu ao jovem jesuíta entrada nas cortes mais importantes da
Europa e influência junto ao rei de portugal. Essa mesma habilidade tornou-o
vítima da perseguição pelo tribunal do santo ofício.
Entre os sermões mais conhecidos do padre Vieira, destacam-se dois,
em que o pregador trata de aspectos da vida na colônia:
• Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda
(pregado na Bahia, em 1640): Vieira convoca o povo baiano a reagir
contra a invasão holandesa, defendendo-se da ameaça protestante.
• Sermão da primeira dominga da Quaresma (pregado no Maranhão, em
1653): Vieira tenta convencer os colonos a libertarem os indígenas
que escravizavam.

Gravura Urbs Salvador, de 1625, que
ilustra o livro de arnold Montanus.
No século XVii, salvador era um
dos poucos centros urbanos que
mostravam alguma organização.

Antônio Vieira (1608-1697) nasceu em Lisboa,
mas ainda menino veio com
os pais para a Bahia, onde
estudou no colégio dos jesuítas. ordenado em 1634,
começou a carreira de pregador. o sucesso de seus
sermões lhe garantiu uma
posição influente junto ao
rei de portugal, D. João iV.
Como embaixador do rei, fez
sermões em Londres, paris,
Haia e Roma.
a defesa dos judeus
convertidos ao catolicismo
(cristãos-novos) fez com
que Vieira fosse julgado e
condenado pela inquisição.
permaneceu preso por dois
anos, impedido de pregar.
seu grande prestígio como
orador, porém, acabou lhe
garantindo o perdão papal.
De volta ao Brasil, teve o
cuidado de editar todos os
seus 207 sermões. Morreu
aos 89 anos.
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a estrutura consagrada
para os sermões no século
XVii envolvia quatro passos,
em que fica clara a preocupação com as ideias que marcaram a corrente conceptista
do Barroco:
• Exórdio: o orador começa
a expor o plano a que vai
submeter-se e as ideias
que vai defender.
• Invocação: o orador pede
auxílio divino para expor
suas ideias.
• Confirmação: desenvolvimento e exposição do tema,
realçado com alegorias,
sentenças e exemplos.
• Peroração: conclusão; o
orador, recapitulando tudo
o que foi dito, termina com
um desfecho vibrante para
impressionar os fiéis e
estimulá-los a seguirem
os ensinamentos bíblicos
apresentados.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Sentenças: frases que contêm
um pensamento de ordem geral
e de valor moral; provérbios,
máximas.
Maravalhas: aparas ou lascas de
madeira.
Verças: folhas de couve.
Em sentido figurado: palavreado
pobre de ideias, oco.
Seminare semen: em latim,
semear a semente.

aLEiJaDiNHo. Anjo com
cálice. século XViii.
Escultura.

A montagem argumentativa
de um sermão
o sermão barroco devia demonstrar uma posição moral por meio de uma
imagem que, associada a um fato ou a uma citação da Bíblia, pudesse ser
um símbolo da posição a ser defendida.
a agudeza e o engenho só se manifestavam caso o autor da argumentação fosse capaz de ilustrar por meio de imagens e metáforas o tema do
sermão. Vieira era um mestre nesse processo.
No Sermão da sexagésima, pregado na Capela Real de Lisboa, em 1655,
ele pretende responder a uma pergunta básica: por que não faz fruto a
palavra de Deus? Com sua argumentação, o jesuíta tenta convencer os
fiéis de que a culpa é dos pregadores, que, em lugar de desenvolverem
uma argumentação consistente, preocupam-se em enfeitar a linguagem,
tornando o texto incompreensível.
No trecho a seguir, Vieira usa a imagem da árvore como símbolo do
conceito que procura demonstrar: o sermão precisa desenvolver um único
tema (uma só matéria), que deve estar em seu início e ao qual deve retornar
o pregador ao concluir sua argumentação.

[...] Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade
de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar
a acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos? Ora vede: uma árvore
tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem
frutos. Assim há de ser o sermão: há de ter raízes fortes e sólidas, porque há
de ser fundado no Evangelho; há de ter um tronco, porque há de ter um só
assunto e tratar uma só matéria; deste tronco hão de nascer diversos ramos,
que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados
nela; estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os
discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore
varas, que são repressão dos vícios; há de ter flores, que são as sentenças;
e por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de
ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há
de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido
e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são
troncos, não é sermão, é madeira.
Se tudo são ramos, não é sermão, são maravalhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são
verças. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe.
Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete.
Serem tudo frutos, não pode ser; porque não
há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há
de haver o proveitoso do fruto, o formoso
das flores, o rigoroso das varas, o vestido
das folhas, o estendido dos ramos, mas
tudo isto nascido e formado de um
só tronco, e esse não levantado no ar,
senão fundado nas raízes do Evangelho:
Seminare semen. Eis aqui como hão de ser
os sermões, eis aqui como não são. E assim não é muito que se
não faça fruto com eles.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Passos da
argumentação

ViEiRa, antônio. Sermões. 12. ed. Rio de Janeiro:
agir, 1995. p. 132-133. (Fragmento).
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observe, no esquema a seguir, como funciona a metáfora da árvore para
representar o sermão.

UMA ÁRVORE TEM

RAÍZES

TRONCO

RAMOS

FOLHAS

VARAS

FLORES

VARAS

FLORES

condenação dos
vícios

sentenças

FRUTOS

UM SERMÃO DEVE TER

RAÍZES

TRONCO

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

fortes e sólidas
porque deve
ser fundado no
Evangelho

RAMOS

porque
deve ter um
só assunto

diversos,
nascidos todos
da mesma
matéria

FOLHAS
cobrem os
ramos, porque os
discursos devem
ser enfeitados
pelas palavras

FRUTOS
finalidade do
sermão

DE MODO QUE HAJA

FRUTOS

VARAS

FLORES

RAMOS

FOLHAS

tudo nascido e fundado em um só tronco (uma só matéria)

se tudo são
troncos,
não é sermão,
é madeira.

se tudo são
ramos, não é
sermão, são
maravalhas.

se tudo são
folhas, não é
sermão, são
verças.

se tudo são
varas, não
é sermão,
é feixe.

se tudo são
flores, não é
sermão, é
ramalhete.

se tudo são
frutos, não
pode ser, porque
não há frutos
sem árvore.

A ÁRVORE DA VIDA DEVE TER

O FORMOSO
DAS FLORES

O RIGOROSO
DAS VARAS

O VESTIDO DAS
FOLHAS

O ESTENDIDO
DOS RAMOS

mas tudo isso nascido e formado de um só tronco

fundado nas RaÍZEs

EIS AQUI COMO HÃO DE SER OS SERMÕES. EIS AQUI COMO NÃO SÃO.

Capítulo 10 • Barroco

O PROVEITOSO
DOS FRUTOS

179

I_plus_literatura_cap10_D.indd 179

13/09/10 3:34:56 PM

Gregório de Matos
a condição social privilegiada e os estudos em
portugal deram a Gregório de
Matos a possibilidade de ler
os principais poetas dos séculos XVi e XVii. Ele conhecia
a poesia de sá de Miranda e
Camões, os mestres portugueses do Classicismo.
Leu, também, a obra de
Góngora e de Quevedo, autores que definiram as correntes do Barroco. Com Góngora,
aprendeu o gosto pela elaboração da linguagem, pelo
desdobramento das imagens
e metáforas no poema. Em
Quevedo, conheceu o gosto
pela argumentação racional
e elaborada que, em alguns
de seus sonetos religiosos,
fica bem evidente.

Gregório de Matos: o primeiro
grande poeta brasileiro
Gregório de Matos teve sólida formação cultural. Estudante de Direito em
Coimbra, lá entrou em contato com a perspectiva humanista que incentivava
a leitura dos autores clássicos. Ele seguiu os ensinamentos aprendidos com
esses mestres literários em sua obra. tornou-se conhecido por sua poesia
lírica, sacra e satírica.

A poesia lírica
a lírica amorosa de Gregório de Matos retoma temas clássicos, como a
oposição entre espírito e matéria, para desenvolver sua poesia.
Mesmo com o cuidado na construção de metáforas e na estruturação
sintática do poema, Gregório de Matos jamais transforma sua poesia em
um exercício exagerado do artificialismo da linguagem cultista. por trás
de suas imagens, sempre é possível identificar o desenvolvimento de um
raciocínio exemplar.

Pintura admirável de uma beleza
Vês esse sol de luzes coroado?
Em pérolas a aurora convertida?
Vês a lua de estrelas guarnecida?
Vês o céu de planetas adorado?
O céu deixemos; vês naquele prado
A rosa com razão desvanecida?
A açucena por alva presumida?
O cravo por galã lisonjeado?
Deixa o prado; vem cá, minha adorada:
Vês desse mar a esfera cristalina
Em sucessivo aljôfar desatada?
Parece aos olhos ser de prata fina?
Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada
À vista do teu rosto, Catarina.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Rua Gregório de Matos,
pelourinho, salvador, 2005.
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A eSTAnTe de

Açucena: planta
procedente da ásia,
muito conhecida
pelas flores alvas e
perfumadas.
Presumida: vaidosa.
Aljôfar: pérola muito
miúda. Em sentido
figurado: gotas de
água, o orvalho da
manhã.

Matos, Gregório de. in: WisNiK, José Miguel (sel. e org.).
Poemas escolhidos. são paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 237.

seguindo a tradição inaugurada por shakespeare e Camões de comparar
a beleza feminina às maravilhas da natureza, Gregório de Matos retoma esse
tema para desenvolvê-lo segundo os princípios da composição barroca.
a beleza de Catarina é afirmada por meio de uma estrutura bastante
regular que identifica os aspectos mais louváveis do sol, da Lua, do Céu, da
rosa, da açucena e do mar. se o ideal clássico de beleza pode ser encontrado
na natureza, o que dizer de Catarina, que a tudo supera, como expressa o
paradoxo final: “tudo é nada / À vista do teu rosto”?

A poesia sacra
o que sobressai, na poesia sacra de Gregório de Matos, é o senso de
pecado, a constatação da fragilidade humana e o temor diante da morte e
da condenação eterna. Essa faceta de pecador arrependido aparece nos
poemas compostos na fase final de sua vida, já que, na juventude, o poeta
fez várias composições que desafiavam o poder divino. o poema a seguir é
da fase mais madura do poeta.
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Buscando a Cristo
A vós correndo vou, braços sagrados,
Nessa cruz sacrossanta descobertos,
Que, para receber-me, estais abertos,
E, por não castigar-me, estais cravados.

A vós, lado patente, quero unir-me,
A vós, cravos preciosos, quero atar-me,
Para ficar unido, atado e firme.
Matos, Gregório de. in: WisNiK, José Miguel (sel. e org.).
Poemas escolhidos. são paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 316.

Esse soneto ilustra uma característica típica do estilo barroco: o uso
de situações ambivalentes, que possibilitam dupla interpretação. assim, os
braços de Cristo são apresentados como abertos e cravados (presos); seus
olhos estão despertos e fechados. Cada um desses estados permite ao
poeta fazer uma interpretação sempre positiva do gesto divino. os braços
estão abertos para acolher o fiel que se dirige a Deus e cravados para não
castigá-lo pelos pecados que cometeu.
o soneto desenvolve uma argumentação que busca convencer o leitor
de uma verdade religiosa: o perdão de Deus é absoluto. a imagem de Jesus
crucificado dá origem às metonímias (utilização da parte para referir-se
ao todo) que constituirão os “argumentos” apresentados pelo poeta. Cada
uma das partes do corpo de Cristo representa uma atitude acolhedora,
magnânima, uma manifestação de bondade e comiseração.
Na última estrofe, podemos identificar o tema do fusionismo: o fiel,
reconhecendo os sinais de que será acolhido por Deus, manifesta o seu
desejo de “ficar unido, atado e firme” ao Cristo crucificado.

A poesia satírica

A primeira edição
da obra poética de
Gregório
a circulação dos poemas de
Gregório de Matos dependia
dos manuscritos que passavam de mão em mão. o próprio
poeta não se preocupou em
garantir, como fez o padre
Vieira, uma edição cuidada
de seus poemas. somente
no século XX, entre 1923 e
1933, a academia Brasileira
de Letras publicou o que, na
época, acreditava-se ser a
obra poética integral de Gregório. Mas, ainda hoje, há muita
discussão sobre a autoria de
alguns poemas.

Foram os poemas satíricos que deram fama ao poeta baiano, chegando
mesmo a causar o seu degredo para angola, em 1694. No poema a seguir,
Gregório de Matos expõe de modo exemplar a prática da maledicência.

Se sois homem valoroso,
Dizem que sois temerário,
Se valente, espadachim,
E atrevido, se esforçado.
Se resoluto, — arrogante,
Se pacífico, sois fraco,
Se precatado, — medroso,
E se o não sois, — confiado.
[...]

Reprovações

Se falais muito, palreiro,
Se falais pouco, sois tardo,
Se em pé, não tendes assento,
Preguiçoso, se assentado.
E assim não pode viver
Neste Brasil infestado,
Segundo o que vos refiro
Quem não seja reprovado.

Matos, Gregório de. in: WisNiK, José Miguel (sel. e org.).
Poemas escolhidos. são paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 316.

Frontispício da primeira
edição de obras de Gregorio
de Mattos, 1930.

Espadachim: em sentido
figurado, pessoa que briga muito,
valentona.
Precatado: prevenido.
Palreiro: falador, tagarela.
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A vós, divinos olhos, eclipsados
De tanto sangue e lágrimas abertos,
Pois, para perdoar-me, estais despertos,
E, por não condenar-me, estais fechados.

A vós, pregados pés, por não deixar-me,
A vós, sangue vertido, para ungir-me,
A vós, cabeça baixa, p’ra chamar-me.
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o olhar crítico de Gregório de Matos revela aspectos negativos da vida na
Bahia e em pernambuco em fins do século XVii. Ele denuncia, com irreverência,
a corrupção econômica dos políticos e a corrupção moral dos padres e freiras.
Como ele mesmo afirmou em um de seus textos: “Eu falo, seja o que for”.

De olho no livro
O Boca do Inferno
[...] Gregório de Matos queria, como o poeta espanhol, escrever coisas
que não fossem vulgares, alcançar o culteranismo. [...] Gregório de Matos
estava ali, no lado escuro do mundo, comendo a parte podre do banquete.
Sobre o que poderia falar? [...]
MiRaNDa, ana. Boca do Inferno. 2. ed. revista pela autora. são paulo:
Companhia das Letras, 1994. p. 13. (Fragmento).

texto para análise
O sermão aos peixes

Unidade 3 • A literatura no período colonial

o Sermão de Santo Antônio (aos peixes) foi pregado
na cidade de são Luís do
Maranhão, em 1654. Depois
de falar sobre a responsabilidade dos pregadores,
Vieira passa a pregar para
os “peixes”, a exemplo do que
fez santo antônio, já que não
estava sendo ouvido por seus
fiéis. seu objetivo era impressionar os ouvintes, por meio
da utilização de metáforas e
alegorias, mostrando-lhes a
necessidade de não se entregar à corrupção.

Padre Vieira, buril e
pontilhado, de Lamaitre.

Sermão de Santo Antônio (aos peixes)
Neste sermão, Vieira utiliza seu poder argumentativo para
tratar da tarefa do pregador em uma terra corrompida.
Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os Pregadores, sois o sal da terra:
e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra, o que faz o sal.
O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta
como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou
qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga, e os Pregadores
não pregam a verdadeira doutrina; ou porque a terra se não deixa salgar, e os
ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber.
Ou é porque o sal não salga, e os Pregadores dizem uma coisa e fazem outra;
ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que
eles fazem, que fazer o que dizem; ou é porque o sal não salga, e os Pregadores se pregam a si, e não a Cristo; ou porque a terra se não deixa salgar, e os
ouvintes em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. [...]
Suposto, pois, que, ou o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar; que se
há de fazer a este sal, e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal,
que não salga, Cristo o disse logo: [...] Se o sal perder a substância e a virtude, e o
Pregador faltar à doutrina, e ao exemplo; o que se lhe há de fazer, é lançá-lo fora
como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atrevera a dizer tal coisa, se
o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de
reverência, e de ser posto sobre a cabeça, que o Pregador, que ensina e faz o que
deve; assim é merecedor de todo o desprezo, e de ser metido debaixo dos pés, o
que com a palavra, ou com a vida prega o contrário.
Isto é o que se deve fazer ao sal, que não salga.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ana Miranda recria, em seu romance, a corrupta e violenta sociedade baiana
do século XVii. protagonizado por Gregório de Matos, o Boca do inferno, e pelo
padre Vieira, o livro revela o perfil da sociedade que negará tanto um como outro
por suas críticas afiadas ao cenário político e social do período.

ViEiRa, antônio. in: pÉCoRa, alcir (org.). Sermões. tomo i.
são paulo: Hedra, 2000. p. 317-318. (Fragmento).
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1. Nesse sermão, os pregadores são comparados ao sal da terra. Qual
é, segundo o texto, a função daquele que prega?

a) Vieira inicia o sermão com a fala de Cristo aos pregadores para
fazer um questionamento aos seus ouvintes. Qual é ele?

b) Explique por que esse questionamento é, na verdade, uma estratégia para iniciar o raciocínio que será apresentado ao longo
do texto.

2. Releia.
“Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar.”
a) A partir desse trecho, Vieira levanta hipóteses sobre os motivos
pelos quais a pregação não consegue eliminar a corrupção. Quais
são os motivos por ele apontados?

b) Segundo o texto, que razões têm os fiéis para não acatarem as
palavras dos pregadores?

c) De que recurso estilístico Vieira se vale para construir a sua argumentação? Explique.

d) Explique de que maneira esse recurso contribui para que a ar-

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

gumentação seja eficaz e convença os leitores.

3. Qual é a conclusão a que Vieira chega sobre o pregador?
4. Você acha que as colocações feitas por Vieira permanecem válidas
até hoje? Nos dias atuais, ainda é possível identificar “o sal que
não salga” e “a terra que não se deixa salgar”? Explique.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Barroco.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, embora sua obra lírica e sacra seja
extensa, foram os poemas satíricos que deram grande fama a Gregório
de Matos, valendo-lhe inclusive o apelido de Boca do Inferno. Em seus
textos, por meio de um olhar extremamente crítico, o poeta baiano
denunciou a corrupção dos políticos e a devassidão moral que via em
alguns representantes do poder em sua época. Embora escritas em
fins do século XVII, as críticas em verso do poeta continuam atuais.
Para compreender melhor a atualidade dos poemas satíricos de
Gregório de Matos, propomos que você selecione alguns versos que
possam servir como legenda para imagens atuais ou como uma espécie
de “síntese satírica” de notícias de nossa época. Para cumprir essa
tarefa, você deverá seguir os seguintes passos:

ff
selecionar, dos poemas satíricos do poeta baiano, alguns versos
que possam servir como legenda para as imagens escolhidas ou
como uma espécie de “síntese metafórica (e crítica)” da situação
apresentada nas notícias selecionadas;
ff
montar o(a) texto/imagem selecionado(a) com os versos escolhidos para servir como legenda ou como “síntese” do fato
noticiado;
ff
explicar oralmente aos colegas a relação entre o(a) texto/imagem
selecionado(a) e os versos de Gregório de Matos.

Material complementar
Moderna PLUS

Capítulo 10 • Barroco

ff
selecionar notícias e imagens atuais que tratem da corrupção
política ou que apresentem críticas à corrupção moral de personalidades públicas;

http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
José Miguel Wisnik.

183

I_plus_literatura_cap10_D.indd 183

9/15/10 7:53:05 PM

Arcadismo

A tradição da

literatura barroca:
a sátira política
Antiguidade Clássica: o nascimento da sátira
o gênero satírico nasce na antiguidade Clássica. Entre os poetas que
desenvolveram o gênero, destaca-se Juvenal (?60-?127), que dedicará parte
de sua obra à sátira política. o poeta latino criticou duramente a corrupção
do império Romano e a figura do imperador tito Flávio Domiciano, tirano
brutal e autoritário. a ridicularização do governo de Domiciano fez com
que Juvenal fosse desterrado para o Egito. Considerado um dos maiores
representantes da sátira romana, sua obra influenciou inúmeros escritores
de épocas distintas.

imperador romano tito Flávio
Domiciano (51-96). imagem de
1596. autor desconhecido.

No Brasil, Gregório de Matos encontrará na sátira a arma mais poderosa
para criticar o cenário político de sua época. seguindo os passos de Juvenal,
o poeta vai ridicularizar os políticos corruptos que governam a Bahia de
forma tão debochada que isso lhe valerá também o desterro de sua terra
natal. observe, no trecho abaixo, como ele critica a falta de princípios dos
políticos de sua cidade.

[...]
na política de estado
nunca houve princípios certos,
[...]

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Eia! Estamos na Bahia,
onde agrada a adulação,
onde a verdade é baldão,
e a virtude hipocrisia:
sigamos esta harmonia
de tão fátua consonância,
e inda que seja ignorância
seguir erros conhecidos,
sejam-me a mim permitidos,
se em ser besta está a ganância.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Gregório de Matos e o retrato crítico da Bahia

Baldão: vexame, afronta
vergonhosa.
Fátua: insensata, tola.
Consonância: acordo,
conformidade.

Matos, Gregório de. in: WisNiK, José Miguel
(sel. e org.). Poemas escolhidos.
são paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 70-71.

Casa de tomás antônio Gonzaga
em ouro preto, MG, antiga Vila
Rica, cenário de importantes
acontecimentos políticos que
agitaram a segunda metade do
século XViii no Brasil.

O olhar ferino de um inconfidente
também no arcadismo, a crítica aos políticos surgiu pela veia satírica. tomás antônio Gonzaga, um dos líderes da inconfidência Mineira, escreveu suas
Cartas chilenas para ridicularizar o governador de Vila Rica, Luís da Cunha Meneses. No texto, Gonzaga denuncia os desmandos administrativos de
Meneses, transformando-o em motivo de riso perante o povo. as Cartas
chilenas, trocadas entre os amigos Critilo e Doroteu, tratam da corrupção
que assolara o péssimo governo de Fanfarrão Minésio, alcunha atribuída
ao governador.
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2a Carta
[...] Ah! tu, meu Sancho Pança, tu que foste
da Baratária o chefe, não lavraste
nem uma só sentença tão discreta!
E que queres, amigo, que suceda?
Esperavas, acaso, um bom governo
do nosso Fanfarrão? Tu não o viste
em trajes de casquilho, nessa corte?
E pode, meu amigo, de um peralta
formar-se, de repente, um homem sério?
Carece, Doroteu, qualquer ministro
apertados estudos, mil exames.
E pode ser o chefe onipotente
quem não sabe escrever uma só regra
onde, ao menos, se encontre um nome certo? [...]

Casquilho: pessoa
que se veste com
refinamento exagerado.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

GoNZaGa, tomás antônio. Cartas chilenas. Disponível em:
<http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/autores/tomazagonzaga/chilenas/
cartaschilenas.html#CaRta2>. acesso em: 3 fev. 2005. (Fragmento).

tomás antônio Gonzaga pagou caro por sua ousadia. as constantes
desavenças com o governo e seu envolvimento com a inconfidência Mineira acabariam por determinar a sua prisão e o posterior degredo para
Moçambique.

Os novos caminhos da sátira política
ao longo do tempo, a sátira continuou sendo um recurso bastante utilizado para criticar a corrupção política e as figuras do poder público.
Com o estabelecimento da imprensa brasileira, no início do século XiX,
a crítica se deslocou dos poemas para as páginas dos folhetins e jornais,
“colorida” pelas imagens dos cartuns e das charges.

Capítulo 10 • Barroco

De Juvenal aos cartunistas da atualidade, a palavra impressa constitui
um importante meio de denúncia dos comportamentos inadequados dos
políticos, cuja função é zelar pelos interesses do povo que representam.

RiCo. Charges.
Disponível em: <http://ricostudio.blogspot.com>.
acesso em: 27 jun. 2010.
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CONEXÕES
Para ouvir
As quatro estações, de Vivaldi.
Obra criada pelo italiano Antonio Vivaldi (1678-1741), composta de quatro concertos para violino e orquestra. O primeiro movimento é bastante conhecido ainda hoje, servindo de trilha sonora para filmes,
campanhas publicitárias e até desenhos animados. Atenção para o movimento dos violinos, pois é com
Vivaldi que se estabelece o que se chama “esquema tradicional de movimentos rápido-lento-rápido”.

Tocata e fuga em ré menor e Variações Goldberg, de Bach.
Essas duas obras oferecem bons exemplos do rebuscamento musical promovido pelo compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750). A fuga e as variações são estilos típicos do período estudado
neste capítulo.
Na primeira obra, é possível notar os vários planos melódicos executados a um só tempo, criando um
volume musical conflituoso e complexo. Já nas Variações Goldberg, é possível ouvir a ornamentação, também característica da época. Ambas ilustram bem as tensões da mentalidade barroca.

Uma das mais conhecidas composições do período. George Friedrich Haendel (1685-1759) escreveu suas partituras de forma espetacularmente barroca. Muitas vezes partia de temas musicais populares para transformá-los em música sacra. Em seguida, oferecia uma versão profana da mesma melodia. Para o leitor
brasileiro, não é difícil relacioná-lo ao nosso poeta maior do período barroco, Gregório de Matos.

Transa, de Caetano Veloso.
Rio de Janeiro: Polygram, 1972.
Nesse disco, Caetano Veloso interpreta a música “Triste Bahia”, uma releitura do poema de
mesmo nome de Gregório de Matos. Mesclando elementos atuais com os versos de “o Boca
do Inferno”, o compositor baiano revitaliza o poema, revelando a contemporaneidade da crítica
desse poeta maior do Barroco brasileiro.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Música: trecho de As quatro estações, de Vivald.
Música: trecho de Tocata e fuga em ré menor, de Bach.
Música: “Triste Bahia”, de Caetano Veloso.

Para ler e pesquisar
Poemas escolhidos, seleção e organização de José Miguel Wisnik.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Concerto para órgãos e orquestra em fá maior, opus 4, no 4, de Haendel.

São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
Seleção cuidadosa com os melhores poemas de Gregório de Matos, autor maior do Barroco brasileiro.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

O Aleijadinho e sua oficina, de Myriam de Andrade Ribeiro de Oliveira, Olinto Rodrigues
dos Santos e Fernando Batista dos Santos. 2. ed. São Paulo: Capivara, 2008.
Edição cuidadosa da obra do principal artista do Barroco brasileiro. Tanto os estudiosos do trabalho do
escultor quanto os admiradores de sua obra encontrarão, nesse livro, valiosas informações sobre Aleijadinho e sua produção artística.

Caravaggio, de Gilles Lambert. Köln: Taschen, 2006. (Coleção Paisagem).
Livro que apresenta importantes informações sobre a vida e a obra desse grande pintor barroco, além
de uma excelente seleção de seus quadros mais famosos.

Sermões, organização de Alcir Pécora. São Paulo: Hedra, 2000.
Essa coleção, dividida em dois volumes, apresenta 50 sermões do padre Antônio Vieira, além de notas
sobre as citações em latim e tradução das referências escriturais.

Saber ver a arte barroca, de Juan-Ramon Triado Tur. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
Livro que traz informações e ilustrações sobre o estilo barroco na pintura, escultura e arquitetura.
Permite àqueles que desejam adquirir algum conhecimento sobre essa estética compreender e apreciar
suas diferentes manifestações artísticas.
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Para assistir
Lutero, de Eric Till.
Alemanha, 2003.
Do momento em que se torna monge até o impacto de suas teses sobre a população
alemã, o filme acompanha a trajetória de Lutero e mostra como sua busca pela salvação
humana contrariava os interesses dos mais poderosos membros da igreja. a cuidadosa
reconstituição de época e a intensidade do drama vivido pelo homem que alteraria os
caminhos da religião no século XVi são dois bons motivos para assistir a esse filme.

O Aleijadinho: paixão, glória e suplício, de Geraldo Santos Pereira.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Brasil, 2001.
o filme retrata a história do escultor mineiro antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho. o
enredo, ambientado no ano de 1858, reconstrói a vida e a formação cultural e artística
do escultor por meio dos relatos de uma nora de aleijadinho, quarenta e quatro anos
depois da morte dele, ao professor e historiador Rodrigo Bretas. Narrado em flashback,
o filme apresenta os principais acontecimentos da vida de antônio Francisco Lisboa —
como sua amizade com o inconfidente Cláudio Manoel da Costa. Essa apresentação
da trajetória pessoal e artística de um dos maiores escultores do Barroco brasileiro
oferece uma excelente ilustração para os estudos sobre essa estética.

Palavra e utopia, de Manoel de Oliveira.
Portugal/França/Espanha/Brasil, 2000.
Manoel de oliveira é um dos mais importantes e produtivos cineastas portugueses,
tendo realizado mais de 12 filmes nos últimos dez anos. Nesse filme, a vida do padre
antônio Vieira é contada em três tempos: na juventude, na fase adulta e na velhice.
apesar de ser considerado bastante denso, Palavra e utopia foi muito bem recebido
pela crítica e pelo público europeu. É interessante ver a representação de Vieira em
ação, considerado um dos maiores oradores em língua portuguesa.

Grandes gênios da pintura: Velázquez e Rembrandt, Ediciones del Prado.
Brasil, 1995.

Para navegar
http://www.dominiopublico.gov.br
Nesse site, que tem como objetivo tornar fácil o acesso a obras que já estejam em
domínio público, é possível encontrar diversos textos de Gregório de Matos.

http://www.musopen.com/music.php?type=period&id=2#

Capítulo 10 • Barroco

Documentário didático elaborado para apresentar o pensamento e a produção
desses dois grandes artistas do Barroco que souberam projetar, em suas pinturas,
o claro-escuro, estilo que conseguiu expor os conflitos da época gerados entre o
sagrado e o profano.

Site em inglês com grande acervo de músicas organizadas por compositor, intérprete,
instrumento, período e formas musicais. No caso do Barroco, merecem destaque as
obras de Johann sebastian Bach e antonio Vivaldi.
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UMa ViaGeM no teMpo

Primeiras leituras

O

O prazer
Sobre o feno recostado,
Descansado afino a lira,
Que respira com ternura
Na doçura do prazer.

Pelas sombras venturosas
Dos fecundos arvoredos
Ouve Glaura os meus segredos,
Quando rosas vai colher.

Amo a simples Natureza:
Busquem outros a vaidade
Nos tumultos da cidade,
Na riqueza e no poder.

Já o Amor com ferro duro
Não me assalta, nem me ofende:
Já suave o fogo acende,
E mais puro o sinto arder.

Desse pélago furioso
Não me assustam os perigos,
Nem dos ventos inimigos
O raivoso combater.

Sobre o feno recostado,
Descansado afino a lira,
Que respira com ternura
Na doçura do prazer.

Sobre o feno recostado,
Descansado afino a lira,
Que respira com ternura
Na doçura do prazer.

Entre as graças e os Amores
Canto o Sol e a Primavera,
Que risonha vem da Esfera
Tudo em flores converter.

Pouca terra cultivada
Me agradece com seus frutos;
Mas os olhos tenho enxutos,
Quanto agrada assim viver!

A inocência me acompanha;
Oh que bem! oh que tesoiro!
Vejo alegre os dias de oiro
Na montanha renascer.

O meu peito só deseja
Doce paz neste retiro;
Por delícias não suspiro,
Onde a inveja faz tremer.

Sobre o feno recostado,
Descansado afino a lira,
Que respira com ternura
Na doçura do prazer.

Sobre o feno recostado,
Descansado afino a lira,
Que respira com ternura
Na doçura do prazer.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Lira: instrumento de cordas
dedilháveis, muito utilizado na
antiguidade.
Pélago: abismo.

Primeiras leituras

alVaReNGa, Manuel Inácio da Silva. Glaura: poemas eróticos. Organização de Fábio
lucas. São Paulo: Companhia das letras, 1996. p. 121-124. (Retratos do Brasil).

BOUCHeR, F. Pastor e pastora
repousando. 1761. Óleo sobre
tela, 76,6 3 63,6 cm.

FRaGONaRD, J. Pastora
sentada com ovelhas e uma
cesta de flores próximo a
uma ruína em um bosque. S.d.
Óleo sobre tela.
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Marília bela,
Vou retratar-te,
Se a tanto a arte
Puder chegar.
Trazei-me, Amores,
Quanto vos peço:
Tudo careço
Para a pintar.

Nas lisas faces
Se vê a aurora,
Quando colora
A terra e o mar.
Trazei-me, Amores,
As mais mimosas
Pudicas rosas
Para as pintar.

Nos longos fios
De seus cabelos
Ternos desvelos
Vão se enredar.
Trazei-me, Amores,
Das minas d’ouro
Rico tesouro
Para os pintar.

Os meigos risos
Com graças novas
Nas lindas covas
Vão-se ajuntar.
Trazei-me, Amores,
Aos pincéis leves
As sombras leves,
Para os pintar.

No rosto, a idade
Da primavera
Na sua esfera
Se vê brilhar.
Trazei-me, Amores,
As mais viçosas
Flores vistosas
Para o pintar.

[...]

[...]

BOUCHeR, F. Rosto de uma jovem. Século XVIII.
Carvão e giz branco sobre papel.

Porte de deusa,
Espírito nobre,
E o mais, que encobre
Pejo vestal.
Só vós, Amores,
Que as Graças nuas
Vedes, as suas
Podeis pintar.

A um doce aceno
Dos brandos olhos,
Setas a molhos
Se veem voar.
Trazei-me, Amores,
Do sol os raios,
Fiéis ensaios,
Para os pintar.

Cupido, que a viu de longe,
Contente ao lugar correu:
Cuidando que era Marília,
Na face um beijo lhe deu.
Acorda Vênus irada:
Amor a conhece; e então
Da ousadia, que teve,
Assim lhe pede o perdão:
Foi fácil, ó mãe formosa,
Foi fácil o engano meu;
Que o semblante de Marília
É todo o semblante seu.

PeIXOtO, alvarenga. Poesias.
In: PROeNÇa FIlHO, Domício (Org.).
A poesia dos inconfidentes.
Rio de Janeiro: aguilar, 1996. p. 970-973.
(Fragmento).

Amores: na mitologia greco-romana,
divindades que personificam o amor,
subordinadas a Vênus e a Cupido.
Molhos: muitas.
Pudicas: recatadas.
Pejo: vergonha.
vestal: virginal.
Graças: na mitologia greco-romana,
são as deusas da fertilidade, do
encantamento, da beleza e da
amizade. Simbolizam a harmonia
idílica do mundo clássico.

Lira XXX
Junto a uma clara fonte
A mãe de Amor se sentou;
Encostou na mão o rosto,
No leve sono pegou.

GONZaGa, tomás antônio.
Marília de Dirceu. In: PROeNÇa
FIlHO, Domício (Org.). A poesia
dos inconfidentes. Rio de Janeiro:
aguilar, 1996. p. 619-620.

CaNOVa, a. As três graças. 1813-1816.
escultura em mármore, 182 cm de altura.

Cupido: deus do amor, costuma
ser representado com asas,
às vezes de olhos vendados, e
carregando arco e flechas, para
acertar os corações.
vênus: deusa do amor, na
mitologia romana.

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Capítulo

11

Arcadismo

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:

2. Identificar e compreender como se
articularam os agentes do discurso
no período.
3. Definir Arcadismo e reconhecer suas
características essenciais.
4. Explicar a relação entre os conceitos de
equilíbrio, ordem, simplicidade, harmonia
e o projeto literário do Arcadismo.
5. Identificar os temas clássicos
resgatados pelos autores do período.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

6. Reconhecer as características da
produção árcade em Portugal e justificar
a importância das Arcádias.

Patel, P. Vista
em perspectiva
do Palácio de
Versalhes. 1668.
Óleo sobre tela.
115 3 161 cm.
a maneira como
a vegetação é
retratada nesta
obra revela
a influência
da razão e da
ciência no
olhar europeu.

7. Analisar como os sonetos de Bocage
expressam a tensão árcade entre
uma visão clássica (convencional) e
a realidade presente marcada pelas
experiências individuais.
8. Caracterizar a produção árcade no Brasil e
analisar o modo como Cláudio Manuel da
Costa e Tomás Antônio Gonzaga exploram
os temas e formas da poesia do período.
9. Reconhecer as primeiras tendências
nativistas que se manifestam na poesia
épica de Basílio da Gama e de Santa
Rita Durão.
10. Analisar o diálogo entre temas e formas
árcades e textos literários produzidos em
diferentes momentos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. Compreender o que foi o iluminismo e de
que modo influenciou a estética árcade.
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A

luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa no século XVIII.
O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração
das estrelas, o filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida
privilegiada. Razão e ciência iluminam a trajetória humana, explicando
fenômenos e propondo novas formas de organizar a sociedade. Veja,
neste capítulo, como a literatura reflete essas transformações.

Leitura da imagem
1. Observe a natureza retratada no quadro. Que característica você destacaria no modo como as árvores estão dispostas?

2. A organização do conjunto criado entre o palácio e os jardins sugere
uma preocupação com o equilíbrio, com a harmonia, com a simetria.
Explique.
monarca manifestava desejo de subjugar a natureza. De que modo a
construção do Palácio de Versalhes ilustra esse desejo?
ff
Por que o domínio da natureza pode representar a afirmação do
poder real?

Da imagem para o texto
4. Leia o soneto abaixo. Nele, o poeta português Bocage constrói um
cenário muito específico com os elementos da natureza.

tejo: rio que corta a cidade de
lisboa, em Portugal.
Zéfiros: na mitologia grega, os
ventos que sopram do Ocidente.
Ósculos: beijos.

Recreios campestres
na companhia de Marília
Olha Marília, as flautas dos pastores
Que bem que soam, como estão cadentes!
Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, não sentes
Os Zéfiros brincar por entre as flores?
Vê como ali beijando-se os Amores
Incitam nossos ósculos ardentes!
Ei-las de planta em planta as inocentes,
As vagas borboletas de mil cores!
Naquele arbusto o rouxinol suspira,
Ora nas folhas a abelhinha para,
Ora nos ares sussurrando gira:

André Le Nôtre (1613-1700) era arquiteto e paisagista. Foi o encarregado pelo
rei luís XIV de conceber o
plano dos jardins do Palácio
de Versalhes. O resultado deu
origem à expressão “jardim à
francesa”, em que a natureza
é moldada para compor desenhos e padrões geométricos
que manifestem ordem, harmonia e equilíbrio.

Capítulo 11 • Arcadismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. O duque de Saint-Simon, cronista do rei Luís XIV, afirmava que o

Que alegre campo! Que manhã tão clara!
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira,
Mais tristeza que a morte me causara.
BOCaGe, Manuel M. Barbosa du.
Obras de Bocage. Porto: lello & Irmão, 1968. p. 152.

a) A quem se dirige o eu lírico?
b) Que convite ele faz a essa pessoa?

Jardins de Versalhes,
França, 2007.
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5. Como a natureza é apresentada no poema?
ff
No último terceto, a caracterização da natureza funciona como argumento para convencer Marília do quanto ela é amada. Explique qual é
a relação estabelecida entre a natureza e os sentimentos do eu lírico.

6. Observe os verbos associados aos elementos da natureza e o diminutivo
empregado no texto. O que eles demonstram?
ff
Explique de que modo a linguagem foi utilizada para sugerir um espaço
agradável e inocente.

7. Há, no cenário natural do soneto, uma evidente artificialidade. Em que
ela pode ser percebida?
ff
Essa artificialidade pode ser comparada aos jardins do Palácio de
Versalhes? Por quê?

Como vimos, a estética barroca sofreu forte influência da tensão religiosa desencadeada pela Reforma Protestante. Superado o momento da
reação católica mais violenta, com o reaparecimento do tribunal do Santo
Ofício (Inquisição) e da perseguição aos hereges, o fim do século XVII testemunha o início de uma importante mudança de mentalidade.
a partir das descobertas do físico Isaac Newton sobre a gravitação universal e sobre o movimento dos corpos, a pesquisa científica como forma de
compreender e explicar o funcionamento da natureza ganha forte impulso.
O ser humano recupera, aos poucos, seu desejo de encontrar explicações
racionais para os fenômenos que observa à sua volta. as ameaças de
condenação eterna e a necessidade de subordinação absoluta ao poder
divino perdem força.
No início do século XVIII, pensadores e cientistas já haviam determinado
novos rumos para o pensamento humano e, com isso, começam a redefinir
também os padrões da produção cultural do século XVII.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

O reinado da fé foi substituído pela crença na racionalidade. Grandes
filósofos, como Descartes, Voltaire, Diderot, Rousseau e Montesquieu,
adotam a razão como parâmetro para analisar as crenças tradicionais, as
opiniões políticas e a organização social.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O século das Luzes

Para eles, a razão e a ciência seriam os “faróis” que guiariam o ser humano para longe do obscurantismo e da ignorância que haviam predominado
em séculos anteriores. a razão é metaforicamente apresentada nesse
momento como a luz interior. essa postura, que valoriza o conhecimento
científico e racional, foi definida como iluminista.
Tome nota
Iluminismo é a denominação dada ao conjunto das tendências ideológicas,
filosóficas e científicas desenvolvidas no século XVIII, como consequência
da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber
enciclopédico.

VaNlOO, l. Denis Diderot. 1767.
Óleo sobre tela, 81 3 65 cm.
O retrato do filósofo e escritor
francês Diderot mostra como os
pintores da época valorizavam o
conhecimento, introduzindo, em
suas obras, livros e instrumentos
de escrita.

Enciclopédia: o livro dos livros
a principal expressão do Iluminismo foi a Enciclopédia, uma obra em 28
volumes cujo objetivo principal era conter todos os conhecimentos filosóficos
e científicos da época. Sua publicação, coordenada pelos filósofos franceses
Diderot e D’alembert, ocorreu entre 1751 e 1780.
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1670
1687
1698

Término da construção
do Palácio de Versalhes.
Newton publica a lei da
gravidade.
Thomas Savery inventa a
máquina a vapor.
A música sinfônica
começa a se difundir pela
Europa.
O Tratado de Madri é
firmado.
Em Portugal, o Marquês
de Pombal torna-se
secretário de Estado.
Diderot publica o
primeiro volume da
Enciclopédia.

Deus passa a ser encarado como uma causa primeira, uma razão superior, criadora do universo, mas a quem não deveriam ser atribuídos todos
os pequenos acontecimentos da vida.
O ser humano torna-se, mais uma vez, senhor do próprio destino. Cabe
a ele estudar e compreender os fenômenos naturais à luz da razão e, por
meio da ciência, submetê-los à vontade humana.

Narrado pelo olhar invejoso do desconhecido compositor antonio Salieri, o
filme Amadeus (1984), de Milos Forman, mostra a vida do grande compositor
Mozart e o cotidiano nas cortes europeias do século XVIII. O destaque fica para a
trilha sonora, em que as composições de Mozart revelam o mesmo cuidado com a
harmonia e o equilíbrio presente em todas as formas de arte do século XVIII.

1756
1759

Mozart, o gênio incomparável

1762

De olho no filme

Frontispício da
Enciclopédia.

1764

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a natureza é o único desses
conceitos
que se manifesta de
FRaGONaRD, J. Banhistas. C. 1765. Óleo sobre
tela, 64 3 80 cm.
modo concreto para a observação
humana. Por esse motivo, era tomada como exemplo da concretização do
belo, alcançado pela harmonia e equilíbrio de seus elementos. Os artistas
do século XVIII elegem a natureza como principal modelo a ser imitado.

1750

as descobertas do físico Isaac Newton permitiram que o cosmos tivesse uma interpretação
mecânica precisa. Para ele, o
mundo podia ser descrito como
uma máquina cujo funcionamento era regido por leis inflexíveis
e universais. Na base dos seus
estudos, encontravam-se os três
elementos que definiram a postura iluminista: razão, natureza
e verdade.

1751

Natureza: medida de equilíbrio e harmonia

O Arcadismo: ordem
e convencionalismo

Fundação da Arcádia
Lusitana.
Expulsão dos jesuítas.
Voltaire publica Cândido.
Rousseau lança
O contrato social.
Mozart escreve a sua
primeira sinfonia, aos 8
anos de idade.

a estética literária desenvolvida nessas academias de poetas passou a ser
designada Arcadismo. tinha como característica principal a idealização da vida no
campo. O desejo de seguir as regras da poesia clássica fez com que essa estética
também fosse conhecida como Neoclassicismo.

1774
1776

Tome nota

Mozart compondo sob o
olhar do pai.

1789

No século XVIII, o termo arcádia passou a identificar as academias ou
agremiações de poetas que se reuniam para restaurar o estilo dos poetas
clássico-renascentistas, com o objetivo declarado de combater o rebuscamento barroco.

Luís XVI chega ao poder
na França.
A Declaração de
Independência dos EUA é
assinada.

Capítulo 11 • Arcadismo

Havia, na Grécia antiga, uma parte central do Peloponeso denominada
Arcádia. De relevo montanhoso, essa região era habitada por pastores e
vista como um lugar especial, quase mítico, em que os habitantes associavam o trabalho à poesia, cantando o paraíso rústico em que viviam.

Revolução Francesa.
No Brasil, acontece a
Inconfidência Mineira.

193

I_plus_literatura_cap11_D.indd 193

13/09/10 6:46:11 PM

Os salões literários

a busca de recriar, por meio da literatura, o espaço bucólico da arcádia
grega torna a produção literária do período muito convencional. Os cenários apresentados nos poemas mostram sempre o mesmo padrão: campos
verdes, árvores frondosas, ovelhas e gado pastando tranquilos, dias ensolarados, regatos de água cristalina, aves que cantam.
Cada uma das arcádias literárias contava com doutrinadores — estudiosos
da poética clássica —, responsáveis pela elaboração das normas que definiam
os princípios da produção artística realizada por seus membros. a adesão a essas regras assegurava à literatura neoclássica o seu caráter convencional.
as características da estética árcade ganham forma nos poemas produzidos. Por trás de cada uma dessas características, pode-se reconhecer
a crença na máxima do poeta francês Boileau: “só o verdadeiro é belo”.

la tour, M. Jeanne Poisson,
a Marquesa de Pompadour.
1755. Pastel sobre papel
montado em tela,
177,5 3 131 cm.

a vida intelectual da sociedade francesa do antigo Regime (fundamentado no poder
absoluto do rei) acontecia nos
salões literários. Organizados
em torno de uma grande dama,
os salões tornaram-se um espaço de tolerância que acolhia
artistas e pensadores. a troca
de livros e ideias entre seus
frequentadores colaborou
para a divulgação dos princípios filosóficos iluministas.

De olho no livro

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Romanceiro da
Inconfidência
Os poemas de Romanceiro
da Inconfidência, de Cecília
Meireles, fazem uma releitura
lírica dos eventos da Inconfidência Mineira. Seus versos
serviram de inspiração para
outros jovens brasileiros,
nos difíceis momentos da
ditadura militar que se iniciou
em 1964. Na peça Os inconfidentes, dirigida por Flávio
Rangel e encenada em 1968,
a denúncia das atrocidades
era feita por meio dos versos
de Cecília Meireles: “toda
vez que um justo grita, / um
carrasco o vem calar. / Quem
não presta, fica vivo: / quem é
bom, mandam matar”.

Voltaire, escritor e filósofo francês, foi uma das figuras centrais do Iluminismo. ele procurou, com suas sátiras mordazes e seus escritos filosóficos,
demonstrar total aversão à intolerância, à tirania e à hipocrisia da Igreja. em
sua postura, é possível identificar os elementos essenciais do projeto literário
do arcadismo: fazer da literatura um instrumento de mudança social.
É importante que se compreenda o verdadeiro sentido da artificialidade
própria da poesia árcade. a repetição insistente de um cenário acolhedor
e natural foi a forma encontrada pelos autores do período para divulgar
os ideais de uma sociedade mais igualitária e justa. Na simplicidade dos
pastores que se preocupam somente em cuidar de seu rebanho e desfrutar
dos prazeres da natureza está a proposta de uma vida que valorize menos
a pompa e a sofisticação características das cortes europeias.
Nesse sentido, cada poema árcade transforma-se em uma espécie de
propaganda que pretende, como resultado final, modificar a mentalidade
das elites do período. O combate à futilidade é sua principal meta.

Os agentes do discurso
as condições de produção dos textos árcades são muito semelhantes às
do Barroco. Os poetas se reúnem em academias, agora denominadas arcádias, e definem os princípios segundo os quais os textos literários devem ser
escritos. Com base nesses princípios, julgam a produção uns dos outros.
a diferença entre as academias e as arcádias, porém, é significativa.
Nas academias barrocas, a criação literária era feita para surpreender,
espantar por meio de seu rebuscamento. as arcádias literárias, por sua
vez, combatem esse objetivo.
elas acolhem membros da nobreza e da burguesia, criando um ambiente
de igualdade bastante inovador para a sociedade da época. essa é a primeira
instituição “oficial” de produção cultural que abre suas portas para os artistas
burgueses, sem que eles estejam a serviço de algum senhor ou mecenas.
No caso específico do arcadismo brasileiro, porém, é preciso considerar mais um aspecto: as condições da produção literária foram bastante
afetadas pelo contexto político. a crise da sociedade colonial leva poetas
como Cláudio Manoel da Costa, alvarenga Peixoto e tomás antônio Gonzaga a se envolverem com os acontecimentos políticos, que culminam com
a Inconfidência Mineira. a participação desses autores nesse movimento
faz com que muitos dos princípios que defendem para o Brasil apareçam
direta ou indiretamente nos versos que compõem.
a simplicidade dos textos árcades garante uma circulação mais ampla.
Durante o Barroco, os poetas escreviam praticamente para si mesmos. No arcadismo, a intenção é divulgar as ideias em textos acessíveis ao maior número
de leitores. Para que isso aconteça, a poesia deixa de ser um divertimento
dos salões aristocráticos e começa a circular em espaços mais públicos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O projeto literário do Arcadismo
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•

O Arcadismo e o público

A maior facilidade de compreensão da poesia árcade conquista um grande número de leitores. Um bom exemplo do sucesso alcançado por alguns
dos poetas do período é a obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga,
que se transformou no primeiro best-seller da literatura brasileira.
Animados pela história trágica do poeta que, prisioneiro, compunha
versos em louvor à sua amada, os leitores da época logo transformaram a
primeira edição em um sucesso absoluto.
A importância do sucesso dos versos de Tomás Antônio Gonzaga é muito
grande, porque ajuda a identificar o momento em que se inicia o processo
de formação de um público leitor brasileiro. Gonzaga e outros poetas árcades, com seus versos, abrem caminho para que, no início do século XIX,
os escritores românticos já encontrem um público que lê sistematicamente
e se interessa por autores brasileiros.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O bucolismo
O modelo de vida ideal adotado pelos autores do período envolve a representação idealizada da Natureza como um espaço acolhedor, primaveril, alegre.
Os poemas apresentam cenários em que a vida rural é sinônimo de tranquilidade e harmonia. Observe a caracterização do espaço nos versos abaixo.

Lira XXIII
Num sítio ameno,
Cheio de rosas,
De brancos lírios,
Murtas viçosas,
Dos seus amores
Na companhia,
Dirceu passava
Alegre o dia.
[...]

Nos poemas árcades, o uso
dos adjetivos contribui para
caracterizar a natureza como
um espaço positivo, agradável,
acolhedor. É isso o que acontece nessas estrofes de Tomás
Antônio Gonzaga: o local de
encontro entre os amantes é
ameno, decorado por muitas
flores e arbustos.

Projeto literário do Arcadismo
Divulgação dos ideais
de uma sociedade mais
igualitária e justa
Tentativa de modificar a
mentalidade das elites

O século dos jornais
Democráticos, os jornais
e panfletos editados no
século XVIII atingiam tanto
os salões aristocráticos
quanto a taverna do operário
e os cafés dos literatos. De
baixo custo, fáceis de serem
escondidos e transportados,
tornaram-se o veículo ideal
para a divulgação da propaganda iluminista de reforma
da sociedade. Sua circulação
tornou-se tão difundida que
Hegel, o filósofo alemão,
afirmou que a leitura diária
do jornal era “a oração do
homem moderno”.

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. In: PROENÇA FILHO,
Domício (Org.). A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: Aguilar,
1996. p. 610. (Fragmento).

Tome nota
O adjetivo bucólico faz referência a tudo aquilo que é relativo a pastores
e seus rebanhos, à vida e aos costumes do campo. Por esse motivo, a característica árcade de apresentar, nos poemas, cenários de vida campestre foi
denominada bucolismo.

A imitação dos clássicos gregos e latinos retoma temas que expressam
algumas filosofias de vida características do mundo antigo. Os temas mais
retomados são:
• fugere urbem: fuga da cidade, da urbanização; afirmação das qualidades da vida no campo;
• aurea mediocritas: literalmente significa mediocridade áurea (dourada); simboliza a valorização das coisas cotidianas, simples, focalizadas
pela razão e pelo bom senso;
• locus amoenus: caracterização de um lugar ameno, tranquilo, agradável,
onde os amantes se encontram para desfrutar dos prazeres da natureza;

FALcONET, E. Cupido sentado. 1758.
Mármore, 91,5 3 50 3 62 cm.
A escultura também reflete
o gosto neoclássico pela
simplicidade. A escolha do
mármore branco contrasta com
a preferência pelo ouro e pelas
cores fortes usadas nas obras do
Barroco.

Capítulo 11 • Arcadismo

O resgate de temas clássicos
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• inutilia truncat: significa cortar o inútil; princípio muito valorizado
pelos poetas árcades, que se preocupavam em eliminar os excessos,
evitando qualquer uso mais elaborado da linguagem. Por trás desse
princípio estava o desejo de separar o bom do defeituoso, a fim de
garantir que os textos literários se aproximassem da perfeição da
natureza que pretendiam imitar;
• carpe diem: cantar o dia; o mais conhecido dos temas desenvolvidos
por Horácio trata da passagem do tempo como algo que traz a velhice,
a fragilidade e a morte, tornando imperativo aproveitar intensamente
o presente.

Um dos aspectos mais artificiais da estética árcade é o fato de os
poetas e de suas musas e amadas serem identificados como pastores
e pastoras.
a troca dos nomes dos membros das arcádias era uma forma eficiente
de eliminar as marcas de sua origem nobre ou plebeia. Como todos os
membros eram chamados por seus pseudônimos, estabelecia-se entre
eles uma espécie de nobre simplicidade, que eliminava tudo aquilo que
poderia ser associado à artificialidade e à hipocrisia da vida na corte.
Valorizar o saber e a cultura, como defendia a perspectiva iluminista, significava encontrar meios de “neutralizar” diferenças sociais
evidentes.

Linguagem: simplicidade acima de tudo
Os textos barrocos se caracterizavam por uma grande sofisticação
no uso da linguagem. Poetas e pregadores elaboravam complicadas
metáforas, faziam uso recorrente de paradoxos e antíteses, promoviam
inversões sintáticas para dar aos textos uma estrutura simétrica. O arcadismo adota como missão combater a artificialidade verbal do Barroco.
Por isso, elege a simplicidade como norma para a criação literária.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

BOUCHeR, F. Pastoral de outono.
1749. Óleo sobre tela,
197 3 259 cm. O tema do
pastoralismo alimenta a
imaginação árcade: os amantes
felizes levam uma vida simples em
meio à natureza bucólica.

Lira XIX
Enquanto pasta alegre o manso gado,
Minha bela Marília, nos sentemos
À sombra deste cedro levantado.
Um pouco meditemos
Na regular beleza,
Que em tudo quanto vive nos descobre
A sábia Natureza.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O pastoralismo

GONZaGa, tomás antônio. Marília de Dirceu. In: PROeNÇa FIlHO, Domício (Org.).
A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: aguilar, 1996. p. 605. (Fragmento).

Formas poéticas
Seguindo os modelos clássicos, os poetas árcades
dão preferência às formas
já consagradas pelos escritores do século XVI: soneto,
canção, ode e elegia. entre
elas, o soneto aparece como
composição cuja forma expressa de modo exemplar a
valorização do equilíbrio e da
postura racional.

Os versos de tomás antônio Gonzaga ilustram bem o desejo árcade
de escrever de modo direto, simples e claro. Não há, no trecho, nenhum
rebuscamento linguístico, as inversões sintáticas são mínimas, os termos
utilizados são bastante comuns. ao adotar essa forma simples, o poeta
deseja dar destaque às ideias.
No caso desse fragmento, o eu lírico convida Marília (e, por meio dela,
também o leitor) a refletir sobre aquilo que nos ensina a “sábia Natureza”.
Seu propósito é reafirmar a necessidade de tomar a natureza como medida de tudo o que é bom, belo e verdadeiro. É essa, na visão dos árcades, a
condição para uma vida feliz e tranquila.
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texto para análise
Convite à Marília
Algumas das principais características da poesia árcade
podem ser identificadas neste soneto de Bocage.
Já se afastou de nós o Inverno agreste
Envolto nos seus úmidos vapores;
A fértil Primavera, a mãe das flores
O prado ameno de boninas veste:
Varrendo os ares o sutil nordeste
Os torna azuis; as aves de mil cores
Adejam entre Zéfiros, e Amores,
E toma o fresco Tejo a cor celeste:

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vem, ó Marília, vem lograr comigo
Destes alegres campos a beleza,
Destas copadas árvores o abrigo:
Deixa louvar da corte a vã grandeza:
Quanto me agrada mais estar contigo
Notando as perfeições da Natureza!

Boninas: tipo de flor.
Nordeste: vento que sopra
do nordeste.
Adejam: voam.
Lograr: gozar, desfrutar.

BOCAGE. Obras. Porto: Lello & Irmão, 1968. p. 142.

1. Qual é o assunto tratado no poema?
2. Um dos elementos caracterizadores do Arcadismo é o cenário em que
se encontra o eu lírico. Que cenário é apresentado no poema? Como é
descrito?
ff
Explique que tema da poesia árcade é apresentado na descrição
desse cenário.

3. Observe a forma e o conteúdo do poema. Que elementos evocam o
Classicismo? Explique.

4. Releia.
“Deixa louvar da corte a vã grandeza:
Quanto me agrada mais estar contigo
Notando as perfeições da Natureza!”
a) Nessa estrofe, o eu lírico opõe dois cenários. Quais são eles e como
são caracterizados?

b) Que outro tema árcade é desenvolvido a partir dessa oposição?

5. O poema pode ser dividido em duas partes: uma que enfatiza o cenário,
e outra em que o eu lírico faz um convite à sua amada. Quais estrofes
compõem essas partes e o que é apresentado em cada uma delas?
ff
É possível afirmar que a construção do cenário tem como objetivo
preparar o desenvolvimento do segundo tema árcade do poema.
Explique.

6. Na linha do tempo, quais acontecimentos e ideias geram, nas manifes-

Capítulo 11 • Arcadismo

Explique.

tações artísticas do Arcadismo, a busca pelo racionalismo e o retorno
aos modelos clássicos da Antiguidade? Justifique sua resposta.
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Portugal: o Marquês de Pombal
reeduca o país
O arcadismo português coincidiu, em grande parte, com o momento em
que Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, liderava a política e
a economia do país. Nomeado primeiro-ministro pelo rei D. José I, em 1750,
Pombal procurou elevar Portugal à condição das demais nações europeias.

Uma das grandes obras de Pombal foi a laicização do ensino, que até
aquele momento era controlado pelos jesuítas. Permitindo a volta para
Portugal dos “estrangeirados” (intelectuais portugueses emigrados para
fugir da Inquisição), o Marquês abriu as portas para o ideário iluminista que
com eles chegava. entre os estrangeirados destacam-se Jacó de Castro,
convidado a promover uma reforma completa no ensino da Medicina, e luís
antônio de Verney, autor do célebre Verdadeiro método de estudar (1746),
obra que fundamentou toda a reestruturação da educação portuguesa.

As muitas arcádias
a reação aos exageros barrocos começou, em Portugal, com a fundação
da arcádia lusitana no ano de 1756. a organização tinha um estatuto de
20 capítulos que estabelecia desde o nome da sala onde ocorreriam as
conferências — Monte Ménalo — até detalhes do traje de seus membros:
todos deveriam, em dias de reunião, trazer um lírio branco em suas lapelas,
para evocar a figura da Virgem Maria, considerada a protetora da arcádia.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

a atividade da arcádia lusitana foi essencialmente teórica. Seus membros preocuparam-se em discutir os princípios clássicos de composição e
criar regras destinadas a definir parâmetros para a produção poética. Seu
encerramento, em 1774, foi seguido pela fundação de outras arcádias, entre
as quais se destaca a Nova arcádia (1790), da qual participou Bocage, com
o pseudônimo de elmano Sadino.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vista de lisboa — Projeto não
executado da Praça do Comércio,
menina dos olhos de Pombal. Óleo
sobre tela.
autor desconhecido. s.d.

Com o ouro extraído das Minas Gerais, o Marquês reconstituiu a cidade de
lisboa, aniquilada pelo terrível terremoto de 1755. O plano geral de reconstituição da cidade, caracterizado pela geometrização dos formatos regulares, revela
a influência do Iluminismo que defendia a racionalização máxima da vida.

De modo geral, a produção árcade portuguesa foi marcada por um
convencionalismo extremo e pela tentativa de submeter a expressão individual aos preceitos da razão. luís antônio de Verney chegou a afirmar
que a retórica não era mais do que “a perspectiva da razão” e que a poesia
era apenas um ramo da retórica. Nesse contexto, é natural que o poeta
de maior destaque tenha sido justamente aquele que foi além dos limites
estabelecidos pelo modelo árcade: Manuel Maria Barbosa du Bocage.

bocage: poeta das manhãs claras
e das noites tempestuosas
Com uma vida marcada por conflitos e desilusões, foi a produção poética
que garantiu a Bocage lugar na história como um dos três maiores sonetistas portugueses, ao lado de Camões e antero de Quental. Sua trajetória
literária começou em 1793, com a publicação do primeiro volume das Rimas,
obra que lhe valeu um convite para ingressar na Nova arcádia.
autor de epigramas, apólogos e sonetos, Bocage destacou-se entre
seus contemporâneos por desafiar os princípios árcades de composição
que, no início da carreira, predominaram em sua poesia.
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Os versos árcades
Como árcade, Bocage tentou seguir as determinações da academia a
que se filiou, a começar pela adoção de um pseudônimo (elmano Sadino).
Os versos escritos nesse momento apresentam os esperados clichês:
cenário acolhedor, pastores amorosos que convidam suas amadas para
desfrutar das belezas do dia, como vimos no soneto transcrito na abertura
deste capítulo.
Outro procedimento árcade típico adotado pelo autor é a comparação
entre a mulher amada e a Natureza, já explorado por mestres da poesia
clássica como Shakespeare e Camões. em alguns poemas, a alegria dos
amantes é tão grande que pode despertar a inveja dos próprios deuses.

Esperança amorosa

Sabei, amigos Zéfiros, que cedo,
Entre os braços de Nise, entre estas flores,
Furtivas glórias, tácitos favores,
Hei-de enfim possuir: porém, segredo!
Nas asas frouxos ais, brandos queixumes
Não leveis, não façais isto patente,
Quem nem quero que o saiba o pai dos numes.
Cale-se o caso a Jove omnipotente;
Porque, se ele o souber, terá ciúmes,
Vibrará contra mim seu raio ardente.

Propícia: favorável,
favorecedora, adequada,
apropriada, oportuna.
Zéfiros: entre os antigos,
ventos do Ocidente.
Furtivas: ocultas, escondidas.
tácitos: silenciosos, calados,
subentendidos, implícitos,
ocultos, secretos.
Queixumes: queixas;
lamentações; gemidos.
Numes: deuses, divindades.
jove: o mesmo que Júpiter
(Zeus, para os gregos), o pai de
todos os deuses.

Página de rosto do livro Rimas, de
Bocage, em que se vê claramente
seu pseudônimo acadêmico,
elmano Sadino. s.d.

BOCaGe. Obras. Porto: lello & Irmão, 1968. p. 143.

“Magro, de olhos azuis, carão moreno.” assim se definiu em um de seus
sonetos o poeta português Manuel
Maria Barbosa du Bocage (1756-1805).
Nascido em Setúbal, Portugal, cresceu
em um ambiente literário que o influenciou bastante. Depois que se alistou na
Marinha, viajou pelo Oriente e chegou
a visitar a cidade do Rio de Janeiro.
De volta a lisboa, em 1790, passou a
frequentar cafés onde se discutiam as
ideias da Revolução Francesa.

Manuel Maria Barbosa du Bocage, por
Raul lima, século XIX.

O prenúncio das tensões românticas
Uma vez livre dos clichês e regras do arcadismo, a poesia de Bocage
passa a expressar um lirismo carregado de subjetividade e sentimento, antecipando algumas das características definidoras da estética romântica.

Capítulo 11 • Arcadismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Grato silêncio, trémulo arvoredo,
Sombra propícia aos crimes, e aos amores,
Hoje serei feliz! – Longe, temores,
Longe, fantasmas, ilusões do medo.

Os temas que desenvolve giram em torno da desilusão amorosa, da
morte, do destino. a natureza ganha contornos sombrios e passa a espelhar
a dor e o sofrimento do eu lírico. Veja o exemplo.
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Desenganado do amor e da fortuna
Fiei-me nos sorrisos da ventura,
Em mimos feminis, como fui louco!
Vi raiar o prazer; porém tão pouco
Momentâneo relâmpago não dura:
No meio agora desta selva escura,
Dentro deste penedo úmido e oco,
Pareço, até no tom lúgubre, e rouco
Triste sombra a carpir na sepultura:
Que estância para mim tão própria é esta!
Causais-me um doce, e fúnebre transporte,
Áridos matos, lôbrega floresta!
Ah! não me roubou tudo a negra sorte:
Inda tenho este abrigo, inda me resta
O pranto, a queixa, a solidão e a morte.
BOCaGe. Obras. Porto: lello & Irmão, 1968. p. 153.

a leitura de sonetos como esse torna clara a associação, estabelecida
pelo eu lírico, entre a desilusão amorosa e uma perspectiva negativa. Do
mesmo modo que os textos árcades celebravam a beleza de uma natureza
primaveril, locus amoenus perfeito para os amantes viverem seus momentos
de prazer, vemos agora sonetos em que a natureza soturna, aterradora, cria
a atmosfera adequada (um locus horrendus) para acolher um eu sofredor.
a enumeração presente no último verso resume a trajetória prevista pelo
eu lírico para aqueles que, como ele, sofrem dos males de amor: “o pranto,
a queixa, a solidão e a morte”.
apesar de observarmos a mudança na perspectiva a partir da qual
Bocage reflete sobre o mundo em que se encontra, esses sonetos ainda
trazem algumas marcas da estética árcade, como é o caso da referência à
mitologia e o uso de pseudônimos pastoris, por exemplo.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

O caminho do ouro
a estrada Real, uma trilha
entre Diamantina e Paraty,
passando por Ouro Preto e
tiradentes, era o caminho
utilizado para levar o ouro
extraído das Minas Gerais
para o porto de Paraty, no Rio
de Janeiro, de onde seguiria
para Portugal. Construída
pela coroa portuguesa, era o
único acesso à região mineradora. ainda hoje, um trecho
de cerca de 12 quilômetros,
com calçamento original,
muros de arrimo, aguadas,
bueiros e outras marcas da
engenharia do século XVIII,
pode ser percorrido por
quem visita Paraty.

a superação dos clichês árcades na obra de Bocage reflete o momento
de transição por que passa sua produção artística: por mais que deseje
abraçar a perspectiva racional associada ao Iluminismo, o poeta constata
a impossibilidade de domar as paixões próprias dos seres humanos. O que
fazer quando a razão não é suficiente? esse conflito também será transformado em tema de muitos versos inesquecíveis de Bocage.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fortuna: destino, fado.
ventura: sinônimo de fortuna;
sorte, destino.
Feminis: femininos.
Penedo: grande rocha, penhasco.
Lúgubre: triste, soturno, fúnebre.
Carpir: chorar.
estância: lugar.
Lôbrega: sinônimo de lúgubre.

O Arcadismo brasileiro:
a febre do ouro
a descoberta de ouro nas Minas Gerais deslocou para o sudeste o desenvolvimento urbano brasileiro no século XVIII. a produção cultural, que no século
anterior acontecia principalmente na Bahia e em Pernambuco, agora se concentra na cidade de Vila Rica (atual Ouro Preto), a mais próspera da região.
Conhecida como “a pérola preciosa do Brasil”, Vila Rica apresentava uma
organização bem mais complexa do que os núcleos urbanos nordestinos
criados em torno do cultivo da cana-de-açúcar. as cidades de Minas Gerais
eram habitadas por ourives, comerciantes, mercadores e artistas que para
lá iam atraídos pela extração do ouro. essa diversidade social, que marca
o início do povoamento da região, cresceu juntamente com a exploração
das riquezas minerais.
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Ecos da liberdade
chegam à colônia
Nas últimas décadas do século XVIII, importantes
acontecimentos internacionais desestabilizaram o controle
português sobre a colônia brasileira. Em 1776, as Treze Colônias norte-americanas romperam com o domínio inglês,
aprovando a Declaração de Independência dos Estados
Unidos da América.
A independência norte-americana inspirou os jovens
brasileiros que, na Europa, já tinham tomado contato com
os textos dos filósofos iluministas. Rousseau propunha o
estabelecimento de um contrato social que assegurasse a
igualdade de todos perante a lei, à qual seriam subordinados. Nascia, assim, o conceito de cidadania.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Era hora de a nobreza abrir mão dos privilégios de que
desfrutara durante séculos e começar a dividir o poder
político com os burgueses, cada vez mais ricos com o crescimento do comércio e das cidades.
A Declaração de Independência surgiu como uma afirmação do direito de todos os seres humanos à igualdade e à
liberdade e, consequentemente, à conquista da felicidade.
Inspirados pelos textos que leem, jovens intelectuais decidem mudar o
destino do Brasil. De sua cabeça, brotam os ideais revolucionários de conquistar independência política e cultural para a tão explorada colônia. De sua pena,
os versos árcades, inteiramente submetidos às regras do Neoclassicismo.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

RUgENDAs, J.
Extração de ouro. 1835.
Litogravura. A expansão das
atividades de mineração,
no século XVIII, causou o
desenvolvimento da vida urbana
e o aumento da circulação de
riquezas que, por sua vez, tornou
possível o crescimento das
atividades artísticas.

Filme: trecho de Barry Lyndon, de stanley Kubrick.

Inconfidência Mineira: ilustração e revolta
A opressão administrativa portuguesa, o declínio da produção do ouro, a
convivência com as ideias liberais de Rousseau, Montesquieu e John Locke
e a revolução na América do Norte foram os principais fatores que contribuíram para o início de um movimento revolucionário em Vila Rica.

Os participantes do movimento foram delatados por Joaquim silvério dos Reis, um dos financistas do grupo. Em sua denúncia, Joaquim
silvério nomeou Tomás Antônio gonzaga como “primeira cabeça da inconfidência”. Ele e os demais líderes foram presos pela coroa portuguesa.

Cláudio Manuel da Costa:
os sonetos amorosos
Cláudio Manuel da Costa é considerado o iniciador do Arcadismo no
Brasil quando publica Obras, em 1768.
Como poeta, adotou o pseudônimo árcade de glauceste satúrnio. Escreveu,
além de muitos sonetos, um poema épico, Vila Rica, de valor mais histórico
do que literário, pelas informações sobre a descoberta das minas, a função
da cidade e as primeiras revoltas do lugar. O soneto a seguir mostra o poeta
refletindo sobre a natureza de sua pátria, em uma tentativa de imortalizá-la.

Nascido em Mariana, em
1729, Cláudio Manuel da
Costa estudou em colégio
de jesuítas e, mais tarde,
seguiu para Portugal, onde
se formou em Direito pela
Universidade de Coimbra. Foi
advogado, poeta, minerador
e fazendeiro. Considerado
um dos homens mais ricos
de Minas, foi denunciado
como inconfidente e preso.
Enforcou-se, em 1789, na cela
da prisão em que aguardava
julgamento.

Capítulo 11 • Arcadismo

Os inconfidentes pretendiam proclamar a República e tornar o Brasil independente de Portugal. Havia ainda a intenção de fundar uma universidade
em Vila Rica e de construir fábricas nas regiões mais importantes do país.
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Leia a posteridade, ó pátrio Rio,
Em meus versos teu nome celebrado,
Porque vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:
Não vês nas tuas margens o sombrio,
Fresco assento de um álamo copado;
Não vês Ninfa cantar, pastar o gado,
Na tarde clara do calmoso estio.
Turvo, banhando as pálidas areias,
Nas porções do riquíssimo tesouro
O vasto campo da ambição recreias.
Planeta louro: o Sol.
Influxo: equivalente à
maré-cheia, no rio.

Que de seus raios o Planeta louro,
Enriquecendo o influxo em tuas veias
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro.

O eu lírico declara o propósito do poema: celebrar, para a posteridade, o nome do rio pátrio,
para que não seja esquecido com o passar do
tempo.
Na segunda estrofe, ele cria uma espécie de
referência negativa em relação aos ideais árcades de lugar agradável (locus amoenus): não há,
nas margens do rio, uma árvore que ofereça boa
sombra, em suas águas não cantam as Ninfas,
o gado não pasta nas tardes de verão.
A causa da celebração do rio é identificada na
terceira estrofe. Suas águas escondem a riqueza
do ouro, que alimenta as ambições humanas.
Na última estrofe, o eu lírico “explica” a presença
do metal precioso como uma consequência dos
raios solares que aquecem o rio como uma forma
de bênção natural.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

De todos os poetas árcades brasileiros, Cláudio Manuel da Costa foi o que
mostrou ter sofrido maior influência do mestre do Classicismo português,
Luís Vaz de Camões. Em muitos de seus sonetos amorosos, a influência de
Camões e Petrarca é bem evidente: a louvação da mulher amada é feita
a partir da escolha de um aspecto físico em que sua beleza se iguale à
perfeição da natureza.

Tomás Antônio Gonzaga
nasceu no Porto (Portugal),
em 1744, e veio com sua
família para a Bahia ainda
pequeno. Assim como Cláudio
Manuel da Costa, também se
formou em Coimbra e chegou
a exercer, em Vila Rica, o cargo de ouvidor. Preso como
inconfidente, foi deportado
para Moçambique, onde reconstituiu a vida. Lá faleceu
em 1810.

Tomás Antônio Gonzaga, s.d.

Tomás Antônio Gonzaga:
o pastor apaixonado
Lembrado e celebrado até hoje pela publicação de Marília de Dirceu,
Tomás Antônio Gonzaga é o mais conhecido entre os árcades brasileiros.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

COSTA, Cláudio Manuel da. Obras. In: PROENÇA FILHO, Domício (Org.).
A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: Aguilar, 1996. p. 51-52.

Artificialidade singela
Os versos de Marília de Dirceu, escritos no período em que o poeta encontrava-se encarcerado, são a razão de seu enorme sucesso literário. Escritas
segundo as normas do Arcadismo, as liras que compõem essa obra recontam
a paixão do poeta pela jovem Maria Doroteia de Seixas Brandão.
Dividida em duas partes, Marília de Dirceu manifesta a transformação sofrida no olhar poético de Tomás Antônio Gonzaga após sua prisão. Na primeira
parte, o tom característico das liras é mais otimista, esperançoso. Dirceu
(pseudônimo árcade do poeta) descreve a amada Marília e fala sobre a vida
futura que terão quando casados. Na segunda parte, composta na prisão,
predominam sentimentos mais melancólicos, como a saudade, antecipando
algumas características que ganharão destaque no Romantismo.
As liras de Marília de Dirceu constroem o ambiente de artificialidade singela que caracterizou o Neoclassicismo. Nos versos do poema, vemos inúmeras
referências ao gado que pasta, aos pastores nos montes, às ovelhinhas que
dão leite e lã, à vida tranquila e natural. Por trás dessa aldeia exemplar, porém,
esconde-se uma importante inovação promovida por Gonzaga. Ao lado das
referências bucólicas e da criação do locus amoenus, Dirceu faz o elogio do
saber intelectual. Ele não é um “pastor” como outro qualquer.
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Lira I

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,
Que viva de guardar alheio gado,
De tosco trato, de expressões grosseiro,
Dos frios gelos e dos sóis queimado.
Tenho próprio casal e nele assisto;
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite;
Das brancas ovelhinhas tiro o leite,
E mais as finas lãs, de que me visto.
Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!
Eu vi o meu semblante numa fonte,
Dos anos inda não está cortado;
Os Pastores, que habitam este monte,
Respeitam o poder do meu cajado.
Com tal destreza toco a sanfoninha,
Que inveja até me tem o próprio Alceste:
Ao som dela concerto a voz celeste
Nem canto letra que não seja minha.
Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!

O eu lírico, Dirceu, estabelece claramente
a sua condição de superioridade social: não
cuido do gado alheio, meu rosto não é grosseiro nem queimado pela exposição ao sol;
tenho casa própria, moro nela, tenho bens de
que me sustento. essas características são
apresentadas como qualificação aos olhos
de Marília. Por ser “melhor” que os outros
pastores, ele é digno de cortejá-la.
Observe ainda o desenvolvimento da temática da aurea mediocritas: tudo aquilo que é
apresentado como ideal está fundado em
uma vida simples, sem riqueza, sem luxo.
Na 2a estrofe, além de apresentar sua
juventude como um bem, Dirceu compara
seus dotes artísticos aos dos outros
pastores que habitam o mesmo monte
(referência aos demais poetas que pertenciam à academia). O que Gonzaga sugere,
nessa passagem, é muito claro: é melhor
poeta que seus companheiros. alceste é
uma referência direta a Cláudio Manuel
da Costa, porque esse foi um dos seus
pseudônimos árcades. O fato de despertar a inveja em Cláudio, a quem admirava,
significa, para Gonzaga, o reconhecimento
de sua competência poética.

Mas tendo tantos dotes da ventura,
Só apreço lhes dou, gentil Pastora,
Depois que o teu afeto me segura
Que queres do que tenho ser Senhora.
É bom, minha Marília, é bom ser dono
De um rebanho, que cubra monte e prado;
Porém, gentil pastora, o teu agrado
Vale mais que um rebanho, e mais que um trono.
Graças, Marília bela,
Graças à minha Estrela!
[...]

Depois de deixar clara sua condição privilegiada, o eu lírico enfatiza
outro aspecto importante: sem
o amor de Marília, de nada valem
propriedades, juventude, talento.
Se todos esses atributos são
importantes, o “agrado” de Marília
vale mais que a riqueza (rebanho)
ou o poder (trono).

GONZaGa, tomás antônio. Marília de Dirceu. In: PROeNÇa FIlHO, Domício (Org.).
A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: aguilar, 1996. p. 573-574. (Fragmento).

A poesia satírica

Outros árcades
silva Alvarenga
Manuel Inácio da Silva alvarenga (1749-1814) destacou-se pelo lirismo
de sua obra. escreveu várias composições dedicadas à sua musa, Glaura.
Utilizou-se basicamente de dois tipos de composição: o madrigal (de origem italiana) e o rondó (francês), que o poeta adaptou à sensibilidade e ao
ritmo brasileiros.

Capítulo 11 • Arcadismo

em Cartas chilenas, os desmandos morais e administrativos do governador da Capitania de Minas, chamado de o “Fanfarrão Minésio”, são
duramente criticados de forma satírica. Durante muito tempo houve
dúvidas sobre a sua autoria, mas hoje ela é atribuída a tomás antônio
Gonzaga. Nesse texto, o Chile corresponde a Minas Gerais, e sua capital,
Santiago, a Vila Rica. Gonzaga assume o pseudônimo de Critilo e dialoga
com o amigo Doroteu.
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Tome nota
Rondó é uma forma poética francesa que procura produzir um efeito de
circularidade (rondeau, em francês, origina-se do latim rotundu[m]). Silva
alvarenga adotou a forma do rondó português, em que o refrão era formado
por uma quadra que se repetia ao fim de uma estrofe de oito versos (oitava)
ou de duas estrofes de quatro versos.

Os épicos árcades
Durante o arcadismo brasileiro, dois poemas épicos foram escritos: O Uraguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, do frei José de
Santa Rita Durão. Nas duas obras, podemos identificar o embrião
dos símbolos da nacionalidade que povoarão os textos românticos:
a natureza exuberante e os índios valorosos.

•

O Uraguai

O Uraguai é um poema escrito em versos brancos, isto é, sem rimas
e sem estrofação, mas cuja divisão segue a de um poema épico (proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo).
a narrativa conta a história da luta travada entre os índios que
viviam nas missões dos Sete Povos (Uruguai) e um exército luso-espanhol. O trecho mais conhecido do poema é uma passagem lírica,
do Canto IV, em que é narrada a morte da índia lindoia.

[...]
Este lugar delicioso e triste,
Cansada de viver, tinha escolhido
Para morrer a mísera Lindoia.
Lá reclinada, como que dormia,
Na branda relva e nas mimosas flores,
Tinha a face na mão, e a mão no tronco
De um fúnebre cipreste, que espalhava
Melancólica sombra. Mais de perto
Descobrem que se enrola no seu corpo
Verde serpente, e lhe passeia, e cinge
Pescoço e braços, e lhe lambe o seio.
[...]

Unidade 3 • A literatura no período colonial

ROCHet, l.
Rio Madeira. 1856.
escultura em gesso.
Representação de
índio.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

José Basílio da Gama (1741-1795), que adotou o pseudônimo árcade de termindo Sipílio, era estudante jesuíta e só não foi expulso do Brasil por Pombal
porque fez um poema em homenagem ao casamento da filha dele.

GaMa, Basílio da. O Uraguai. 2. ed.
Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 81-82. (Fragmento).

•

Caramuru

Frei José de Santa Rita Durão, nascido em Mariana (1722) e falecido em
Portugal (1784), foi o segundo dos árcades da escola mineira a dedicar-se
à poesia épica. estruturou seu poema Caramuru de acordo com o modelo
camoniano: divisão em dez cantos, todos compostos em oitava rima.
Caramuru conta a história do descobrimento e da conquista da Bahia por
Diogo Álvares Correia, português que naufragou na região. a exaltação da
paisagem brasileira, dos recursos naturais, das tradições e dos costumes
dos índios dá ao poema os traços nativistas que serão desenvolvidos pelos
indianistas românticos.
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Texto 1

Lira XIX
Preso, o eu lírico encontra conforto no seu amor
por Marília e nas lembranças que guarda da amada.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nesta triste masmorra,
De um semivivo corpo sepultura,
Inda, Marília, adoro
A tua formosura.
Amor na minha ideia te retrata;
Busca, extremoso, que eu assim resista
À dor imensa, que me cerca e mata.
Quando em meu mal pondero,
Então mais vivamente te diviso:
Vejo o teu rosto e escuto
A tua voz e riso.
Movo ligeiro para o vulto os passos:
Eu beijo a tíbia luz em vez de face,
E aperto sobre o peito em vão os braços.
Conheço a ilusão minha;
A violência da mágoa não suporto;
Foge-me a vista e caio
Não sei se vivo ou morto.
Enternece-se Amor de estrago tanto;
Reclina-me no peito, e com mão terna
Me limpa os olhos do salgado pranto.

Depois que represento
Por largo espaço a imagem de um defunto,
Movo os membros, suspiro,
E onde estou pergunto.
Conheço então que Amor me tem consigo;
Ergo a cabeça, que inda mal sustento,
E com doente voz assim lhe digo:
Se queres ser piedoso,
Procura o sítio em que Marília mora,
Pinta-lhe o meu estrago,
E vê, Amor, se chora.
Uma delas me traze sobre as penas,
E para alívio meu só isto basta.

GONZaGa, tomás antônio. Marília de Dirceu. In: PROeNÇa FIlHO, Domício (Org.).
A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: aguilar, 1996. p. 651-652. (Fragmento).

sentada?
ff
As situações poéticas apresentadas em Marília
de Dirceu guardam estreita relação com episódios da vida de Tomás Antônio Gonzaga. Que
semelhança existe entre a situação em que se
encontra o pastor Dirceu e a vida do poeta?

2. Quais são os dois interlocutores a quem o eu
lírico se dirige no poema?

a) O que ele diz a cada um deles?
b) Explique de que maneira o diálogo estabelecido com esses interlocutores indica a retomada de características da poesia de Camões.

3. Releia.

“Busca, extremoso, que eu assim resista
À dor imensa, que me cerca e mata.
[...]
A violência da mágoa não suporto;”
a) O que esses versos sugerem sobre o estado de
espírito do eu lírico?

b) Os sentimentos expressos condizem com as
características normalmente encontradas na
poesia árcade? Por quê?

c) Que outros elementos apresentados no poema
rompem com o convencionalismo árcade?
Explique.

4. Observe a linguagem utilizada no poema. Que

Capítulo 11 • Arcadismo

1. Qual é o assunto desenvolvido na lira apre-

elementos caracterizam a simplicidade formal
pretendida pelos poetas árcades?
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O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 8.

Texto 2

Destes penhascos fez a natureza
Nestes versos, a paisagem de Minas Gerais desempenha
papel muito importante no desenvolvimento do soneto.
Destes penhascos fez a natureza
O berço em que nasci: oh! quem cuidara
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza.
Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou logo render-me; ele declara
Contra o meu coração guerra tão rara,
Que não me foi bastante a fortaleza.
Por mais que eu mesmo conhecesse o dano,
A que dava ocasião minha brandura,
Nunca pude fugir ao cego engano:
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vós, que ostentais a condição mais dura,
Temei, penhas, temei, que Amor tirano,
Onde há mais resistência, mais se apura.
COSta, Cláudio Manuel da. In: PROeNÇa FIlHO, Domício (Org.).
A poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro: aguilar, 1996. p. 95.

Vista de Ouro Preto,
Minas Gerais, 1999.

Penhas: designação de um
cenário rochoso, montanhas.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

5. Na segunda estrofe, ocorre uma personificação do Amor. Como ele é
apresentado?
ff
Qual é a imagem utilizada na terceira estrofe pelo eu lírico para se
referir a esse Amor? Explique o uso dessa imagem.

6. Quem é o interlocutor a quem o eu lírico se dirige na última estrofe?
O que o eu lírico lhe diz?

7. No soneto transcrito, o poeta evidencia uma forte característica de
sua obra: a incorporação de elementos da paisagem local ao cenário
árcade. Qual é o elemento local presente no texto?
ff
Que relação o eu lírico estabelece, na primeira estrofe, entre esse
cenário e si mesmo? Explique.

8. A apresentação do cenário é importante para o desenvolvimento do
tema do soneto. Explique de que maneira o eu lírico relaciona o cenário em que nasceu a esse tema.
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A seguir, leia o soneto de Luís de Camões para responder à questão 9.

Texto 3

Busque Amor novas artes, novos engenhos
Neste soneto, o eu lírico apresenta um desafio ao seu interlocutor.
Busque Amor novas artes, novo engenho,
Pera matar-me, e novas esquivanças;
Que não pode tirar-me as esperanças,
Que mal me tirará o que eu não tenho.

Que dias há que na alma me tem posto
Um não sei quê, que na[s]ce não sei onde.
Vem não sei como, e dói não sei porquê.
CaMÕeS, luís Vaz de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova aguilar, 1988. p. 273.

9. O eu lírico apresenta um desafio ao Amor: en-

b) O comportamento do eu lírico, no poema de

contrar novas formas para matá-lo. Sente-se
seguro porque “não pode tirar-me as esperanças, / Que mal me tirará o que eu não tenho”.
Considere essas informações e discuta com
seus colegas:

c) Todo soneto desenvolve um raciocínio lógico.

Camões, é semelhante ao do soneto de Cláudio
Manuel da Costa? E o do Amor? Por quê?

a) O eu lírico vence a “guerra” contra o Amor?
Explique.

Camões procura demonstrar que o ser humano
é incapaz de resistir ao amor. Essa conclusão é
semelhante à do poema de Cláudio Manuel da
Costa? Justifique.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
tema animado: arcadismo.

jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que os autores árcades promoveram um resgate de
temas clássicos que expressam algumas filosofias de vida características do
mundo antigo. temas como o fugere urbem, o locus amoenus, o carpe diem, etc.,
retornam, nos textos árcades, com o objetivo de expressar o desejo por uma
vida tranquila e harmoniosa. embora apresentem uma filosofia de vida de tempos passados, os princípios divulgados pelos autores árcades em seus poemas
parecem ter “renascido” em nossa época. São comuns anúncios publicitários de
condomínios residenciais, por exemplo, que utilizam, muitas vezes, como principal argumento para vender seu produto, as vantagens da vida fora dos grandes
centros, em contato direto com a natureza.
Para compreender melhor essa “atualização” dos temas árcades em textos
publicitários, propomos que você selecione alguns anúncios em que seja possível
identificar argumentos (utilizados para convencer o público-alvo do que é anunciado)
que retomem alguns dos princípios de vida divulgados pelos poetas árcades em seus
poemas. Para cumprir essa tarefa, você deverá seguir os seguintes passos:
ff
selecionar (em jornais, revistas ou na internet) anúncios de imóveis, condomínios
residenciais, clubes, etc. que utilizem, como argumentos para persuadir os prováveis futuros compradores, alguns dos temas árcades estudados no capítulo;
ff
selecionar um poema árcade que apresente o mesmo princípio de vida utilizado como argumento persuasivo na peça publicitária escolhida;
ff
apresentar os dois textos selecionados para os seus colegas, explicando, oralmente, a relação existente entre eles. Destacar, na apresentação, o tratamento
dado ao tema árcade nos dois textos pertencentes a gêneros discursivos e
épocas diferentes, refletindo sobre os motivos de os ideais resgatados pelos árcades continuarem atuais e se mostrarem tão apelativos em nossa época.

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: antonio
Candido de Mello e Souza e
José aderaldo Castello.
exercícios adicionais.
Capítulo 11 • Arcadismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Olhai de que esperanças me mantenho!
Vede que perigosas seguranças!
Que não temo contrastes nem mudanças,
Andando em bravo mar, perdido o lenho.

Mas, conquanto não pode haver desgosto
Onde esperança falta, lá me esconde
Amor um mal, que mata e não se vê;
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A tradição do

Arcadismo

A natureza como símbolo
dos sentimentos humanos
a temática da natureza como representação dos sentimentos
e emoções humanas nasce na Grécia antiga. Para os gregos, o
processo de compreensão da individualidade se dá pelo confronto
entre dois mundos: o subjetivo (interior) e o real (exterior). Para que
isso possa ocorrer, elementos do mundo interior (os sentimentos,
as emoções) são comparados a fenômenos naturais. Observe o
poema de Safo:

O amor agita meu espírito
como se fosse um vendaval
a desabar sobre os carvalhos.
leSBOS, Safo de. In: RaMOS, Péricles eugênio da Silva
(Sel., trad. e notas). Poesia grega e latina. São Paulo: Cultrix, 1964. p. 67.

Moreau, G. Sapho. C. 1884. óleo
sobre tela. Sapho viveu na Grécia,
na segunda metade do
século VII a.C.

Na imagem das árvores batidas pelo vento, Safo encontra a tradução
perfeita para a agitação desencadeada pelo amor. É como se o eu lírico
dissesse: eu não consigo definir o que sinto, mas um processo semelhante
pode ser observado nos efeitos de um vendaval sobre as árvores. Onde antes
havia calma e tranquilidade, agora há agitação e instabilidade.
O sentimento, apresentado dessa maneira, torna-se mais compreensível
porque sua análise parte da observação de uma causa natural (o vento
forte) e sua consequência (a agitação dos carvalhos).

Retorno à natureza: a beleza clássica

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O amor

Unidade 3 • A literatura no período colonial

No Renascimento, grandes poetas como Shakespeare e Camões seguirão
os passos dos mestres gregos na utilização da natureza como símbolo.
a mudança constante é ilustrada pela passagem das estações do ano,
o envelhecimento humano é contraposto ao eterno frescor trazido pela
primavera, a beleza feminina é comparada a um dia de sol. Por trás dessas
comparações, identificamos a filosofia aristotélica, que vê a natureza como
modelo de equilíbrio e harmonia a ser imitado pelos artistas em busca de
uma representação do belo.

Arcadismo: a criação do lugar agradável
a volta aos ideais clássicos, promovida no século XVIII, dará à natureza
um novo papel literário. agora ela representa o cenário perfeito no qual os
poetas criam uma alegoria da sociedade igualitária em que desejam viver. É
o locus amoenus que chega para permitir a realização literária dos princípios
de uma vida mais livre e justa.
Nessa perspectiva, a natureza ilustra a busca do indivíduo pelo espaço
acolhedor, pelo lugar ameno em que a artificialidade da vida urbana não tem
valor, em que as diferenças sociais são ignoradas e onde o que importa é
somente a alegria decorrente da vida equilibrada e simples.
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A transformação da natureza:
o lugar de sofrimento romântico
No Romantismo, a natureza mais uma vez se apresenta como espelho
para as emoções que agitam os seres humanos. agora, ela é caracterizada
como o lugar de sofrimento, simbolizado por cenários lúgubres, que traduzem os sentimentos arrebatados e passionais que se tornam a marca da
literatura do período. Observe:

Noite tempestuosa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Que tempo horrível;
Que noite escura;
Nem uma estrela
No céu fulgura!
[...]
Noite mais negra
Minha alma enluta;
Maior tormenta
Cá dentro luta.

O quadro horrendo
Da Natureza
Mal a fereza
Exprimir pode
Do meu sofrer.
[...]
MaGalHÃeS, Gonçalves de.
In: Poesia brasileira: romantismo. São Paulo:
Ática, 2004. p. 19-20. (Fragmento).

Os versos de Gonçalves de Magalhães traçam semelhanças entre uma
noite tempestuosa e a “tempestade interior” que toma conta do eu lírico.
embora o equilíbrio neoclássico tenha sido substituído pelo arrebatamento
romântico, a natureza continua sendo o símbolo das emoções humanas.

turner, J. Vapor numa tempestade
de neve. 1842. Detalhe. Óleo sobre
tela, 91,5 3 122 cm.
Fereza: ferocidade,
crueldade.

Um poeta contemporâneo e a natureza
ainda hoje olhamos para a natureza e buscamos uma correspondência
entre um dia mais alegre ou triste e nossos estados de alma.

Vento no litoral

Agora está tão longe
Vê, a linha do horizonte me distrai:

Dos nossos planos é que tenho mais saudade,
Quando olhávamos juntos na mesma direção.
Aonde está você agora
Além de aqui dentro de mim?
[…]

RUSSO, Renato; VIlla-lOBOS, Dado; BONFÁ, Marcelo. Interpretação de legião Urbana. In: V. Rio de Janeiro: eMI, 1991.Disponível em:
<http://vagalume.uol.com.br/legiao-urbana/vento-no-litoral.html>. acesso
cesso em: 19 ago. 2009. (Fragmento).
© Corações Perfeitos edições
dições Musicais ltda.

O vento que sopra nos versos de Renato Russo não é muito diferente
do vendaval no poema de Safo. O eu lírico, no poema de Safo, procura, na
natureza, compreender o que sente. No outro, deseja que o vento leve embora seu sofrimento pela ausência do ser amado. Nos dois casos, vemos
o ser humano procurando símbolos que o auxiliem a compreender a força
de suas emoções.

Capítulo 11 • Arcadismo

De tarde quero descansar, chegar até a praia
Ver se o vento ainda está forte
E vai ser bom subir nas pedras.
Sei que faço isso para esquecer
Eu deixo a onda me acertar
E o vento vai levando tudo embora.
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CONEXÕES

Para assistir
Maria Antonieta, de Sofia Coppola.
EUA, 2006.
Versão contemporânea sobre a vida da princesa austríaca Maria
Antonieta, que, aos 14 anos, casa-se com o príncipe da França Luís
XVI para garantir a harmonia entre as duas nações. Completamente
deslocada no novo ambiente em que se encontra, a jovem e ingênua
rainha tenta encontrar uma forma de sobreviver: sucumbe à frivolidade. Uma excelente oportunidade para conhecer a figura polêmica
de Maria Antonieta, apontada por muitos como símbolo máximo da
superficialidade que caracterizou a corte francesa no século XVIII.

Moça com brinco de pérola, de Peter Webber.
Filme que explora de modo ficcional um período da vida do
pintor holandês Vermeer. Nele vemos um artista que tenta
equilibrar a sua paixão pela pintura com as pressões do seu patrono e a obrigação de sustentar uma família numerosa (teve
11 filhos). É quando entra em cena uma jovem criada que começa a trabalhar na casa. A sua beleza e sensibilidade atraem
o pintor, que a retrata naquela que é considerada a sua obra-prima.
O diretor consegue recriar as cores e as luzes das telas de Vermeer.
O filme é também uma ótima oportunidade de conhecer como era a
vida no século XVII.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Moça com brinco de pérola, de Peter Webber.

O patriota, de Roland Emmerich.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

EUA, 2000.
O filme conta a história de Benjamin Martin, um herói cansado da
guerra que deseja apenas viver em paz com sua família, na Carolina do
Sul. Porém, quando sua casa é atacada pelo exército britânico durante
a guerra pela independência americana, Benjamin se vê obrigado a
lutar novamente. Ao lado de seu filho, um jovem idealista, lidera a
batalha contra a colonização inglesa para libertar a sua nação. O
espectador é colocado diante de um perfeito retrato histórico dessa
disputa sangrenta travada em nome da liberdade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reino Unido/Luxemburgo, 2003.

A missão, de Roland Joffé.
Inglaterra, 1986.
Um violento mercador de escravos mata o próprio irmão e, para
expiar sua culpa, torna-se um missionário jesuíta na região dos Sete
Povos das Missões. Transformado pela convivência com os indígenas, o mercador passa a defender aqueles que antes escravizava.
Ambientado no século XVIII, o filme retrata o conflito que culminou
no massacre de índios guaranis e de jesuítas que ousaram lutar ao
lado dos nativos.
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Para navegar
http://www.biblio.com.br/
Biblioteca virtual de literatura que traz textos integrais de obras em domínio público.
Sobre o Arcadismo, destaque para o acesso às produções de Tomás Antônio Gonzaga
e Cláudio Manuel da Costa e para a apresentação, na íntegra, do épico de Basílio da
Gama, O Uraguai.

http://www.musopen.com/music.php?type=period&id=3
Site em inglês com grande acervo de músicas organizadas por compositor, intérprete, instrumento, período e formas musicais. As músicas do período clássico nele
apresentadas, com destaque para as obras de Mozart, exemplificam bem a estética
do Arcadismo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

http://en.chateauversailles.fr/homepage
O site oficial do Palácio de Versalhes, disponível em três idiomas (francês, inglês e
chinês), traz informações e imagens que permitem conhecer a história do local que,
durante muito tempo, foi o centro do poder do Antigo Regime na França. Destaque
para os slides-shows que apresentam os ambientes luxuosos do Palácio de Versalhes
e seu magnífico jardim.

http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/poesias/
claudiomanueldacosta_sonetoXXII.htm

Capítulo 11 • Arcadismo

Análise do “Soneto XXII”, considerado um dos mais perfeitos de Cláudio Manuel da
Costa.
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Para ler e pesquisar
Watteau, de Iris Lauterbach.
São Paulo: Taschen do Brasil, 2010.
Watteau (1684-1721) foi um dos principais artistas do rococó, movimento artístico que surgiu na
França, entre o Barroco e o Neoclassicismo. Em suas
obras, explorou paisagens campestres bucólicas e
cenas galantes.

Estrada Real: desbravando os caminhos
do ouro e do diamante no Brasil,
de Reinaldo de Andrade.
Esta edição bilíngue traz fotografias e informações sobre a Estrada Real. Passando por três estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro), esse caminho histórico surgiu nas picadas
abertas pelos índios e na ação desbravadora dos
bandeirantes. Excelente oportunidade de percorrer
os caminhos do enorme legado histórico-cultural
retratado nas belas imagens do livro.

Cartas chilenas,
de Tomás Antônio da Costa.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
Obra satírica em que o árcade brasileiro critica
duramente as infrações administrativas e antiéticas do governador da Capitania de Minas.

Marília de Dirceu,
de Tomás Antônio da Costa.
São Paulo: L&PM, 1998.
Livro que reúne os poemas que recontam a paixão
do poeta pela jovem Marília. Repletos de lirismo, os
versos recriam o ambiente bucólico característico
do Arcadismo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

São Paulo: Empresa das Artes, 2007.

Unidade 3 • A literatura no período colonial

Melhores poemas de Bocage, seleção
e prefácio de Cleonice Berardinelli.
São Paulo: Global, 1987.
O livro traz uma seleção cuidadosa dos versos
do poeta maior da língua portuguesa no século
XVIII, autor de uma poesia de transição entre o
Arcadismo e o Romantismo.

Antologia dos poetas brasileiros da fase
colonial, de Sérgio Buarque de Holanda.
São Paulo: Perspectiva, 1979.
Seleção expressiva da produção brasileira da
fase colonial que apresenta os principais poetas
do Arcadismo nacional. Textos de Cláudio Manuel
da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama,
Alvarenga Peixoto e também de poetas do Barroco
e das origens da literatura em nossas terras compõem essa antologia.
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Para ouvir
Mozart por Clara Sverner. Íntegra das sonatas para piano.
Azul Music, 2009.
A pianista brasileira Clara Sverner, nos cinco CDs que compõem essa coleção, realiza
uma tarefa que parecia impossível: interpreta as 18 sonatas para piano compostas por
Mozart. Uma excelente oportunidade para adentrar no universo desse gênio musical.

Infinito particular, de Marisa Monte.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rio de Janeiro, Phonomotor Records/EMI, 2005.
Uma pequena vila onde o mundo ganha sentido é a
releitura proposta por Marisa Monte, na música "vilarejo", para o tema horaciano do fugere urbem: “Há um
vilarejo ali / Onde areja um vento bom / Na varanda,
quem descansa / Vê o horizonte deitar no chão / Pra
acalmar o coração”, canta ela.

Participação especial, de Cássia Eller.
Rio de Janeiro: Universal Music, 2002.
O dueto de Cássia Eller e Edson Cordeiro transforma
a música "A rainha da noite" em um interessante “diálogo” entre trechos da ópera A flauta mágica de Mozart
e "I can’t get no (satisfaction)" dos Rolling Stones.
A gravação causa forte impacto pela associação da
potência vocal masculina utilizada pela cantora na
interpretação do sucesso de Mick Jagger à manifestação intencionalmente feminina do vocal lírico de
Edson Cordeiro.

Elis, de Elis Regina.
Rio de Janeiro, Universal Music, 1972.

Conteúdo digital Moderna PLUS

Capítulo 11 • Arcadismo

Lançado em 1972, este álbum de Elis Regina, uma
das maiores intérpretes da música popular brasileira,
trazia entre suas faixas a música “Casa no campo”, de
Zé Rodrix e Tavito. A letra ficou famosa por difundir o
ideal de vida simples e em contato harmônico com a
natureza, como nas propostas dos poetas árcades.

http://www.modernaplus.com.br
Música: trecho de A flauta mágica, de Mozart.
Música: “Casa no campo”, de Zé Rodrix e Tavito.
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Moderna PLUS
Parte I
Unidade 3 A literatura no período colonial
Capítulo 9 Primeiras visões do Brasil
Página 159

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS
O texto a seguir refere-se às questões 1 e 2.

Carta de Pero Vaz
Murilo Mendes faz, neste poema, uma crítica aos interesses envolvidos
no processo de colonização do Brasil.
A terra é mui graciosa,
Tão fértil eu nunca vi.
A gente vai passear,
No chão espeta um caniço,
No dia seguinte nasce
Bengala de castão de oiro.
Tem goiabas, melancias,
Banana que nem chuchu.
Quanto aos bichos, tem-nos muitos.
De plumagens mui vistosas.
Tem macaco até demais.
Diamantes tem à vontade,
Esmeralda é para os trouxas.
Reforçai, Senhor, a arca.
Cruzados não faltarão,
Vossa perna encanareis,
Salvo o devido respeito.
Ficarei muito saudoso
Se for embora d’aqui.
MENDES, Murilo. História do Brasil. In: Poesia completa & prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 145.
© by Maria da Saudade Cortesão Mendes.

Castão: ornamento na parte superior das bengalas.
Cruzados: plural de cruzado, antiga moeda portuguesa.
Encanareis: protegereis (um osso fraturado com talas ou canas,
para garantir que a calcificação ocorra na posição correta).

1

Murilo Mendes é um poeta modernista que, no século XX, faz uma releitura
do texto que é considerado a “certidão de nascimento” do Brasil. Quem é
o eu lírico do poema e a quem se dirige?
a) Quais são os elementos da terra descoberta destacados pelo eu lírico?
b) A maneira como o eu lírico apresenta as “riquezas” do Brasil revela uma
intenção crítica do autor. Explique como isso é feito.

2

O que significam os versos “Reforçai, Senhor, a arca. / Cruzados não faltarão”?
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Qual é a crítica de Murilo Mendes nesses versos? Explique.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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EXERCÍCIOS ADICIONAIS
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Romance XX ou do país da Arcádia
Nesse poema do Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles caracteriza Arcádia
e ressalta os elementos que a definem
O país da Arcádia
jaz dentro de um leque:
existe ou se acaba
conforme o decrete
a Dona que o entreabra,
a Sorte que o feche.
É sonho que guarda
em pálpebra leve,
diáfana e parada,
a emoção campestre
de suspiro d’água
em flor que fenece.
— Desejo que afaga.
— Dom que se oferece.
(Ó rápida aljava,
não sejas tão breve,
que o amor chega, passa
e logo se esquece!)

O país da Arcádia,
súbito, escurece,
em nuvem de lágrimas.
Acabou-se a alegre
pastoral dourada:
pelas nuvens baixas,
a tormenta cresce.
(O tempo é indelével,
mas não há mais nada.
Em cinza adormece
a festa de nácar,
o assomo celeste
do país da Arcádia,
no partido leque...)
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O país da Arcádia
jaz dentro de um leque:
sob mil grinaldas,
verde-azul floresce.
Por ele resvala,
resvala e se perde,
a aérea palavra
que o zéfiro escreve.
A luz e sem data.
Nomes aparecem
nas fitas que esvoaçam:
Marília, Glauceste,
Dirceu, Nise, Anarda...
— O bosque estremece:
nos arroios, claras
ovelhinhas bebem.
Sanfonas e frautas
suspiros repetem.
MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência. In: Poesia completa.
Volume I. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 799-800. (Fragmento).

Aljava: estojo sem tampa em que
se guardavam e transportavam
setas; era carregado nas costas,
pendente no ombro.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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Na primeira estrofe, Cecília Meireles diz que o país da Arcádia “jaz dentro
de um leque”. Considerando que os leques, em geral, traziam imagens da
natureza, explique de que maneira essa analogia se relaciona com a poesia
árcade.
a) Fica implícita na estrofe a idealização da realidade que caracteriza o
Arcadismo. Explique.
b) Identifique algumas das imagens utilizadas para caracterizar o país da
Arcádia.
c) Essas imagens correspondem a elementos típicos da poesia produzida
no Arcadismo? Explique.

2

Releia.

“Ó rápida aljava,
não sejas tão breve,
que o amor chega, passa
e logo se esquece!”
Os poetas árcades retomaram alguns dos temas desenvolvidos pelos
antigos clássicos. Explique qual é o tema desenvolvido nesses versos.
3 Nas duas últimas estrofes percebe-se uma mudança de “tom” quanto ao

que é descrito. Em que consiste essa mudança?

Qual a relação entre essas estrofes finais e o último verso da primeira
estrofe?

www.modernaplus.com.br

4

O Arcadismo no Brasil apresentou estreita relação com a Inconfidência mineira. O “país da Arcádia”, no Romanceiro, é a cidade de Vila Rica, palco do
movimento pela independência brasileira. Explique por que podemos afirmar
que o poema reflete, de forma figurada, a evolução histórica desse movimento.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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PALAVRA DE MESTRE

Darcy Ribeiro
A tradição crítica
[...] Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem
uns aos outros tal qual eram, a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes mas opostas, do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente.
Os navegantes, barbudos, hirsutos, fedentos de meses de navegação oceânica, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam, em espanto, o que parecia ser a inocência
e a beleza encarnadas. Os índios, vestidos da nudez emplumada, esplêndidos de vigor
e de beleza, tapando as ventas contra a pestilência, viam, ainda mais pasmos, aqueles
seres que saíam do mar.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 44. (Fragmento).

Hirsutos: cabeludos.
Fedentos: fedorentos.
Escalavrados: arranhados.

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você demonstre como os textos
da literatura de viagens podem ser lidos como o registro do enfrentamento
de duas civilizações: a europeia e a indígena.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas.
Identifique, nos textos dos viajantes, a imagem que fazem dos índios e
a imagem que fazem de si mesmos.
Identifique a imagem que Darcy Ribeiro faz dos índios e dos portugueses.
Compare as representações de índios e de portugueses feitas pelos relatos
dos viajantes e por Darcy Ribeiro.
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Explique como os relatos de viajantes e o texto de Darcy Ribeiro aplicam
de modo diferente os conceitos de “selvageria” e de “civilização”.

Darcy Ribeiro (1922-1997)

Foi antropólogo e dedicou
boa parte de sua vida ao
estudo de diversos grupos
indígenas brasileiros. Criou
a Universidade de Brasília, da
qual foi o primeiro reitor. Teve
uma intensa atuação política:
foi ministro da Educação,
ministro-chefe da Casa Civil
e vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Eleito
senador em 1991, participou
ativamente da elaboração de
leis de proteção aos menores
e estímulo a programas educacionais. Com a sua morte,
calou-se uma voz em defesa
dos índios e das crianças do
Brasil.
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PALAVRA DE MESTRE

José Miguel Wisnik
A tradição crítica
A lírica amorosa de Gregório de Matos [...] tematiza basicamente os choques entre
ascetismo e sensualismo, espírito e matéria, fazendo os contrários passarem por uma
série de transformações e aproximações que os faz inseparáveis.
MATOS, Gregório de. In: WISNIK, José Miguel (Sel., intr. e notas).
Poemas escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 22. (Fragmento).

José Miguel Wisnik (1948-)

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você explique de que modo a
obra lírica de Gregório de Matos desenvolve esse tema dentro dos padrões
de composição do Barroco.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas.
Procure, no dicionário, o sentido dos termos ascetismo e sensualismo.
Releia um poema de Gregório de Matos em que fique evidente o choque
entre as características apontadas por José Miguel Wisnik.
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Reflita como o processo de aproximação dos contrários pode ser
identificado como característico do Barroco.

É paulista de São Vicente.
Poeta, músico e professor
de literatura brasileira na
Universidade de São Paulo,
publicou vários ensaios sobre a relação entre poesia e
música, com destaque para
O som e o sentido: uma outra
história da música (Companhia das Letras, 1989). Organizou, para a editora Cultrix,
uma excelente antologia da
obra poética de Gregório de
Matos, Poemas escolhidos.
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PALAVRA DE MESTRE

Antonio Candido
e José Aderaldo Castello
A tradição crítica
Tanto a busca da simplicidade formal, quanto a da clareza e eficácia das ideias,
se ligam, nos árcades, ao grande valor dado à natureza, como base da harmonia e da
sabedoria. Daí o apreço pela convenção pastoral, isto é, pelos gêneros bucólicos, que
visam representar a inocência e a sadia rusticidade dos costumes rurais, sobretudo
dos pastores.
CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo.
Presença da literatura brasileira: história e antologia.
São Paulo: Difel, 1985. p. 78. (Fragmento).

Antonio Candido (1918-)

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você explique por que a
natureza é vista, pelos poetas árcades, como “base da harmonia e da
sabedoria”.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas.
Reflita sobre a relação entre o conceito de mimese e a estética árcade.
Procure identificar de que modo o Arcadismo projeta na natureza os
principais valores que deseja divulgar junto ao público leitor.

José Aderaldo Castello (1921-)
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Professores eméritos da
Universidade de São Paulo,
organizaram, juntos, a antologia Presença da literatura
brasileira, que reúne os autores e textos mais representativos da literatura brasileira,
das origens até o Modernismo. O livro conta ainda
com uma apresentação das
principais características
das várias escolas literárias
e notas sobre os autores
selecionados.
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Conteúdo DIGITAL - unidade 3
Sala de música

Triste Bahia

As Quatro Estações

Tocata e fuga em Ré menor

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 10

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 10

A faixa “Triste Bahia” é uma releitura
do poema de mesmo nome de
Gregório de Matos.

As Quatro Estações é uma obra criada
pelo italiano Antonio Vivaldi, em 1723.
É com ele que estabelece o chamado
“esquema tradicional de movimentos
rápido-lento-rápido”.

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 10
Nessa obra é possível notar vários
planos melódicos executados a
um só tempo, criando um volume
musical conflituoso e complexo.

Casa no Campo

A flauta mágica
(Die Zauberflöte - Overture)

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 11
“Casa de Campo” é uma música de
Zé Rodrix e Tavito que, na voz de Elis
Regina, foi uma espécie de hino da
geração dos anos 1970. Nela, vemos
um elogio à vida simples e bucólica,
como faziam os poetas árcades.

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 11
A flauta mágica é uma ópera em dois
atos, com elementos iluministas e
banerias da Revolução Francesa em
um cenário bucólico.
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Conteúdo DIGITAL - unidade 3
Sequência temática

Primeiras visões do Brasil

Barroco

Arcadismo

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 9

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 10

Literatura > Parte 1 > Unidade 3 >
Cap. 11

A animação apresenta as
características dos textos produzidos
em nosso país nos anos 1500. Em
seguida, explica didaticamente
a literatura informativa e a de
catequese, destacando os autores
mais representativos de cada estilo
(Pero Vaz de Caminha e padre José
de Anchieta).

A animação descreve o contexto
histórico em que se desenvolveu o
Barroco e sua relação com a Reforma
Protestante e a Contrarreforma.
Desenvolve as características do
Barroco nas artes, em especial na
literatura, abordando os mestres
europeus Luís de Góngora y Argote
e Francisco Quevedo. Depois, mostra
a realidade do Brasil no século
XVII e nossos escritores da época,
destacando padre Antônio Vieira e
Gregório de Matos.

A animação descreve o contexto
histórico em que se desenvolveu o
Arcadismo e as características que
marcaram essa escola na Europa,
especialmente em Portugal. Depois, é
descrito o cenário do Brasil no século
XVIII, destacando os autores Cláudio
Manuel da Costa, Tomás Antônio
Gonzaga, Silva Alvarenga, José
Basílio da Gama e frei José de Santa
Rita Durão.

INTERAÇÕES
Com um povo quase todo
analfabeto, gráficas proibidas e a
vida intelectual vigiada por Portugal,
não admira que a literatura só se
manifestasse ocasionalmente no
Brasil. Um mercado de livros, então,
demoraria muito para surgir.

Manifestações literárias coloniais
Eram poucos os habitantes, escassos os autores e raríssimos os leitores
no Brasil colonial. A impressão aqui era proibida e só textos aprovados
pela Coroa portuguesa e pela Igreja podiam circular. Ainda assim,
mesmo esporadicamente, a literatura manifestava-se nessas terras.

Nova Orleans
1764

Laurence Hallewell, O livro no Brasil: sua história

SÉCULO XVIII:
R E AS ARTES VÃO PARA O
E
D
O
SUL
OP

A descoberta de ouro e diamantes
desloca a vida econômica e política do
Nordeste para o Mato Grosso, Goiás e
Minas Gerais. Ao lado da arquitetura,
escultura e outras artes, florescem
manifestações literárias como as
políticas Cartas chilenas e nosso primeiro
best-seller, Marília de Dirceu.

Flórida
1783

SIL SURGE NA LITERATUR
O BRA DOS OUTROS
A

Havana
1707

Vera Cruz
1794
Cidade do México
1530

Guatemala
1660

Imprensa na
América colonial

Bogotá
1739

Quando começou a conquista
do Novo Mundo, a Europa
tinha aproximadamente cem
tipografias. A monarquia e
a Igreja já viam a circulação
de ideias impressas como
um perigo, censurando livros
e controlando a posse de
impressoras nas colônias.
Lima

SÉCULO XVII:
STE CANAVIEIR
O NORDE
O

Os primeiros autores, como
Pero Vaz de Caminha, eram
europeus escrevendo para seus
conterrâneos, o olhar europeu sobre
o Brasil. Uma literatura brasileira
só se desenvolveu depois que a
criação e circulação de textos
virou atividade regular.

Os jesuítas foram os primeiros
a escrever regularmente para
um público local. Os textos em
português, espanhol, latim e
tupi destinavam-se ao ensino e
à conversão religiosa dos índios.
Além disso, escreviam relatórios
para seus companheiros e
superiores.

Salvador
Vila Rica
Rio de Janeiro

Veja o mapa
Os pontos escuros
( ) indicam onde
e quando foram
instaladas gráficas na
América espanhola.

Santiago
1748

Córdoba
1758

Paraguai
Montevidéu
1700
1807
Buenos Aires
1780

O ciclo açucareiro deu a Salvador,
então centro do poder na colônia,
alguma vida social e gente letrada,
sobretudo clérigos, funcionários
portugueses e membros da elite
canavieira. Entre esse punhado de
literatos se destacaram os principais
autores barrocos brasileiros.

SÉCULO XVI: PRIMEIROS
ESCRITOS COLONIAIS

Recife

1583

Padre Antônio Vieira
(1608-1697)
Considerado o maior
orador português, escreveu
no Brasil sermões que
encantavam índios, colonos
e estadistas, aqui e na
Europa, onde organizou e
publicou sua obra.

José de Anchieta
(1534-1597)
Protótipo do jesuíta-autor
do século XVI: textos
religiosos e ficcionais
para catequizar.

População 1550-1800

Sem pressa no Brasil
O Brasil foi um dos últimos países
americanos a ter imprensa, que só
chegou aqui com a realeza lusa em
1808. No século XVII, os holandeses
tentaram trazer a imprensa para
Recife, mas acabaram expulsos.
Ao menos dois impressores montaram
oficinas aqui no século XVIII, mas
suas máquinas foram apreendidas
e enviadas para Portugal.

Por que os espanhóis
imprimiam
Diferentemente dos portugueses,
os espanhóis conquistaram
impérios com cidades, escrita
própria e metais preciosos.
Para explorar e dominar tanta
gente e riquezas, eles criaram
uma administração complexa
e instituições de ensino que
precisavam de imprensa.

200.000

Tomás Antonio Gonzaga
(1744-1810)
Seu livro de versos
apaixonados à musa Marília
teve 34 edições no Brasil e
em Portugal até meados do
século XIX.

Gregório de Matos
(1636-1695)

PRECURSORES DA
ACADEMIA DE LETRAS

Polêmico baiano, estudou
Direito em Portugal. Parte
de suas poesias sobreviveu
em manuscritos, próprios
e de terceiros, e só foi
publicada no século XIX.

Mesmo poucos, os intelectuais da colônia
acompanhavam a lenta disseminação da
atividade literária pelo país e tentavam
criar laços com letrados de outras
regiões. Prova disso é que, em meados
do século XVIII, a Academia Literária dos
Renascidos enviou anúncio para o Sul
em busca de sócios.

Na América portuguesa, os núcleos urbanos
cresciam ao ritmo dos ciclos econômicos. O Ciclo
do Ouro, por exemplo, propiciou o crescimento do
Rio de Janeiro, porto de entrada para a região das
minas, que se tornaria capital colonial em 1763.

A Cidade do México,
ex-capital asteca
convertida em capital
espanhola, era 8 vezes
maior que Lisboa.

250.000

214

Passariam longos anos antes que as populações europeias
e europeizadas das novas colônias houvessem aumentado
o suficiente para criar mercados urbanos que pudessem
sustentar a edição local como proposta de negócio.”

180.000 Lisboa

150.000

135.000 Cidade do México
60.515 Nova York

100.000

50.000 Rio de Janeiro
45.600 Salvador

50.000
0
1550

1600

1650

1700

1750

1800
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Unidade

4

Romantismo
Em 1822, o Brasil conquista sua
independência política, mas não tem definida
sua identidade. Quem são os brasileiros?
O que pode representá-los? A literatura
terá um papel decisivo nessa definição.
Em toda a Europa, o Romantismo foi a
tendência estética que dominou a produção
artística de boa parte do século XIX. É essa
mesma estética que orientará a produção
das obras nacionais, mas nossos autores
darão a ela cores locais. A partir dessa
produção começa a ganhar forma mais
definida nossa tradição literária. Conheça,
nesta unidade, a vasta produção das várias
gerações românticas, que exploraram
diferentes gêneros e diferentes correntes
dessa estética pautada pelos sentimentos.

Capítulo 12 A estética romântica:
idealização e arrebatamento.
Romantismo em Portugal, 222
Capítulo 13 Romantismo no Brasil.
Primeira geração: literatura e
nacionalidade, 248
Capítulo 14 Segunda geração:
idealização, paixão e morte, 272
Capítulo 15 Terceira geração: a poesia social, 294
Capítulo 16 O romance urbano, 314
Capítulo 17 O romance indianista, 338
Capítulo 18 O romance regionalista.
O teatro romântico, 360
MIllAIs, J. Ofélia, 1851-1852.
Detalhe. Óleo sobre tela,
76,2 3 101,6 cm.
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UMa ViaGeM no teMpo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos. O
texto e a imagem desta
seção foram selecionados
para que você possa
conversar com seus
colegas a respeito do
que eles revelam sobre o
contexto em que foram
produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Caricatura de Edgar Allan Poe,
de Cássio Loredano.
© Loredano.
1

Anne W. radcliffe (1764-1823):
escritora inglesa famosa pelos romances góticos que escreveu e que
conquistaram o gosto das classes
média e alta.

O retrato oval
O castelo que meu criado resolvera arrombar a fim de evitar que eu, gravemente
ferido como estava, passasse a noite ao relento, era uma dessas construções portentosas, a um só tempo lúgubres e grandiosas, que há séculos assombram a paisagem
dos Apeninos e também povoam a imaginação da senhora Radcliffe1. Ao que tudo
indicava, o edifício fora abandonado havia pouco e de modo temporário. Acomodamo-nos num dos aposentos menores, mobiliado com menos suntuosidade que os demais
e localizado num torreão afastado do castelo. A decoração era rica, embora desgastada
e antiga. As paredes, cobertas por tapeçarias, também eram adornadas não só por
inúmeros troféus de armas dos mais variados formatos, bem como por uma quantidade excessiva de pinturas modernas muito vivazes, emolduradas por ricos arabescos
dourados. Talvez o delírio que me acometera tivesse sido a verdadeira causa de meu
profundo interesse por essas pinturas, por esses quadros que pendiam não apenas
diretamente da superfície das paredes, como também se revelavam nos incontáveis
nichos ali presentes, criados conforme o estranho estilo arquitetônico do castelo.
Assim sendo, como já anoitecera, ordenei que Pedro fechasse as pesadas venezianas
do quarto, acendesse as velas do grande candelabro junto à cabeceira de minha cama
e abrisse completamente o cortinado de veludo negro arrematado por franjas, que
circundava todo o leito. Desejei que tudo isso fosse executado o mais brevemente
possível para que, se acaso não conseguisse me entregar ao sono, ao menos pudesse
me dedicar à contemplação das pinturas, acompanhando-a da leitura de um pequeno
livro, encontrado ao acaso em cima de meu travesseiro, que continha descrições e
apreciação crítica das obras.
Passei um longo espaço de tempo lendo, relendo e contemplando as obras com
muita admiração. No decorrer desses momentos gloriosos as horas se passaram
num instante até soarem as badaladas profundas da meia-noite. Como o candelabro
não estivesse mais numa posição que me favorecesse a leitura e por não querer
perturbar o descanso de meu criado já adormecido, preferi eu mesmo, embora com
alguma dificuldade, estender o braço e ajeitar a luz de modo a iluminar melhor as
páginas do livro.
Porém, esse simples gesto meu produziu um resultado totalmente inesperado.
Vindos das inúmeras velas (havia muitas no candelabro), os raios de luz foram bater
justamente num dos nichos do quarto que até o momento estivera completamente
envolto na sombra projetada por uma das colunas de minha cama. Só assim pude ver
à plena luz um quadro que me passara despercebido até então. Era o retrato de uma
moça na flor da juventude, prestes a entrar na plenitude de sua feminilidade. Olhei o
quadro num relance, fechando os olhos logo em seguida. De imediato, nem eu mesmo pude perceber por que motivo agira assim. Entretanto, ainda com as pálpebras
cerradas, pus-me a pensar sobre a causa desse meu ato. Na verdade, fora apenas um
movimento impulsivo que me permitira ganhar tempo para refletir — para me certificar
de que meus olhos afinal não me haviam enganado —, para me recobrar e dominar a
fantasia a fim de poder então lançar-lhe um novo olhar, com mais calma e segurança.
Pouco depois fixei outra vez o olhar na pintura, demoradamente.
Dessa vez não havia a menor dúvida de que não estivesse enxergando direito,
pois aquele primeiro momento em que a luz das velas incidira sobre a tela servira
para dissipar de uma vez o vago estupor que começara a entorpecer-me os sentidos,
despertando-me completamente para a realidade a meu redor.
Como já disse, tratava-se do retrato de uma jovem. Utilizando a técnica a que se
costuma denominar vignette, o quadro reproduzia-lhe apenas a cabeça e os ombros
e assemelhava-se muito ao estilo das melhores cabeças pintadas por Sully. Os braços, o colo e até mesmo as pontas dos cabelos esplêndidos misturavam-se imperceptivelmente à sombra indeterminada e profunda que formava o plano de fundo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Portentosas: imensas, incomum.
Torreão: torre larga e alta que constitui o reduto de um castelo.
Nichos: reentrâncias ou vão em parede onde se colocam
estátuas, imagens.
Estupor: estado de inconsciência profunda de origem
orgânica, com perda da faculdade de reação motora e da
sensibilidade ao meio ambiente.

Filigranas: técnica de ourivesaria que consiste na
aplicação de fios de ouro ou prata, entrelaçados e soldados
delicadamente.
Mourisca: de origem moura.
Nefasta: que pode trazer dano, nocivo, prejudicial.
Esmorecer: enfraquecer, sem ânimo.
Lívido: muito pálido.

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A moldura era oval e dourada, enfeitada por ricas
na escuridão. Já o pintor rejubilava-se com
filigranas à moda mourisca. Como obra de arte
o trabalho, prosseguindo hora após hora,
nada poderia se igualar à pintura em si. Conpor dias a fio. Era um homem obcecado,
tudo, a emoção tão avassaladora e repentina
irreverente e temperamental, sempre
que se apoderara de mim não poderia ter
a perder-se em devaneios; tanto assido ocasionada pela maestria do pintor
sim que se recusava a perceber que
ou pela imortal beleza daquela fisionomia.
a luz nefasta daquela torre deserta
E tampouco poderia ter sido fruto da
consumia a saúde e o ânimo de
minha imaginação abalada que, desperta
sua esposa, a qual definhava aos
de sua semissonolência, tivesse-me feito
olhos de todos, exceto aos seus.
confundir a imagem ali representada com
E no entanto ela sempre sorria e
a cabeça de uma mulher de carne e osso.
continuava a sorrir sem se queixar
Logo constatei que as peculiaridades do
porque notava que o pintor (artista de
desenho, a técnica do vinhetista e da molgrande renome) desfrutava um prazer
dura deviam ter bastado para eliminar tal ideia
ardente e avassalador ao executar a
imediatamente, impedindo que eu a tivesse
obra sem jamais esmorecer, trabalhando
nutrido ainda que por um breve momento.
dia e noite para retratar aquela que tanto o
Passei talvez uma hora inteira a refletir sobre
amava, mas que se tornava cada vez mais
Prud’hOn, P. Retrato
de Marie-Louise de
essas questões, meio debruçado para a frente,
fraca e melancólica. Na verdade, aqueles
Hapsburg-Lorraine.
com os olhos cravados no retrato. Por fim, saque puderam ver o retrato comentaram em
Século XIX. Óleo sobre
tisfeito com o verdadeiro segredo do seu efeito,
voz baixa a total fidelidade entre modelo
tela.
recostei-me à cama outra vez. Descobri que a
e obra, atribuindo-a a um prodígio excepmágica da pintura residia na absoluta verossimilhança
cional, prova cabal não só da perícia do pintor como do
daquela expressão que inicialmente me sobressaltara, para
amor profundo que dedicava àquela a quem retratava com
enfim me confundir, dominar e aterrorizar.
tanta perfeição. Porém, com o tempo, à medida que se
Foi com profundo temor e reverência que recoloquei
aproximava a conclusão do trabalho, ninguém mais obteve
o candelabro na posição anterior. Uma vez que o motivo
permissão para entrar na torre, pois o pintor entregara-se à
da minha profunda inquietação estava assim fora do meu
loucura de sua obra e raramente desviava os olhos da tela,
campo visual, passei a examinar avidamente o livro que
nem mesmo para olhar o rosto de sua mulher. E recusavatratava dessas pinturas e de seu histórico. Depois de folheá-se a perceber que as cores que ia espalhando por sobre a
-lo rapidamente até encontrar o número referente ao
tela eram arrancadas das faces daquela que posava a seu
retrato oval, procedi à leitura do texto curioso e fantástico
lado. Passados alguns meses, quando quase nada mais
que transcrevo a seguir:
restava a ser feito a não ser uma pincelada sobre a boca e
“Era uma jovem de rara beleza, cheia de encantos e
um retoque de cor sobre os olhos, o espírito reacendeu-se
alegria. Infeliz a hora em que encontrou o pintor, passional,
ainda uma vez, tal qual chama de uma vela a crepitar por
estudioso e austero, já tendo a Arte por sua amada. Ela,
um instante. E então executou-se o retoque necessário
uma jovem de rara beleza, cheia de encantos e alegria,
e deu-se a pincelada final e, por um momento, o pintor
plena de luz e sorrisos, travessa como uma gazela nova,
caiu em transe, extasiado com a obra que criara. Porém,
afetuosa e cheia de amor à vida; odiando somente a paleta,
no momento seguinte, ainda a contemplar o retrato,
os pincéis e demais instrumentos aborrecidos que a privaestremeceu, ficou lívido e, tomado de espanto, exclamou
vam da companhia do amado. Foi, portanto, com profundo
com um grito: ‘Mas isto é a própria Vida!’. E quando afinal
pesar que essa jovem ouviu o pintor expressar o desejo
virou-se para olhar a própria amada... estava morta!”
de retratá-la a ela, sua bela esposa. Porém, por ser dócil e
POE, Edgar Allan. Tradução de Márcia Pedreira.
meiga, posou para ele por várias semanas, imóvel em meio
In: PAES, José Paulo (Coord. e sel.).
à penumbra daquele aposento do alto da torre, iluminado
Histórias fantásticas. 5. ed. São Paulo: Ática, 2003. p. 11-16.
apenas por um único foco de claridade que descia do teto
(Para gostar de ler, v. 21).
e incidia diretamente sobre a tela, deixando todo o resto
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Capítulo

12

A estética romântica:
idealização e arrebatamento.
Romantismo em Portugal

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Compreender por que as revoluções burguesas
desencadearam o movimento romântico.

6. Identificar as características definidoras das
obras de Almeida Garrett.

2. Definir Romantismo e reconhecer as principais
correntes românticas.

7. Justificar a importância do resgate do passado
português para o projeto de nacionalidade
desenvolvido por Alexandre Herculano.

4. Explicar por que conceitos como idealização,
nacionalismo, individualismo, sentimentalismo
e fuga da realidade estão na base do projeto
literário romântico.

9. Explicar como a obra de Julio Dinis antecipa
novos rumos para o romance português.
10. Analisar de que modo ecos da produção
romântica podem ser reconhecidos em textos
literários produzidos em diferentes momentos.

Unidade 4 • romantismo

5. Analisar a relação entre a Revolução Liberal e a
primeira geração romântica portuguesa.

8. Reconhecer as características das novelas de
Camilo Castelo Branco.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período.

Turner, J. A destruição de um navio de transporte. 1810. Óleo sobre tela, 173 3 245 cm. A violência da tempestade
retratada por Turner é característica de produções românticas, pois nelas há sempre destaque para as emoções.
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A

s revoluções burguesas mudam o perfil da sociedade europeia
no início do século XIX. Liderando as transformações sociais
e econômicas, a burguesia ganha poder político e passa a buscar
uma arte na qual possa reconhecer-se. O movimento romântico
nasce para responder a esse anseio. Neste capítulo,
você conhecerá o começo dessa história.

Leitura da imagem
1. Descreva a cena retratada na tela de Turner.
2. Como o artista caracteriza a natureza?
ff
E os seres humanos, como são retratados?

3. As cores utilizadas contribuem para criar uma
4. Observe o quadro de Ticiano.
a) Compare o modo como a natureza e os seres
humanos foram representados por ele e por
Turner e comente as principais diferenças.

b) Com base nessas diferenças, é possível carac-

terizar a pintura de Ticiano como mais racional
e a de Turner como mais emocional? Explique
por quê.

Da imagem para o texto
5. Leia uma cena do romance O morro dos ventos uivantes, de Emily Bron-

TICIAnO. Baco e Ariadne.
1523-1524. detalhe. Óleo sobre
tela, 175 3 190 cm.

të. Ela mostra o reencontro de dois amantes, Catherine e Heathcliff,
separados na juventude, momentos antes da morte de Catherine.

Catherine e Heathcliff
[...] Catherine fitava a porta do quarto com uma intensidade ávida. E como
Heathcliff não atinava logo com a entrada do aposento onde estávamos, ela me
fez um gesto para o introduzir. Quando, porém, me aproximei da porta, já ele a
alcançara; num ou dois passos chegou ao lado da moça e a tomou nos braços.
Durante uns cinco minutos Heathcliff não falou nem soltou sua presa; e
naquele momento gastou decerto mais beijos do que todos que já dera antes,
na vida inteira. Fora, porém, Catherine que o beijara primeiro; vi claramente que
ele mal podia suportar olhá-la no rosto, consumido de dor. No instante em que
a abraçou, convenceu-se, igual a mim, “de que não havia ali esperança de cura”,
de que ela já estava irremediavelmente fadada à morte.
— Oh, Cathy! Oh, minha vida! Como hei de suportar isto? — foi a primeira
frase que ele disse, sem cuidar em esconder o seu desespero. Depois olhou-a com
tal intensidade que, pensei, tanta força de olhar lhe haveria de encher os olhos de
lágrimas; seus olhos, porém, queimavam de angústia e não se umedeceram.
[...]
Heathcliff dobrara um joelho a fim de abraçá-la. Procurou erguer-se; ela,
entretanto, o segurou pelos cabelos, mantendo-o preso.
— Queria mantê-lo assim — continuou amargamente — até que nós dois
morrêssemos! Não me importava que você sofresse. Pouco me importo com os
seus sofrimentos. Por que não há de você sofrer? Eu sofro! Quer me esquecer?
Há de ser feliz depois que eu estiver debaixo da terra? [...]

William Turner (1775-1851) foi o mais conhecido
e popular pintor romântico
inglês. Aos 15 anos, já fazia
parte da royal Academy
School of Art, em Londres.
Sua genialidade se manifesta no uso de luz e cores
que antecipa as técnicas
impressionistas exploradas
no fim do século XIX. É conhecido por sua capacidade
de registrar, em cenas de
catástrofes épicas, a fúria
dos elementos da natureza,
sugerindo a insignificância
humana.

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

atmosfera dramática? Justifique sua resposta.
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A escritora inglesa Emily
Brontë (1818-1848) é a autora de um dos mais conhecidos romances românticos,
O morro dos ventos uivantes.
Essa obra é uma típica história de amor infeliz, na qual
obstáculos sociais e econômicos separam os jovens
apaixonados. Todavia, nem a
morte é capaz de extinguir o
amor passional que sentem
um pelo outro. A paisagem,
sempre tempestuosa, funciona como um eco das emoções
turbulentas que dominam as
personagens principais: Cathy e heathcliff. As inóspitas
charnecas de Yorkshire são
o cenário perfeito para a
mais arrebatadora história
de amor da literatura.

— Não me torture, até me pôr tão louco quanto você! — bradou ele, libertando
a cabeça e rilhando os dentes.
Para um espectador indiferente, compunham os dois um quadro estranho e
assustador. [...] As faces brancas, os lábios exangues, o olhar faiscante, exprimiam
uma selvagem sede de vingança; nos dedos crispados ainda tinha um pouco dos
cabelos que agarrara. Quanto a Heathcliff, erguera-se apoiado a uma das mãos, mas
com a outra lhe segurava o braço; ao soltá-lo, deixou quatro marcas bem nítidas na
pele descorada: bem precária era a sua reserva de doçura em relação à fragilidade
do estado de sua amada.
— Será que um demônio a possui — prosseguiu ele, num furor de paixão —
fazendo-a falar desse modo, quando já está morrendo? Então não compreende que
todas estas palavras me ficarão gravadas a ferro em brasa na lembrança, e me hão de
eternamente corroer por dentro, depois que você me deixar? Bem sabe que é mentira
quando diz que eu a matei; e também sabe, Catherine, que me seria mais fácil esquecer
a própria vida do que me esquecer de você! Não basta ao seu egoísmo diabólico que
eu me debata nos tormentos do inferno quando você já estiver em paz?
— Não hei de estar em paz! — gemeu Catherine, que voltara a ter consciência
da sua fraqueza física ante o violento e desigual pulsar do coração que, sob aquela
agitação extrema, audível e visivelmente lhe tumultuava no peito.
E nada mais disse, até que o paroxismo cedeu; aí, continuou com brandura:
— Não quero que você sofra tormento maior do que o meu, Heathcliff. Queria
apenas que não nos separássemos nunca. [...]
BrOnTË, Emily. O morro dos ventos uivantes. Tradução de rachel de Queiroz. 3. ed.
rio de Janeiro: record, 2004. p. 191-193. (Fragmento).

a) Como pode ser caracterizado o comportamento de Catherine e de
Heathcliff?

b) O narrador chama a atenção do leitor para a paixão que une as personagens por meio de uma descrição exagerada de seu comportamento.
Cite e comente uma passagem do texto em que se pode perceber isso.

6. Releia.
“As faces brancas, os lábios exangues, o olhar faiscante, exprimiam uma selvagem sede de vingança; nos dedos crispados ainda tinha um pouco dos cabelos
que agarrara. Quanto a Heathcliff, erguera-se apoiado a uma das mãos, mas com a
outra lhe segurava o braço; ao soltá-lo, deixou quatro marcas bem nítidas na pele
descorada [...].”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rilhando: rangendo os dentes,
trincando.
Exangues: sem sangue.
Paroxismo: espasmo agudo,
convulsão.

ff
Com base na descrição acima, explique que elementos são usados pelo
narrador para indicar a violência das emoções das personagens.

7. No diálogo entre Catherine e Heathcliff, quais as diferentes emoções e
sentimentos experimentados pelas personagens?
ff
Por que essa alusão a diferentes emoções faz com que a
intensidade dramática da cena aumente?

8. No quadro de Turner, os seres humanos se mostram im-

Unidade 4 • Romantismo

potentes diante de uma situação que foge ao seu controle.
Isso também acontece no texto lido? Por quê?

Dia de glória dos
filhos da pátria
ruínas de Top Withins
Farmhouse, em haworth,
Inglaterra, 24 out. 1995.

O dia 14 de julho de 1789 amanheceu nublado em Paris.
Sinal da tempestade que viria quando a multidão, reunida na
frente do hôtel de Ville, sede da prefeitura e local de reunião
dos revoltosos, marchasse em direção à prisão da Bastilha.

224

I_plus_literatura_cap12_D.indd 224

20/10/10 3:32:44 PM

1760

A massa humana que marchou em direção à Bastilha era composta
de guardas, marceneiros, sapateiros, diaristas, escultores, operários,
negociantes de vinhos, chapeleiros, alfaiates e outros artesãos. Era o
povo de Paris que pegava em armas e, à força, transformava em realidade
os ideais defendidos pelos filósofos iluministas.

Início da Revolução
Industrial na Inglaterra.

A revolução Francesa havia começado. Suas consequências mudariam
o perfil político, social e cultural da Europa. O Século das Luzes havia
chegado ao fim.

O nascimento do cidadão
A revolução Francesa dá destaque a uma nova personagem na cena
europeia: o povo. Os heróis solitários se tornaram elementos do passado.
Agora, quem faz a história, pela força de seus braços e pela convicção de
seus ideais, é o indivíduo.

1809

Filme: trecho de A Marselhesa, de Jean renoir.
Filme: trechos de Casanova e a Revolução, de Ettore Scola.

Em meio a todos os acontecimentos desencadeados pela tomada do
poder, na França, a Assembleia nacional Constituinte começou a elaborar
os artigos da nova constituição.

Criação da Imprensa
Régia em Lisboa.
Revolução Francesa: fim
da Idade Moderna e início
da Idade Contemporânea.
Napoleão assume o poder
na França.
A Corte portuguesa
chega ao Brasil. Os
portos são abertos ao
comércio internacional.
Em Londres, Hipólito da
Costa publica o Correio
Braziliense.
Publicação de O Diário
Lisbonense.
Goya começa a pintar
Os desastres da guerra.
A série retrata as trágicas
consequências da
ocupação napoleônica
na Espanha.

Aprovado em 1789, o texto resumia os direitos básicos da sociedade
moderna. Em todos eles se pode identificar o desejo de autonomia da
burguesia, que, como classe universal, falava em nome do povo inteiro
e tomava para si a tarefa de emancipar o mundo do feudalismo e dos
privilégios da monarquia.
A influência dos principais filósofos iluministas e do texto da declaração
de Independência dos Estados unidos foi decisiva para a redação final dos
17 artigos da “declaração dos direitos do homem e do cidadão”.

disponível em: <http://www.ambafrance.org.br/14%20julho/decldroits.html>.
Acesso em: 6 fev. 2005. (Fragmento).

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

1815
1817
1818
1830 1822 1820

Art. 1o — Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais
só podem ter como fundamento a utilidade comum.
Art. 2o — A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos
naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade,
a segurança e a resistência à opressão. [...]
Art. 6o — A lei é a expressão da vontade geral. [...] Todos os cidadãos são iguais a
seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos,
segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos
seus talentos. [...]

GOYA, F. Os desastres
da guerra número 15.
1810-1815.
Derrota de Napoleão em
Waterloo.
Proibição da circulação do
jornal Correio Braziliense
em Portugal e seus
domínios.
Mary Shelley publica
Frankenstein.
Revolução do Porto.
Independência do Brasil.
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1808

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

1810

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

BrOThErS, L. Demolição
da Bastilha. 1789.
Guache sobre cartão,
35,5 3 53,6 cm.

1799

1789

1768

MATAS, V. Barco a vapor.
1837.

Revolução liberal na
França.

Filme: trecho de Dalton — O processo da revolução, de Andrzej Wajda.
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Após séculos de segregação, exploração e sofrimento nas mãos da monarquia, o homem comum tem
sua liberdade e igualdade afirmadas e, mais importante, transforma-se em cidadão. Agora ele é súdito das
leis que existem para assegurar seus direitos, desde
que elas sejam a expressão da vontade geral.

Da revolução política
à revolução econômica

na Inglaterra, onde a monarquia era mais estável, as mudanças aconteceram no terreno econômico. Em meados do século XVIII, o país começou
a acompanhar a passagem do modo de produção artesanal para o fabril.
A máquina a vapor, os motores movidos a carvão e os teares mecânicos
multiplicaram o rendimento do trabalho e aumentaram muito o ganho do
burguês dono do capital: depois de fazer fortuna com o comércio, ele investiu
seu capital nas fábricas e passou a acumular lucros cada vez maiores.
Com isso, alteram-se as relações sociais, que colocam, de um lado, os empresários (capitalistas), detentores do capital, dos imóveis, das máquinas, da
matéria-prima e dos bens produzidos pelo trabalho, e, de outro, o proletariado,
que vende sua força de trabalho e produz mercadorias em troca de salários.

O reinado do indivíduo

Unidade 4 • Romantismo

Tomo uma resolução de
que jamais houve exemplo
e que não terá imitador.
Quero mostrar aos meus
semelhantes um homem
em toda a verdade de sua
natureza, e esse homem serei
eu. Somente eu. Conheço
meu coração e conheço os
homens. Não sou da mesma
massa daqueles com quem
lidei; ouso crer que não sou
feito como os outros. Mesmo
que não tenha maior mérito,
pelo menos sou diferente
rOuSSEAu, Jean-Jacques.
Apud: PErrY, Marvin. Civilização
ocidental: uma história concisa.
São Paulo: Martins Fontes, 1985.
p. 468. (Fragmento).

As palavras de rousseau
resumem a essência do olhar
romântico para o mundo:
tudo o que é escrito parte de
uma perspectiva individual e,
portanto, subjetiva.

no início do século XIX, a Inglaterra estava em plena revolução Industrial. Ferrovias foram construídas para melhorar a distribuição da
produção fabril pelo país. A instalação de fábricas próximo aos centros
urbanos atraiu um significativo número de camponeses, que abandonaram o campo em busca da promessa de prosperidade associada ao
crescimento do comércio na zona urbana.
A onda do progresso tecnológico se expande da Inglaterra para outros
países da Europa e consolida as chamadas revoluções burguesas do século
XVIII. Juntas, a Independência dos Estados unidos, a revolução Francesa
e a revolução Industrial determinaram a queda do Antigo regime e consolidaram o capitalismo como novo sistema econômico.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Litografia de 1855 representando
as casas aglomeradas e as altas
chaminés das fábricas de Sheffield,
na Inglaterra. A introdução das
máquinas a vapor nessa cidade do
norte, conhecida pela qualidade de
sua cutelaria, assegurou-lhe lugar
de destaque na indústria do aço.

A queda da monarquia, na França, abalou as monarquias absolutistas europeias e desencadeou uma série de transformações políticas em outros países.

O Romantismo:
a força dos sentimentos
Até o século XVIII, a arte sempre esteve voltada para os nobres e
seus valores. Quando o burguês conquista poder político, precisa criar
as suas referências artísticas, definir padrões estéticos nos quais se
reconheça e que o diferenciem da nobreza deposta. É nesse contexto
que o movimento romântico surge, provocando uma verdadeira revolução na produção artística.
Para romper com a postura racional da estética árcade, o movimento
romântico interpreta a realidade pelo filtro da emoção. Combinada à
originalidade e ao subjetivismo, a expressão das emoções definirá os
princípios da nova produção artística.
Tome nota
O termo Romantismo faz referência à estética definida pela expressão da
imaginação, das emoções e da criatividade individual do artista. representa
uma ruptura com os padrões clássicos de beleza.
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A estética romântica substitui a exaltação da nobreza pela valorização
do indivíduo e de seu caráter. Em lugar de louvar a beleza clássica, que exige
uma natureza e um físico perfeitos, o novo artista elogia o esforço individual,
a sinceridade, o trabalho. Pouco a pouco, os valores burgueses vão sendo
apresentados como modelos de comportamento social nas obras de arte
que começam a ser produzidas.

O projeto literário do Romantismo

O primeiro passo para alcançar esse objetivo é valorizar, na obra literária, o indivíduo e toda a sua complexidade emocional, abolindo o controle
racional. Em lugar da origem nobre que assegura o direito à distinção e
ao reconhecimento social, os textos literários traçarão o perfil de heróis
que precisam agir, sofrer, superar obstáculos de toda natureza para se
qualificarem como exemplares. Na sociedade capitalista que remunera o
trabalho, sacrifício e esforço passam a valer mais que a nobreza que se
recebe de herança.

Valorização do indivíduo
Divulgação dos valores
burgueses: trabalho,
sacrifício e esforço
Exaltação do amor à pátria
e dos símbolos nacionais

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

A literatura será mais importante do que nunca para difundir os valores
burgueses.

Os agentes do discurso
O contexto de produção modifica-se bastante durante o movimento
romântico. O desaparecimento da figura do mecenas contribui para a profissionalização dos artistas. Os escritores românticos, pela primeira vez
na história, escrevem para sobreviver. Por esse motivo, procuram conciliar
dois objetivos distintos: divulgar os valores da burguesia e ao mesmo tempo
divertir os leitores.
Esse é também um novo contexto de circulação para a literatura. Como
vimos, nos séculos XVII e XVIII, o número de leitores era bastante limitado e
muitas vezes os textos eram lidos somente pelos nobres e por outros escritores. Com a possibilidade de publicação em veículos de grande circulação,
como os jornais e revistas, o alcance da literatura se amplia bastante.

•

O Romantismo e o público

O público que lê os textos românticos tem um perfil bem mais heterogêneo do que o público de séculos anteriores, que vivia nos salões da Corte
e no ambiente restrito das academias e das arcádias.
Os burgueses que leem jornais e folhetins não contam com a mesma
formação dos nobres. Não conhecem os autores clássicos, têm dificuldade
em decifrar as referências à mitologia greco-latina. Por isso, preferem uma
linguagem mais direta, passional, que não se ligue necessariamente aos
padrões da herança literária.
Esse novo perfil fará com que se estabeleça um outro tipo de relação
entre escritor e leitor. Com a necessidade de conquistar o interesse dos
leitores para vender as histórias e garantir sua sobrevivência, os escritores
procurarão atender ao gosto pelo pitoresco, pela aventura, de modo que a
leitura seja também um momento de diversão e entretenimento.

CONstAblE, J. Senhoras da família
de William Mason de Colchester.
s.d. Detalhe.
Óleo sobre tela, 59,5 3 49,5 cm.
As narrativas do século XIX cativam
as leitoras, mulheres burguesas
que se beneficiam do acesso à
escola, facilitado pelo processo de
urbanização. Ao lado das aulas de
música, costura e bordado, a leitura
passa a ser mais uma atividade nos
ambientes familiares. Esse público
também é considerado por quem
escreve romances. As histórias
de amores idealizados alimentam
a imaginação das jovens em
relação ao casamento e à criação
de suas próprias famílias. Nesse
sentido, os romances românticos
realizam a educação sentimental
das mulheres e ajudam a divulgar
a imagem da família como base da
sociedade burguesa.

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O filósofo que inspirou boa parte dos princípios românticos foi Jean-Jacques Rousseau. Quando ele afirma, na autobiografia As confissões, que
deseja mostrar a seus semelhantes “um homem em toda a verdade de sua
natureza”, ilumina o grande projeto literário a ser cumprido pelo Romantismo: criar uma identidade estética para o burguês. Assim, o Romantismo
pode ser definido como uma arte da burguesia.

Projeto literário do
Romantismo

227

I_plus_literatura_cap12_D.indd 227

10/21/10 4:53 PM

Do rodapé ao romance

A exaltação da imaginação
e dos sentimentos
O romântico considera a imaginação superior à razão e à beleza, porque
ela não conhece limites. Por esse motivo, a originalidade substitui a imitação, que desde a Antiguidade clássica orientava o olhar do artista para
o mundo, no processo de criação. Livres da influência passada, os novos
artistas encontram na própria individualidade, traduzida pelas emoções
que sentem, as referências para a interpretação da realidade.

Amo-te
[...]

Unidade 4 • Romantismo

Para aumentar as vendas
dos jornais franceses, que
enfrentavam uma crise por
volta de 1830, surgiu o folhetim. Publicadas no rodapé
(feuilleton, em francês) dos
jornais, as histórias apresentavam muitas peripécias e
aventuras. Técnicas narrativas específicas eram exploradas, como interromper a
história em um momento de
suspense, criando um gancho
a ser retomado no capítulo
seguinte. Logo o espaço do
rodapé passou a ser o mais
lido e as vendas cresceram.
O mais famoso folhetim foi
O conde de Monte Cristo.
honoré de Balzac, Alexandre dumas, Walter Scott,
Camilo Castelo Branco, Joaquim Manuel de Macedo e
José de Alencar escreveram
suas obras sob a forma de
folhetins e, desse modo, conquistaram leitores fiéis.

Amo-te com o doer das velhas penas;
Com sorrisos, com lágrimas de prece,
E a fé da minha infância, ingênua e forte.
Amo-te até nas coisas mais pequenas.
Por toda a vida. E, assim Deus o quisesse,
Ainda mais te amarei depois da morte.
BrOWnInG, Elizabeth Barrett. In: Poemas traduzidos.
Organização e seleção de Manuel Bandeira. rio de Janeiro: Ediouro. p. 65. (Fragmento).
© da tradução do poema de Elizabeth Barret Browing, do Condomínio dos Proprietários dos
direitos Intelectuais de Manuel Bandeira (in: Estrela da vida inteira – Ed. nova Fronteira). – direitos
cedidos por Solombra – Agência Literária (solombra@solombra.org).

O poema expressa a dimensão do amor que o eu lírico sente. Esse sentimento, presença constante e absoluta em sua vida, torna-se seu referencial
de observação e avaliação das coisas do mundo. Como sugere o último verso,
a força desse amor é tão grande que pode superar a própria morte.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Folhetim da obra de
Alexandre dumas, O conde
de Monte Cristo, vol. 1, n. 1,
1860.

Amo-te em cada dia, hora e segundo:
À luz do sol, na noite sossegada.
E é tão pura a paixão de que me inundo
Quanto o pudor dos que não pedem nada.

A fuga do presente e da realidade
O autor romântico escreve para uma sociedade que se formou sob a
influência dos filósofos iluministas e que, por isso, valorizava os processos
racionais e as posturas coletivas. É essa mentalidade que ele deseja mudar
e contra a qual se manifesta. de certa forma, seu sentimento de desajustamento social é verdadeiro e nasce do confronto entre os valores que defende,
centrados no subjetivismo e na emoção, e os que organizam a sociedade em
que vive. O embate entre esses dois sistemas de valores ganha forma em um
dos temas mais explorados pela literatura romântica: a fuga da realidade.
nesse contexto, a morte passa a ser vista como possibilidade de fuga do
real e, por isso, é idealizada. Ela se manifesta como opção de alívio para os
males do mundo ou para o encontro definitivo dos amantes, separados pelos
obstáculos da realidade.
Além da morte, o mundo dos sonhos torna-se um espaço de fuga para o
romântico. nele, o escritor projeta suas utopias (pessoais e sociais). O passado, apresentado de modo completamente idealizado, também desempenha a
mesma função: acolhe o olhar subjetivo desse autor que se sente deslocado
na sociedade em que vive.
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Os temas medievais ressurgem com força total. A Idade Média representa para os românticos uma época em que a sociedade estava repleta
de feitos heroicos, sentimentos nobres e harmonia.
recuperar o passado histórico significava, de certa forma, reconstruir
os passos de um povo e reconhecer os símbolos de sua identidade, aquilo
que o torna único e incomparável. Importantes romances românticos portugueses e brasileiros exploram essa tendência.

Os filhos de uma mesma nação
O nacionalismo é uma das mais importantes características do romantismo.
Tome nota

A transformação política decorrente do processo revolucionário que
aboliu o Antigo regime estabeleceu um novo princípio muito importante:
a soberania não tem existência em si mesma. Ela deriva da nação, do povo
como um todo.
O indivíduo deixa de se ver como súdito de um rei e torna-se o cidadão de
uma pátria. Essa relação entre as esferas coletiva e individual passa a ser
objeto de reflexão do artista. Veja o que diz, por exemplo, Walt Whitman.

[...]
Esta é a cidade e eu sou um dos cidadãos,
O que interessa aos outros a mim interessa, políticas, guerras, mercados,
jornais, escolas,
O presidente da câmara e os conselhos, bancos, tarifas, navios, fábricas,
mercadorias, armazéns, bens públicos e privados. [...]
WhITMAn, Walt. Canto de mim mesmo. Tradução de José Agostinho Baptista.
Lisboa: Assírio & Alvim, 1992. p. 117. (Fragmento).

É da união de duas ideias — a soberania do povo e seu vínculo a uma
mesma nação — que nasce o ideal nacionalista.

Linguagem: a liberdade formal

dICkSEE, F. Chivalry. 1885.
Óleo sobre tela, 136,6 3 182,7 cm.
Os cavaleiros medievais,
com seu código de conduta
exemplar, tornam-se os modelos
escolhidos pelos românticos
para a composição literária dos
novos heróis. Eles serão homens
completamente idealizados,
capazes de enfrentar todo tipo
de obstáculo em nome do
verdadeiro amor.

Walt Whitman (1819-1892) nasceu na pequena
vila de hills, nova York. O
poeta cresceu em meio ao
ambiente cosmopolita de
nova York, que influenciou o
seu olhar para o mundo. uma
de suas maiores fontes de
inspiração foi a música, referência constante em Folhas
da relva (1855). Cantor da
vida e do indivíduo, Whitman
é hoje reconhecido como um
dos mais inovadores poetas
norte-americanos.

A linguagem dos textos românticos é marcada pela liberdade formal.
As fórmulas literárias, com rigorosos esquemas métricos e rimas, são
abandonadas.
Para expressar o arrebatamento que caracteriza o olhar romântico
para a realidade, os escritores recorrem à adjetivação abundante, como
no trecho de O morro dos ventos uivantes. Outro recurso importante para
traduzir os sentimentos é a pontuação. nos poemas e romances românticos,
o uso de exclamações, interrogações e reticências procura fazer com que o
leitor reconheça as emoções, angústias e aflições que tomam conta de
quem as expressa.
Todas essas características apontam para a preocupação em traduzir a
subjetividade, de modo a caracterizar o olhar específico de um autor para o
mundo e assegurar que ele se manifeste de modo único, diferente de todos
os outros escritores.

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.
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Nacionalismo é a consciência partilhada por um grupo de indivíduos que
se sente ligado a uma terra e possui uma cultura e uma história comuns,
marcadas por eventos (gloriosos ou trágicos) vividos em conjunto.

Walt Whitman, Estados
unidos, 1887.
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

Porque não pude parar p’ra Morte

Porque não pude parar p’ra Morte, ela
Parou p’ra mim, de bondade.
No coche só cabíamos as duas
E a Imortalidade.

Melhor dizer, ele passou por nós.
E o sereno baixou gélido —
E era de gaze fina a minha túnica —
E minha capa, só tule.

Viagem lenta — Ela não tinha pressa,
E eu já pusera de lado
O meu trabalho e todo o meu lazer,
P’ra seu exclusivo agrado.

Paramos numa casa; parecia
Um intumescido torrão:
O telhado da casa mal se via,
A cornija rente ao chão.

Passamos a escola — no ring crianças
Brincavam de lutador —
Passamos os campos do grão pasmado —
Passamos pelo sol-pôr —

Desde então faz séculos — mas parecem
Menos que o dia, em verdade,
Em que vi, pelas frontes dos cavalos,
Que iam rumo à eternidade.
dICkInSOn, Emily. Uma centena de poemas.
Tradução de Aíla de Oliveira Gomes.
São Paulo: T. A. Queiroz/Editora da universidade
de São Paulo, 1984. p. 105.

Emily Dickinson (1830-1886) só teve a sua poesia
revelada ao mundo postumamente. Viveu uma vida
misteriosa, marcada pela
reclusão voluntária. Ao abordar com extrema delicadeza
temas como a morte, a
vida, a natureza, o amor e
a imortalidade, os versos de
dickinson indicam por que
ela é considerada uma das
maiores figuras da poesia
norte-americana.

Grão pasmado: grão amadurecido, pronto para ser colhido.
Sol-pôr: pôr do sol.
intumescido: inchado, dilatado, aumentado.
Cornija: moldura saliente que arremata a fachada de um edifício ou casa, impedindo
que a água da chuva escorra pela parede.

1. De que forma se dá o encontro entre o eu lírico e a Morte? Explique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste poema, Emily Dickinson apresenta um retrato
bastante romântico da morte.

a) Qual é a imagem no poema que representa o fim da vida?
b) O eu lírico vê a morte como algo positivo ou negativo? Explique
por quê.

2. Releia a terceira estrofe do poema. Que elementos são descritos pelo
eu lírico?
ff
Considerando o tema do poema, esses elementos representariam a
vida em oposição à morte? Explique.

3. Explique qual é a mudança que ocorre no “cenário” do poema a partir
da quarta estrofe.
Unidade 4 • Romantismo

ff
O que essa mudança simboliza no poema?

4. A descrição da casa a que chegam o eu lírico e a Morte é uma metáfora
para o fim da vida. Considerando a viagem empreendida por eles e
essa descrição, que lugar é esse? Explique.
ff
Transcreva no caderno os versos que indicam que o eu lírico tinha
conhecimento de seu destino.
Emily dickinson. s.d.

5. O tema do poema e o tratamento dado a ele indicam sua filiação ao
Romantismo? Explique por quê.
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Portugal: um país sem
rei entra em crise

Os vintistas e a
revolução liberal

no início do século XIX, Portugal precisa enfrentar uma séria crise político-econômica. Vinha da França a ameaça imediata: o imperador napoleão
decretara o bloqueio continental e exigia que a coroa portuguesa rompesse
relações comerciais com a Inglaterra, sua aliada histórica.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A mudança da família real para a ex-colônia faz com que o comércio
entre Brasil e Inglaterra ganhe força com a abertura dos portos às nações
amigas. Em Portugal, a burguesia, que vivia das exportações para o mercado
brasileiro, entra em crise.
Para tentar compensar a perda de mercado, os burgueses decidem
investir na terra. A solução fracassa, porque Portugal ainda tinha, nesse
momento, uma estrutura feudal bastante arraigada e grande parte dos
direitos sobre a terra estava nas mãos do clero. Essa situação só será
alterada com a edição de leis que aboliam os direitos senhoriais e confiscavam os bens da Igreja.

Os românticos resgatam o passado português
É nesse cenário, agitado por crises políticas e econômicas, que a
estética romântica chega a Portugal para definir novos temas e dar voz
à sociedade que, transformada pela revolução liberal, aos poucos vai se
tornando laica.
Tome nota
O poema “Camões”, de Almeida Garrett, publicado em 1825, é considerado o
primeiro texto romântico português. A data é somente uma referência cronológica, porque a produção de textos românticos só começa a ocorrer a partir
de 1836, quando a consolidação da revolução liberal facilita a penetração das
ideias românticas, vindas da França e da Inglaterra, em Portugal.

Os jovens retornados do exílio imposto pela vitória absolutista, para o qual
haviam fugido com o início da revolução liberal, chegam a Portugal decididos
a resgatar o passado glorioso do país. O objetivo imediato era encontrar
figuras históricas que pudessem representar o caráter de um povo que, aos
poucos, recuperava sua soberania. Essa onda nacionalista corresponde
aos anseios de uma nação que acabara de conquistar algumas vitórias políticas, embora ainda necessitasse de profundas transformações sociais.

Os primeiros românticos
A primeira geração romântica portuguesa será marcada pela permanência de alguns traços clássicos, principalmente na poesia de Antônio
Feliciano de Castilho.
Os outros dois autores desta geração, Almeida Garrett e Alexandre
herculano, voltarão seus interesses prioritariamente para a recuperação
do passado histórico português, eminentemente medieval, que acentuará
o caráter nacionalista de suas obras.

Entrada da Junta do
Governo no rossio, em
outubro de 1820.

Em 1820, a cidade do Porto testemunhou o início de
uma revolução liberal, que
exigia a volta de d. João VI
a Portugal. Os burgueses,
defensores do ideal liberal e
democrático, ficaram conhecidos como vintistas, em uma
referência à data de início da
revolução. Quando alcançam
a vitória, proclamam uma
nova ordem social fundada
na Carta Magna dos ingleses
e nos princípios da revolução
Francesa. As mudanças, no
entanto, não surtem o efeito
desejado porque não correspondem a transformações na
vida do povo.

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

A desobediência portuguesa trouxe a certeza da invasão do país pelas
tropas francesas. Para o rei, d. João VI, e sua corte, a única saída era o mar:
embarcados em caravelas, os nobres portugueses fogem para o Brasil.
Para abrigar a coroa portuguesa, a colônia é elevada à condição de reino
unido a Portugal e Algarve.
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nascido no Porto (1799-1854), João Batista Leitão
de Almeida Garrett, por sua
origem, é filho da burguesia
portuguesa que prosperou
graças ao mercado brasileiro
e aderiu às reformas pombalinas. Pela obra que escreveu,
é um homem claramente
situado entre dois mundos:
um de influência clássica,
em que se criou e lhe deu as
referências artísticas; outro
de inspiração romântica,
a que aderiu por afinidade
intelectual e espiritual.

Almeida Garrett e os estereótipos
românticos
O seu primeiro poema, “Camões”, dividido em dez cantos e escrito em
decassílabos brancos, apresenta uma espécie de biografia romântica de
Camões, destacando seus amores com natércia.
Almeida Garrett. s.d.

Em 1826, Garrett publica Dona Branca, também de inspiração romântica,
cuja principal novidade consistia em desenvolver um tema medieval e utilizar
o folclore nacional em lugar da mitologia clássica.

•

Folhas caídas: versos românticos
de confissão amorosa

A maturidade poética de Garrett como autor romântico ocorre em seu
último livro de poemas, Folhas caídas. O momento de produção desta obra
dará origem a versos de tom confessional, que impulsionam o romantismo
mais explícito da obra do poeta. Observe.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

J. P. A. Uma
assembleia em
1834. 1838.
Salão literário
no primeiro
romantismo
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Destino
Quem disse à estrela o caminho
Que ela há de seguir no céu?
A fabricar o seu ninho
Como é que a ave aprendeu?
Quem diz à planta — “Floresce!” —
E ao mudo verme que tece
Sua mortalha de seda
Os fios quem lhos enreda?
Ensinou alguém à abelha
Que no prado anda a zumbir
Se à flor branca ou à vermelha
O seu mel há de pedir?
Que eras tu meu ser, querida,
Teus olhos a minha vida,
Teu amor todo o meu bem...
Ai! não mo disse ninguém.

O poema começa com uma série de indagações feitas pelo eu lírico. É importante
observar que não há resposta imediata para
nenhuma de suas perguntas, porque todas
dizem respeito a aspectos da natureza.
Tratam, portanto, de acontecimentos esperados, naturais: o lugar de uma estrela no
céu, o nascimento de uma flor, etc.
As indagações do eu lírico continuam a
ser feitas na segunda estrofe do poema. A
novidade, porém, é que esta estrofe promove
uma comparação implícita entre uma possível
resposta para as perguntas acumuladas até
agora (ninguém) e o processo de devoção
amorosa descrito pelo eu lírico nos versos 5,
6 e 7. Assim como ninguém ensina a abelha a
qual flor deve pedir seu mel, também ninguém
precisou “ensinar” ao eu lírico que sua própria
existência resumia-se à mulher amada.
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Como a abelha corre ao prado,
Como no céu gira a estrela
Como a todo o ente o seu fado
Por instinto se revela,
Eu no teu seio divino
Vim cumprir o meu destino...
Vim, que em ti só sei viver,
Só por ti posso morrer.

A última estrofe apresenta a “conclusão”
da reflexão proposta pelo eu lírico, consolidando a comparação entre seus sentimentos e o comportamento da natureza
observado nas duas primeiras estrofes.
Tudo tem a mesma origem: o fado (destino). Que, portanto, não pode ser controlado.
Assim como às abelhas e às estrelas, cabe
a ele cumprir seu destino e viver e morrer
por seu amor.

Um amor escandaloso

ALMEIdA GArrETT. Folhas caídas. Porto: Porto Editora, s/d. p. 23.
(Coleção Clássicos da Literatura Portuguesa) Biblioteca digital. disponível em:
<http://www.portoeditora.pt/bdigital/default.asp?param=08020100> Acesso em: 11 dez. 2009.

Os estereótipos do amor romântico aparecem com força total em muitos
dos poemas de Folhas caídas. destaca-se a caracterização da mulher como
um ser que transita entre a pureza de uma virgem angelical e a perdição
de uma demoníaca sedutora.

•

Os romances: imagens de um país
em transformação

A prosa de ficção de Almeida Garrett é representada por três obras: O
arco de Sant’Ana, Viagens na minha terra e Helena. dos três romances, o
mais conhecido é o segundo, Viagens na minha terra (1846), considerado
pelos críticos como a mais bem acabada obra do autor.
Inspirado por uma viagem que Garrett fez a Santarém, o texto desenvolve-se em dois níveis narrativos: o primeiro corresponde às impressões de
viagem, registradas pelo autor; o segundo, iniciado no capítulo X, conta a
história de Carlos e Joaninha, a “menina dos rouxinóis”, passada durante as
lutas entre liberais e miguelistas. Tanto as impressões da viagem quanto a
história de Carlos e Joaninha são entrecortadas por observações de natureza
moral, política, científica, tecnológica e artística.

Gravura da obra Cartas de
amor à Viscondessa da Luz,
edição de 1955.

Quando Almeida Garrett
conheceu rosa de Montufar
Infante, a Viscondessa da
Luz, tinha 52 anos e era já um
célebre escritor. Ela, aos 32
anos e casada, era conhecida
por sua beleza. O coração do
poeta romântico sucumbiu à
tentação. Em uma das muitas
cartas enviadas para a amante, Garrett declara: “Amo-te
como nunca ninguém amou
neste mundo, amo-te, quero-te, adoro-te, [...]. Tu és o meu
primeiro, meu último amor”.
O escândalo causado pelo
envolvimento dos dois correu
Lisboa e acentuou-se com a
publicação dos poemas de
Folhas caídas.

A importância de Viagens na minha terra fica clara quando se identifica o
simbolismo político contido na narrativa: por meio das personagens, Garrett
representa o embate entre o Portugal antigo (representado pela Igreja) e
o novo país que surge da revolução burguesa (representado, no romance,
pelo emigrado Carlos).

Com quem vai ficar a coroa?
Com a morte de d. João VI, a coroa portuguesa passou a ser objeto de acirrada disputa.
Os membros do partido tradicionalista (absolutistas) defendiam que o novo rei deveria ser d.
Miguel, filho do rei. Os constitucionalistas (liberais) pleiteavam que a coroa fosse entregue a
d. Maria da Glória de Bragança, filha de Pedro I
e neta de d. João VI, porque ela garantiria o
estabelecimento de uma monarquia constitucional no país. Somente a volta de Pedro I a
Portugal poria fim a essa guerra civil.

Caricatura de honoré
daumier mostra os
príncipes Pedro e Miguel
disputando a coroa
portuguesa, manipulados
por Luís Felipe, da França,
e pelo Czar nicolau
II, da rússia. Autor
desconhecido
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os poemas de Folhas caídas falam de um estado passional permanente,
em que sentimentos como gozo e dor, saudade e raiva, alternam-se como
fonte de inspiração do poeta. Por esse motivo, os críticos são unânimes em
reconhecer o tom confessional e até certo ponto exibicionista adotado por
Garrett, que declara, em seus versos, a força dos amores que vivia.

233

I_plus_literatura_cap12_D.indd 233

20/10/10 3:32:54 PM

•

O teatro: personagens históricas
vivem dramas românticos

Assim como acontece com a produção poética, o teatro de Garrett é marcado por duas fases: uma de tons claramente clássicos (Catão e Mérope),
inspirada nos modelos greco-latinos e renascentistas; outra de inspiração
romântica, inaugurada pela peça D. Filipa de Vilhena. Sua obra-prima, porém,
é Frei Luís de Sousa (1843).
O enredo da peça é construído em torno da figura histórica de Frei Luís de
Sousa, nome religioso adotado por Manuel de Sousa. Casado com dona Madalena de Vilhena, com quem tem uma filha, Maria de noronha, d. Manuel vê-se
envolvido em um triângulo amoroso com a volta de d. João de Portugal, primeiro marido de d. Madalena, desaparecido na batalha do Alcácer-Quibir.
O reaparecimento de d. João provoca um drama familiar insolúvel: d. Maria, filha de Madalena e Manoel, passa a ser fruto de uma união adulterina
e, portanto, bastarda. Telmo Paes, fiel escudeiro de d. João, vê-se torturado
por sua devoção ao antigo amo e a afeição que sente pela inocente menina.
A tragédia chega ao fim com a morte de Maria, no momento em que seus
pais entram para a vida monástica.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Alexandre Herculano de
Carvalho e Araújo (1810-1877)
nasceu em Lisboa. desde muito cedo foi um leitor apaixonado e um estudante aplicado:
aprendeu inglês, francês e
alemão. Teve uma vida de
intensa participação política.
Simpatizante da causa liberal,
foi obrigado a exilar-se na
Inglaterra e depois na França.
Voltou ao país para combater
nas forças de apoio a d. Pedro IV, nos Açores. Publicou A
harpa do crente (1837), Lendas
e narrativas (2 volumes, 1839
e 1844), Eurico, o presbítero
(1844), O monge de Cister
(1848), além de poesias e
textos de historiografia.

Uma tragédia nas areias do deserto
no verão de 1587, o rei d. Sebastião liderou
os nobres portugueses em uma batalha contra
os mouros (Alcácer-Quibir) e foi morto aos 15
anos de idade. Portugal passa, então, ao domínio
espanhol. O mito do retorno messiânico do rei
ganhou força entre o povo e alimentou a crença
sebastianista de que ainda haveria de vir um
novo líder capaz de reconduzir Portugal aos
momentos de glória vividos durante o apogeu
das grandes navegações.

Túmulo de Alexandre
herculano, no Mosteiro dos
Jerônimos (Lisboa), 2003.

Unidade 4 • Romantismo

O historiador Alexandre
Herculano
Além da prosa ficcional,
Alexandre herculano destacou-se no cenário português
como historiador. Escreveu
uma História de Portugal
(4 volumes), nas quais reconta a história do país de
suas origens até o reinado
de d. Afonso III (1248-1279).
Sua concepção inovadora
de história valoriza as lutas
sociais em lugar de privilegiar
os feitos individuais. Publicou
também uma série de documentos (nobiliários, anais,
crônicas, memórias, etc.)
com o título de Portugaliae
Monumenta Historica.

Ilustração do rei d. Sebastião ferido na batalha
de Alcácer-Quibir. 1578. Autor desconhecido.

Alexandre Herculano:
entre o romance e a história
Alexandre herculano foi, ao lado de Almeida Garrett, o responsável pelo
desenvolvimento de um programa estético de reconstrução da cultura
portuguesa. Consciente da crise de identidade por que passava o país
desde 1580, com o trágico desaparecimento de d. Sebastião e a perda da
soberania para a Espanha, herculano acredita que a revolução liberal criaria
o contexto ideal para a recuperação dos valores nacionais. E é isto o que
tematizará em sua extensa obra.
A ideia de resgatar o passado histórico português veio da leitura intensa
de autores como Walter Scott e também do contato com os primeiros teóricos românticos alemães. Inspirado por seus mestres, herculano dedica-se a recriar a história portuguesa em romances ficcionais que trazem em
comum traços de heroísmo e bravura.

•

A poesia: inspiração religiosa

Embora tenha se criado dentro de uma atmosfera romântica, a poesia de Alexandre herculano não é exatamente a expressão mais evidente de sua inserção
nesta estética, porque se caracteriza pelo tom contido e rigor estrutural.
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O que há de romântico nos poemas do autor é a preocupação em fazer da
literatura um espaço de reflexão sobre temas de importância contemporânea:
apologia do cristianismo contra a falta de religião iluminista. Observe.

A cruz mutilada
Amo-te, ó cruz, no vértice firmada
De esplêndidas igrejas;
Amo-te quando à noite, sobre a campa,
Junto ao cipreste alvejas;
Amo-te sobre o altar, onde, entre incensos,
As preces te rodeiam; [...]
Amo-te, ó cruz, até, quando no vale
Negrejas triste e só,
Núncia do crime, a que deveu a terra
Do assassinado o pó:

Na clareira da serra,
Que o arvoredo assombra,
Quando à luz que fenece
Se estira a tua sombra.
E o dia últimos raios
Com o luar mistura,
E o seu hino da tarde
O pinheiral murmura. [...]

FrIEdrICk, C. Cemitério do
convento coberto de neve.
1817-1819. Óleo sobre tela,
121 3 170 cm. O catolicismo
romântico de Alexandre herculano
cria imagens religiosas de
inspiração gótica, semelhantes
às telas do alemão Caspar david
Friedrich, como esse cemitério
coberto de neve.

hErCuLAnO, Alexandre. In: MOISÉS, Massaud. Presença da literatura portuguesa –
Romantismo/Realismo. 6. ed. São Paulo: difel, 1984. p. 55-56. (Fragmento).

herculano também escreveu poemas em que apoiava a legislação antimonástica e defendia o perdão para os vencidos da guerra.

•

Romances: heróis medievais ganham vida
nos campos portugueses

Autor de novelas e contos, a maioria publicada em periódicos, Alexandre herculano recorria a suas pesquisas históricas para a construção do enredo de suas narrativas. Foi com ele que a primeira geração
romântica portuguesa conheceu o desenvolvimento máximo de uma
de suas características definidoras: a reconstituição do passado como
base para a construção de uma identidade nacional.
herculano acreditava que o classicismo era a expressão literária
do despotismo monárquico. Era preciso, portanto, substituir o modelo
clássico por outro, de uma literatura de caráter popular, nacional.
Sua primeira narrativa de ficção, O bobo (1843), passa-se na época
das disputas ente d. Teresa e seu filho, d. Afonso henriques. d. Afonso é
o fundador do Condado Portucalense que, em 1143, tornou-se nação independente. O livro trata, portanto, da constituição da nação portuguesa e
põe em cena personagens históricas (d. Teresa, d. Afonso henriques, Egas
Moniz) ao lado de outras imaginárias (d. Bibas, Garcia Bermudes, dulce),
criando uma situação narrativa em que o real e a ficção se entrelaçam.
herculano publicou outros dois romances muito importantes que,
por tratarem do problema do celibato clerical, foram reunidos pelo autor
sob o título de O Monasticon: Eurico, o presbítero e O monge de Cister.
O primeiro, seu mais célebre romance, apresenta-nos uma história típica
dos romances de cavalaria medievais. Praticamente sozinho, o guerreiro
Eurico, disfarçado como o Cavaleiro negro, derrotará o exército invasor,
deixando claro que o amor à pátria é o valor maior que inspira a nobreza.
no mundo ficcional criado por herculano, as personagens são completamente idealizadas, tanto no seu heroísmo e bravura, quanto no sofrimento
ou na vilania.

Estátua de Afonso henriques,
1970-1990, em Lisboa. Os
versos de Fernando Pessoa,
em Mensagem, reafirmam
a importância de Afonso
henriques para a história de
Portugal: “Pai, foste cavaleiro./
hoje a vigília é nossa. / dá-nos o
exemplo inteiro/ E a tua inteira
força!”.
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Campa: túmulo
Núncia: noiva.

Porém quando mais te amo,
Ó cruz do meu Senhor,
É, se te encontro à tarde,
Antes de o sol se pôr.
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O Ultrarromantismo português
As crises de natureza política que tanto influenciaram
os autores da primeira geração não se farão presentes
durante os quase trinta anos em que a segunda geração
se manifesta, o que, de certa forma, contribui para explicar
o tom bem mais pessoal e particularizado que passa a caracterizar a produção literária.

Construído em 1839, o Castelo
da Pena, em Sintra, Portugal, é
um exemplo do gosto romântico
português pelo exótico e pela
mistura de estilos. Foto de 2003.

Camilo Castelo Branco:
um romântico profissional
A grande quantidade de romances e novelas publicada por Camilo Castelo
Branco dá-nos a justa medida do que significava ser um escritor profissional
durante o romantismo.
nem todas as obras de Camilo, porém, traziam a marca do ultrarromantismo. homem de visão crítica, o escritor alterna a produção de novelas, em
que a tragédia amorosa é o centro do enredo, com outras, beirando a sátira,
em que os exageros românticos são ridicularizados. O conjunto das suas
novelas pode ser organizado em alguns tipos característicos, a depender
do enredo desenvolvido.
Romance-folhetim: inspirado nos folhetins escritos por Eugênio Sue e
Alexandre dumas, focaliza as aventuras de uma personagem misteriosa
(um condenado de regresso à pátria, por exemplo) e dá origem a narrativas
múltiplas e a evocações históricas. Exemplos: Mistérios de Lisboa; Livro
negro do padre Dinis.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A segunda geração romântica é marcada por uma postura de exagero sentimental que a torna inconfundível.
Inspirados pela literatura inglesa, os novos autores admiravam poetas como Lord Byron, que exaltava os sentimentos
arrebatadores, ao mesmo tempo em que se imaginavam
isolados da sociedade, incompreendidos por defender princípios morais e éticos. Essa imagem do herói romântico que
luta por valores incorruptíveis como a honestidade, o amor,
o direito à liberdade povoará a imaginação de incontáveis
poetas.

Romance de amor trágico: história de personagens apaixonados cuja
realização amorosa é impedida por obstáculos sociais ou familiares. Exemplo: Amor de perdição.

Unidade 4 • Romantismo

Romance-sátira: caricatura de um determinado tipo social, como o burguês rico ou o provinciano deslocado no grande centro urbano. Exemplos:
Coração, cabeça, estômago; A queda de um anjo; O que fazem mulheres.
Romance de costumes provincianos: narrativas que focalizam a vida
no campo, caracterizando a realidade local de modo idealizado. Exemplos:
Novelas do Minho; A brasileira de Prazins.
Romance histórico: narrativas ambientadas principalmente no século
XVIII, resgatando alguma figura da história portuguesa. Exemplos: O judeu
(António José da Silva); O olho de vidro.
Camilo também desenvolveu, em Portugal, um gênero de grande sucesso na
Inglaterra: os romances de mistério, de terror. O macabro, o enredo complexo,
a intriga, a história de separações, reconhecimentos, vinganças, o excessivo
e o inverossímil marcam tais narrativas. Coisas espantosas (1862), O esqueleto (1865) e O demônio de ouro (1874) são exemplos desse tipo de produção
camiliana que alcançou enorme sucesso junto aos leitores da época.
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As personagens das novelas camilianas são sobreviventes de um Portugal antigo: o comerciante com negócios no Brasil, o ferrador que trabalha
para o fidalgo e por ele arrisca a própria vida, um proprietário rural que vai
para Lisboa atuar como deputado. Sua caracterização é estereotipada e
isso faz com que haja uma identificação imediata entre os leitores e as
personagens que povoam as muitas narrativas do autor.

•

Amor de perdição: exemplo máximo
do exagero sentimental

nessas histórias, o sofrimento amoroso é enaltecido, sendo mesmo
capaz de transformar completamente o caráter das personagens, fazendo
com que os jovens amantes sejam envolvidos por uma aura de pureza e
abnegação que os santifica. O final trágico é a sentença final para um amor
que transgride os princípios de uma sociedade interesseira e corrupta.
um exemplo eloquente é o da família de Simão Botelho, personagem
principal de Amor de perdição. O pai do jovem, juiz de influência, só se dispõe
a ajudar o filho quando se dá conta de que sua condenação manchará o
nome da família. não fosse por isso, permitiria que o filho fosse condenado
à morte por enforcamento.
Outro aspecto importante para a caracterização da novela ultrarromântica é a função nela desempenhada pela natureza. Ela será paradisíaca
quando vislumbrada pelos amantes em um momento de sonho (jamais
como realidade por eles vivida); ou soturna, servindo de refúgio final para
os desesperados sofredores. Observe.
A vida era bela, era, Simão, se a tivéssemos como tu ma pintavas nas tuas
cartas, que li há pouco! Estou vendo a casinha que tu descrevias defronte de
Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava comigo
às margens do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu, e a
lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio, e
animada por teu sorriso inclinava a face ao teu seio, como se fosse ao de minha
mãe. Tudo isto li nas tuas cartas; e parece que
cessa o despedaçar da agonia enquanto a alma
se está recordando. [...]
Oh! Simão, de que céu tão lindo caímos!
À hora que te escrevo, estás tu para entrar na
nau dos degredados, e eu na sepultura.
Que importa morrer, se não podemos
jamais ter nesta vida a nossa esperança de há
três anos?! Poderias tu com a desesperança
e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes de dormir eram os escassos benefícios
que Deus me concedia; a morte é mais que
uma necessidade, é uma misericórdia divina,
Selo português de 1925
uma bem-aventurança para mim.
em comemoração ao
centenário do nascimento
de Camilo Castelo Branco
CASTELO BrAnCO, Camilo. Amor de perdição.
com um desenho da
Porto: Porto Editora, 1986. p. 239-240. (Fragmento).
personagem Simão
Botelho.
.......................................................................

Camilo Castelo Branco, por
rafael Bordalo Pinheiro. 1882.

Ma: forma pronominal feminina
equivalente a me.
Degredados: desterrados,
banidos.
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Apesar dessa vasta produção literária, foi com as novelas passionais que
o talento de Camilo Castelo Branco atingiu seu ponto máximo. Ao apresentar
histórias de amor impossível entre dois jovens, o autor é capaz de contextualizar o enredo de modo a traçar alguns importantes cenários de Portugal.
Geralmente, o impedimento ao amor é de ordem social, motivado pela diferença de classes entre os apaixonados ou por inimizades familiares.

Principal representante
do ultrarromantismo português, Camilo Castelo Branco (1825-1890) teve uma
vida dramática. Em 1850,
apaixonou-se por Ana Plácido,
esposa do sr. Pinheiro Alves.
A relação adúltera culminou
com a prisão dos amantes
em 1860. durante os 384
dias em que permaneceu preso, Camilo escreveu Amor de
perdição, inspirado por sua
própria experiência e também por alguns documentos
encontrados na prisão.
Escreveu mais de quarenta textos de ficção, pelo
menos dez peças de teatro e
alguns livros de poesia.
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A última carta enviada por Teresa a Simão resume os princípios do
amor ultrarromântico. A natureza sonhada pelos amantes é a expressão
perfeita de um paraíso na terra. O cenário, sonhado, é caracterizado por
uma natureza primaveril (árvores, pássaros, flores, estrelas...). A realidade,
porém, é diferente e força os amantes à fantasia, único lugar acolhedor
que lhes resta.
O lamento de Teresa (“Oh! Simão, de que céu tão lindo caímos!”) representa a desilusão típica dos escritores românticos. Incompreendidos pela
sociedade, defendendo valores como a nobreza da alma, a sinceridade e o
amor desinteressado, os jovens se veem sozinhos em meio a uma sociedade corrompida que, aos poucos, vai assumindo as feições daquela que
pretenderam destruir com seus ideais revolucionários.

São várias as novelas passionais de Camilo que alcançaram grande
sucesso junto aos leitores portugueses. Podemos destacar Onde está a
felicidade? (1856), Um homem de brios (1856), Carlota Ângela (1858), Romance de um homem rico (1861), Memórias de Guilherme do Amaral (1865)
e A doida do candal (1867).

Uma mudança de olhar: o romance
aproxima-se da realidade
Após a década de 1860, a literatura portuguesa viu surgir uma série de romances em
que os traços exagerados da segunda geração
romântica não mais predominavam.

PErEIrA, M. Cena de aldeia. s.d.
Óleo sobre madeira, 182 3 218 cm.

Acostumado aos romances de Camilo Castelo Branco, o leitor português começa a tomar
contato com histórias em que há uma evidente
mudança de técnica narrativa. As personagens
idealizadas, a força regeneradora do campo, a
valorização do encadeamento de peripécias típicas da narrativa ultrarromântica cedem lugar
a personagens construídas de modo mais cuidadoso, com comportamentos mais bem motivados.
O diálogo intenso é, em alguns casos, substituído pelo monólogo interior, o
que contribui para o aprofundamento psicológico das personagens.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Surge, então, com força total, a ideia da morte como alívio para os sofrimentos (na carta ela é apresentada por Teresa como uma bem-aventurança
divina!). Sem lugar para viver um amor puro e perfeito, a única saída possível
para os amantes incompreendidos é a morte.
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O principal autor dessa transformação no romance romântico português
é Júlio dinis.

júlio Dinis e o romance de tema
contemporâneo
O tema escolhido por Júlio dinis é a vida doméstica no campo, ambientada nas casa de pequenos proprietários rurais e lavradores, ou o
meio mercantil do Porto. Essa mudança no cenário narrativo inaugura,
em Portugal, o romance de tema contemporâneo, fazendo a transição
entre o país arcaico retratado nos romances de Camilo Castelo Branco
e o Portugal transformado pela revolução liberal e que, aos poucos, vê a
sua sociedade ganhar novo perfil.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O romance revela o conhecimento que Júlio dinis tinha das condições
sociais de vida no campo. O autor deixa claro que, além de defender o valor
das tradições (simbolizadas, na obra, pela oposição campo-cidade, em que
o primeiro é sempre exaltado), privilegia a ideia de progresso e de mudança,
desde que a fusão entre tradicional e novo preserve os verdadeiros valores
da sociedade portuguesa. A cena em que o narrador descreve a cerimônia
da esfolhada do milho é um bom exemplo dessa característica. Veja.

[...] Julgo que pequeno será o número dos leitores, que não tenham assistido a
uma esfolhada na aldeia, ou que, pelo menos de tradição, não saibam a índole folgazã
e traquinas deste gênero de trabalho, do qual ninguém procura eximir-se; pois antes
espontaneamente correm de toda a parte a oferecer-lhe os braços.
E não há outros serões mais divertidos também.
Ali todos riem, todos cantam, todos se abraçam, e se beijam até; e fala-se ao
ouvido, e graceja-se e dança-se, e com franqueza se apontam defeitos, e sem ofensa
se recebem censuras, e até são mal colhidas as lisonjas; e tudo isto então, toda esta
apetecível desordem, todo este abandono de etiqueta, à vista da porção sisuda da
companhia, à qual a tolerância fecha desta vez excepcionalmente os olhos; e, a alumiar tal azáfama, meio festiva, meio laboriosa, apenas a luz mortiça de um modesto
lampião, pendurado de uma trave do teto, ou, ainda melhor, a suave claridade do
luar em campo descoberto! [...]
Cada espiga vermelha, cada espiga de milho-rei — como por lá lhe chamam — é
a sentença promulgada contra o feliz, a cujas mãos ela chegou.
Cabe-lhe distribuir por toda a assembleia, ou receber de toda ela, um abraço,
mais ou menos apertado; sentença que ele de boa vontade cumpre, principalmente
quando, entre tantos abraços, há um, pelo qual em vão suspira nas outras épocas
do ano. [...]
Quando um dia a máquina agrícola fizer ouvir nas aldeias portuguesas o silvo
estridente do vapor; quando a força prodigiosa de suas alavancas, o movimento
de suas rodas gigantes e complicadas articulações dispensar o concurso de tantos
braços, nestes trabalhos rurais; quando a musa pastoril, resignada, trocar as vestes
primitivas por a blouse do artista, e esquecer as antigas cantilenas, para aprender a
canção das fábricas; lembrar-se-ão com saudades das esfolhadas os felizes que as
puderam ainda gozar. [...]
dInIS, Júlio. As pupilas do senhor reitor.
rio de Janeiro: Ediouro, s.d. p. 119-120. (Coleção Prestígio). (Fragmento).

É com obras assim que o romantismo português vai, aos poucos, se
distanciando do exagero ultrarromântico e preparando o caminho para a
transformação que chegará com os jovens idealistas da famosa geração de
1870 (Eça de Queirós, Antero de Quental, Oliveira Martins, entre outros).

Júlio Dinis é, na verdade,
o pseudônimo literário utilizado pelo médico Joaquim
Guilherme Gomes Coelho
(1839-1871). Morreu cedo,
aos 32 anos, mas deixou uma
produção literária bastante
razoável, na qual se destacam os romances As pupilas
do senhor reitor (1867), adaptado para a televisão brasileira (1970 e 1995), Uma família
inglesa (1868), A morgadinha
dos canaviais (1868) e Os
fidalgos da casa mourisca
(1871), também adaptado
para a televisão brasileira
em 1972.

Júlio dinis, s.d.
Autor desconhecido.
Esfolhada: festa da colheita do
milho, em que os participantes
procuram o milho-rei, a espiga
vermelha.
Folgazã: brincalhona.
Traquinas: travessa.
Eximir-se: isentar-se, desobrigar-se.
Lisonjas: elogios, adulações.
Apetecível: agradável.
Sisuda: séria.
Azáfama: agitação.
Blouse: tipo de roupa.

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

A obra de Júlio dinis ilustra a tentativa de aproximação entre uma visão
romântica e a realidade que inspira o autor a escrever. Exemplo claro desse
processo é o romance As pupilas do senhor reitor, que retrata a vida em uma
típica aldeia portuguesa. nele convivem as personagens completamente
idealizadas, como Margarida e daniel, e os tipos de inspiração popular, como
as beatas fofoqueiras e a família interesseira do dono da venda.
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

Não te amo

Não te amo, quero-te: o amor vem d’alma.
E eu n’alma — tenho a calma,
A calma — do jazigo.
Ai! não te amo, não.

Não te amo. És bela; e eu não te amo, ó bela.
Quem ama a aziaga estrela
Que lhe luz na má hora
Da sua perdição?

Não te amo, quero-te: o amor é vida.
E a vida — nem sentida
A trago eu já comigo.
Ai, não te amo, não!

E quero-te, e não te amo, que é forçado,
De mau feitiço azado
Este indigno furor.
Mas, oh! Não te amo, não.

Ai! não te amo, não; e só te quero
De um querer bruto e fero
Que o sangue me devora,
Não chega ao coração.

E infame sou, porque te quero; e tanto
Que de mim tenho espanto
De ti medo e terror...
Mas amar!... não te amo, não.

Jazigo: sepultura.
Fero: sanguinário, violento, cruel.
Aziaga: de má sorte, de mau
agouro.

ALMEIDA GARRETT. Folhas caídas. Porto: Porto Editora, s.d. p. 40.
(Coleção Clássicos da Literatura Portuguesa). Biblioteca digital.
Disponível em: <http://www.portoeditora.pt/bdigital/default.asp?param=08020100>.
Acesso em: 11 dez. 2009.

1. No primeiro verso o eu lírico estabelece uma oposição que irá desenvolver ao longo do poema. Que oposição é essa?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste poema, o eu lírico explora uma das
dualidades básicas da estética romântica.

ff
Pelo tema do poema, é possível fazer uma imagem do interlocutor a
quem o eu lírico se dirige. Que interlocutor seria esse? Explique.

2. Ao longo do poema, o eu lírico utiliza diferentes imagens para definir
o amor. Quais são elas?
ff
Que argumento é apresentado, na primeira estrofe, como demonstração de que o sentimento do eu lírico não pode ser identificado
como amor?

3. Também o querer é associado a imagens diversas, ao longo do poema.
Unidade 4 • Romantismo

Quais são elas?
ff
Qual é o sentido básico dessas imagens? Por quê?

4. Podemos identificar, ao longo do poema, a história de um drama
individual, de gosto bem romântico. Que drama seria esse?
ff
Por que a oposição amor 3 querer ajuda a reforçar a ideia do amor
como um dos principais valores românticos?

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: A estética romântica. Romantismo em Portugal.

240

I_plus_literatura_cap12 REIMPRESSÃO.indd 240

2/9/11 5:41 PM

jogo de ideias
Para promover uma maior compreensão de como os elementos de enredo e o exagero sentimental de romances ultrarromânticos estão presentes, ainda hoje, em outras
formas narrativas, propomos que, em equipe, você e seus colegas façam a adaptação
de uma cena de Amor de perdição. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir os
passos abaixo:
ff
selecionar uma cena (com diálogos e em que seja evidente o tom dramático),
identificando as personagens envolvidas e os fatos narrados;
ff
fazer a atualização da linguagem, procurando “traduzir” para a nossa época as
falas das personagens;
ff
representar a cena atualizada para os colegas de sala.

Amor de perdição
Capítulo X
[...] As quatro senhoras, seguidas de Baltasar, tinham
Baltasar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão.
saído do átrio do convento, e deram de rosto em Simão
Chegou a apertar-lhe a garganta nas mãos; mas depressa
Botelho, encostado à esquina da rua fronteira.
perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a
Teresa viu-o... adivinhou-o, primeira de todas, e
interpor-se entre os dois, Baltasar tinha o alto do crânio
exclamou:
aberto por uma bala, que lhe entrara na fronte. Vacilou
— Simão!
um segundo, e caiu desamparado aos pés de Teresa.
O filho do corregedor não se moveu.
Tadeu de Albuquerque gritava a altos brados. Os
Baltasar, espavorido do encontro, fitando os olhos
liteireiros e criados rodearam Simão, que conservava o
nele, duvidava ainda.
dedo no gatilho da outra pistola. [...]
— É incrível que este infame aqui viesse! — exclamou
Um dos vizinhos do mosteiro, que, em razão do seu
o de Castro-d’Aire.
ofício, primeiro saiu à rua, era o meirinho geral.
Simão deu alguns passos, e disse placidamente:
— Prendam-no, prendam-no, que é um matador! —
[...]
exclamava Tadeu de Albuquerque.
— É parvo este homem! — disse o acadêmico. — Eu
— Qual? — perguntou o meirinho geral.
não discuto com sua senhoria... Minha senhora — disse
— Sou eu — respondeu o filho do corregedor.
ele a Teresa, com a voz comovida e o semblante alterado
— Vossa senhoria! — disse o meirinho, espantado; e,
unicamente pelos afetos do coração. — Sofra com resigaproximando-se, acrescentou a meia voz: — Venha, que
nação, da qual eu lhe estou dando um exemplo. Leve a
eu deixo-o fugir.
sua cruz, sem amaldiçoar a violência, e bem pode ser que
— Eu não fujo — tornou Simão. — Estou preso. Aqui
a meio caminho do seu calvário a misericórdia divina lhe
tem as minhas armas.
redobre as forças.
E entregou as pistolas. [...]
— Que diz este patife?! — exclamou Tadeu.
BrAnCO, Camilo Castelo. Amor de perdição. 19. ed.
— Vem aqui insultá-lo, meu tio! — respondeu BalSão Paulo: Ática, 1994. p. 70-73.
tasar, — Tem a petulância de se apresentar a sua filha a
confortá-la na sua malvadez! Isto é de mais! Olhe que
Átrio: pátio.
eu esmago-o aqui, seu vilão.
Parvo: tolo, estúpido.
Aviltar: desonrar.
— Vilão é o desgraçado que me ameaça, sem ousar
Liteireiros: condutores de liteiras.
avançar para mim um passo — redarguiu o filho do
Meirinho: funcionário da justiça.
corregedor. [...]

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A cena apresentada a seguir é um bom exemplo do que pode ser selecionado por
vocês. nela, há um confronto entre Simão e Baltasar, o primo de Teresa, rival do jovem
apaixonado. na cena, Baltasar e o pai da moça, acompanhados de três senhoras, chegam aonde Teresa se encontra reclusa para transferi-la para um outro local. Simão,
escondido, espera sua amada para poder despedir-se dela. Então, ele e Baltasar se
enfrentam e, na luta que travam, Simão mata seu oponente e é preso por seu crime.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Adilson Citelli.
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Arcadismo

A tradição do

Romantismo

Romantismo:
o eu e suas emoções
durante o romantismo, a literatura vive a “apoteose do sentimento”. Para o escritor romântico, tudo
é pessoal e o poema é o espaço para a expressão de
seu estado de alma e das emoções que o dominam.
É o que ilustram os versos do poeta inglês Alfred
Tennyson.

Lágrimas, inúteis lágrimas

Alba: alvorada.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ETTY, W. Nudez ao luar. Óleo sobre tela.

Lágrimas, inúteis lágrimas,
Não sei o que significam,
Lágrimas vindas do fundo
De alguma aflição sublime
Emergem no coração,
E chegam até os olhos,
Vendo os alegres campos outonais
E pensando nos dias que não mais existem.
[...]
Tristes e estranhas como em
Sombria alba de verão
Primeiro pio de aves semilúcidas
Para ouvidos moribundos,
Quando pra olhos decadentes
Lentamente a janela desenvolve
Um quadrado de luz tênue;
Tristes, estranhos dias que não mais existem.
[...]

Unidade 4 • Romantismo

TEnnYSOn, Alfred. Tradução de José Lino Grünewald.
In: Grandes poetas da língua inglesa do século XIX. rio de Janeiro:
nova Fronteira, 1988. p. 91. (Fragmento).

kLIMT, G.
O abraço.
c. 1905-1909.
Têmpera e
aquarela.
nesta obra
simbolista, o
artista emprega
cores e formas
para criar a
“sensação” do
abraço.

O Simbolismo e a percepção
do mundo através dos
sentidos
A visão da realidade a partir de uma perspectiva
subjetiva, individual, encontrará eco em outra estética literária: o Simbolismo. Se no romantismo o
poeta deveria ser guiado por seus sentimentos, no
Simbolismo ele deverá se pautar pelas sensações.
É necessário perceber o mundo por meio dos sentidos e se “embriagar” com ele, como mostra Charles
Baudelaire.
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O spleen de Paris — XVII
Um hemisfério numa cabeleira
Deixa-me respirar bastante, bastante, o odor de teus cabelos, neles mergulhar toda a minha face, como um homem
agitado dentro da água de um manancial e sacudi-los com
minha mão como um lenço aromático a fim de abanar as
lembranças no ar.
Se pudesses ver tudo o que vejo! tudo o que sinto! tudo o
que escuto em teus cabelos! Minha alma viaja sobre o perfume
como a alma de outros homens sobre a música.
BAUDELAIRE, Charles. Tradução de José Lino Grünewald.
In: Poetas franceses do século XIX. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1991. p. 65. (Fragmento).

Os ecos contemporâneos da visão
subjetiva da realidade
A expressão das emoções como forma de mostrar a individualidade
continuará a aparecer na literatura. Outros poetas e escritores transformarão o texto literário no espaço para manifestação dos sentimentos mais
profundos e intensos, como nos versos de Pablo Neruda.
Veja como o eu lírico, ao tentar definir o amor que nutre por sua amada,
descreve a agitação de seu espírito como uma entrega tão intensa que ele
e ela se fundem num só.

Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio
ou flecha de cravos que propagam o fogo:
te amo como se amam certas coisas obscuras,
secretamente, entre a sombra e a alma.
Te amo como a planta que não floresce e leva
dentro de si, oculta, a luz daquelas flores,
e graças a teu amor vive escuro em meu corpo
o apertado aroma que ascendeu da terra.
Te amo sem saber como, nem quando, nem onde,
te amo diretamente sem problemas nem orgulho:
assim te amo porque não sei amar de outra maneira,
senão assim deste modo em que não sou nem és
tão perto que tua mão sobre meu peito é minha
tão perto que se fecham teus olhos com meu sonho. [...]
NERUDA, Pablo. Cem sonetos de amor.
Tradução de Carlos Nejar. Porto Alegre: L&PM,
1998. p. 23. (Fragmento).

DELVILLE, Jean. O amor das almas.
Óleo sobre tela.
Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Spleen: tédio.
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CONEXÕES
Para assistir
North & South, de Brian Percival.
Inglaterra, 2010.
Essa adaptação do romance de mesmo nome de Elizabeth Gaskell explora, bem
ao gosto romântico, os conflitos sentimentais desencadeados pelas diferenças
sociais. Na Inglaterra vitoriana, as transformações trazidas pela Revolução Industrial são abordadas a partir do envolvimento amoroso entre Margaret Hale
e John Thornton. Obrigada a deixar a pacata e idílica vida no campo no sul da
Inglaterra e a se mudar para a cidade de Milton, no norte industrializado, Margaret tem grande dificuldade em compreender uma sociedade em transformação.
Seus embates frequentes com John Thorton, um burguês que venceu à custa
de muito trabalho em uma fábrica de algodão, ilustram de modo interessante
como a mentalidade da sociedade inglesa foi afetada pela Revolução Industrial.

O amor não tira férias, de Nancy Meyers.
A ideia essencialmente romântica de que há um par perfeito para cada uma
das pessoas e de que o amor é uma força transformadora ganha uma interpretação leve e divertida nessa comédia romântica. Iris é uma jornalista inglesa
que escreve uma coluna sobre casamentos. Do outro lado do Atlântico, Amanda
é uma bem-sucedida produtora de trailers cinematográficos. Quando as duas
decidem trocar de casa durante o feriado do Natal, vivem novas experiências
amorosas que irão transformar suas vidas.

Como se fosse a primeira vez, de Peter Segal.
EUA, 2004.
Nessa comédia romântica, o veterinário Henry, conhecido pelo número de
conquistas amorosas que faz, apaixona-se perdidamente pela jovem Lucy. Ele,
porém, terá que enfrentar uma grande dificuldade: a moça sofre de uma síndrome
que a impede de guardar acontecimentos recentes. Portanto, para viver esse
amor, ele terá que, a cada dia, reconquistar sua amada, como se estivessem
se encontrando, novamente, “pela primeira vez”. Uma versão contemporânea
dos obstáculos que alguém apaixonado é capaz de enfrentar em nome de uma
grande história de amor.

Como fazer um filme de amor, de José Roberto Torero.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

EUA, 2006.

Brasil, 2004.
Esse filme, de forma bem-humorada, apresenta personagens e enredo folhetinescos: mocinha conhece mocinho e eles se apaixonam, mas esse amor terá
que enfrentar vários obstáculos. Além da morte misteriosa da esposa do galã,
a mocinha terá que lidar com os truques de uma rival que deseja separá-la do
amado a qualquer preço. O espectador é convidado a entender a trama padrão
de uma história romântica de forma inusitada: no filme, há um narrador (recurso
muito utilizado nos romances românticos) que, ao contar a história do casal, vai
revelando as fórmulas desse tipo de narrativa.

Unidade 4 • Romantismo

Drácula, de Francis Ford Coppola.
EUA, 1992.
Adaptação fiel do livro de Bram Stoker, sobre a vida do Conde Drácula. O filme narra
a história de como um guerreiro se transformou no morto-vivo mais famoso de
todos os tempos. No século XV, o líder dos Cárpatos, Vlad Drácula, renega a Igreja
porque sua amada não pôde ser enterrada em solo sagrado por ter cometido
suicídio. Ele se transforma no famoso Conde Drácula e passa os séculos a buscar
a reencarnação de sua amada, encontrando-a na Inglaterra, na pessoa da noiva
de um jovem advogado.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Drácula, de Francis Ford Coppola.
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O médico e o monstro, de Robert Louis
Stevenson.
Porto Alegre: l&PM, 2002.
romance que narra a dramática história de dr.
Jekyll, um homem em conflito com sua outra personalidade. O médico cria uma poção que traz à tona
o lado mais sombrio e amoral de sua personalidade,
personificado na figura de Mr. hyde. A partir daí,
dr. Jekyll passa a viver duas vidas: uma com sua identidade real, outra como o monstruoso Mr. hyde.

Fausto Zero, de j. W. Goethe.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

são Paulo: Cosac & Naify, 2001.
Primeira versão da mais conhecida obra do escritor
alemão. Excelente oportunidade de apreciar o ímpeto
juvenil em franco desenrolar de ações e ideias revolucionárias. Escrito no pré-romantismo alemão, esse
breve poema dramático já contém as principais ideias
que serão desenvolvidas pelo autor durante a vida e que
muito influenciarão o romantismo na Europa e no
mundo.

A pintura da era romântica, de Norbert Wolf.
são Paulo: Taschen do Brasil, 1999.
Livro que apresenta as características da pintura
romântica, com magníficas reproduções coloridas
das principais obras produzidas no período. Oferece
também uma análise dos principais artistas dessa
estética.

Romantismo, de Adilson Citelli.
são Paulo: Ática, 1993. (Coleção Princípios).
Livro que apresenta, de maneira didática, as formas
de expressão da estética romântica, tratando de suas
conexões histórico-culturais.

Frankenstein, de Mary Shelley.

Para ouvir
Quinta sinfonia, de Ludwig van Beethoven.
Compositor maior do século XIX, Beethoven (1770-1827) transmite em suas sinfonias toda a fúria das
paixões e das arrebatadoras transformações revolucionárias. Também conhecida por Sinfonia do destino,
a Quinta sinfonia é uma de suas obras mais populares.
retumbante, é a típica composição que busca a emoção
acima de qualquer outra expressão humana.

InCité, de Lenine.
Casa Nove/BMG, 2004.
Em “Todas elas juntas num só ser”, a figura da musa
inspiradora, tão cara aos poetas e escritores românticos, é relida por Lenine e Carlos rennó, que, de forma
bem-humorada, extrapolam o arrebatamento romântico
e reúnem as mais famosas musas dos compositores
dos últimos tempos na figura de sua eleita: “Só você,
/Rainha aqui é só você, /Só você, /A musa dentre as
musas de A a Z”.

Circuladô ao vivo, de Caetano veloso.
Rio de Janeiro: Polygram, 1992.
na canção “Você é linda”, a idealização da mulher e
sua caracterização como um ser quase divino que torna
a existência do eu lírico mais feliz evocam os principais
aspectos da produção literária do romantismo.

Para navegar
http://www.musee-delacroix.fr/
Site francês do Museu nacional Eugène delacroix.
Apresenta uma composição visual que facilita o acesso
à pintura do mestre francês, possibilitando o contato
com a obra de um dos nomes mais significativos da
escola romântica.

Porto Alegre: l&PM, 1987.

http://www.tate.org.uk

Frankenstein é uma das mais conhecidas e impressionantes narrativas de terror de todos os tempos.
A história do dr. Victor Frankenstein e da monstruosa criatura concebida por ele continua fascinando
inúmeros leitores. Exemplo perfeito da imaginação
romântica, essa narrativa mostra como a obsessão
de um homem para dominar os mistérios da morte
leva-o a criar um ser monstruoso que será a sua própria destruição. na ânsia de saber quem é, a criatura
persegue seu criador para tentar compreender sua
origem e sua solidão.

Site em inglês da Tate Gallery que apresenta o maior
acervo das obras do pintor William Turner.

http://www.musopen.com/music.php?
type=period&id=4
Site em inglês com grande acervo de músicas organizadas por compositor, intérprete, instrumento, período e
formas musicais. As músicas do período romântico nele
apresentadas, com destaque para as obras de Beethoven, Chopin e Schumann, exemplificam bem a estética
do romantismo.

Capítulo 12 • A estética romântica: idealização e arrebatamento. Romantismo em Portugal.

Para ler e pesquisar
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UMa ViaGeM no teMpo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

TAUNAY, A. Agrupamento dos índios Bororo do acampamento chamado Pau-Seco.
1827. Aquarela sobre papel, 26,6 3 22 cm.

IV
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi:
Sou filho das selvas,
Nas selvas cresci,
Guerreiros, descendo
Da tribo Tupi.
Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,
Guerreiros, nasci:
Sou bravo, sou forte,
Sou filho do Norte;
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi.

Primeiras leituras

Já vi cruas brigas,
De tribos imigas,
E as duras fadigas
Da guerra provei;
Nas ondas mendaces
Senti pelas faces
Os silvos fugaces
Dos ventos que amei.

DEBRET, J. Armas ofensivas.
Detalhe. Século XIX.

Andei longes terras,
Lidei cruas guerras,
Vaguei pelas serras
Dos vis Aimorés;
Vi lutas de bravos,
Vi fortes — escravos!
De estranhos ignavos
Calcados aos pés.

E os campos talados,
E os arcos quebrados,
E os piagas coitados
Já sem maracás;
E os meigos cantores,
Servindo a senhores,
Que vinham traidores,
Com mostras de paz.
Aos golpes do imigo
Meu último amigo,
Sem lar, sem abrigo
Caiu junto a mi!
Com plácido rosto,
Sereno e composto,
O acerbo desgosto
Comigo sofri.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

Meu pai a meu lado
Já cego e quebrado,
De penas ralado,
Firmava-se em mi:
Nós ambos, mesquinhos,
Por ínvios caminhos,
Cobertos d’espinhos
Chegamos aqui!
O velho no entanto
Sofrendo já tanto
De fome e quebranto
Só qu’ria morrer!
Não mais me contenho,
Nas matas me embrenho,
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Ao velho coitado
De penas ralado,
Já cego e quebrado,
Que resta? — Morrer.
Enquanto descreve
O giro tão breve
Da vida que teve,
Deixai-me viver!

Das frechas que tenho
Me quero valer.
Então, forasteiro,
Caí prisioneiro
De um troço guerreiro
Com que me encontrei:
O cru dessossego
Do pai fraco e cego,
Enquanto não chego,
Qual seja, — dizei!

Não vil, não ignavo,
Mas forte, mas bravo,
Serei vosso escravo:
Aqui virei ter.
Guerreiros, não coro
Do pranto que choro;
Se a vida deploro,
Também sei morrer.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eu era o seu guia
Na noite sombria,
A só alegria
Que Deus lhe deixou:
Em mim se apoiava,
Em mim se firmava,
Em mim descansava,
Que filho lhe sou.

DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 382-384.

Pujante: vigorosa, exuberante.
Fado: destino.
Cruas: cruéis.
Imigas: inimigas.
Fadigas: cansaços.
Mendaces: traiçoeiras, desleais.
Silvos fugaces: assobios fugazes.
Lidei: briguei, lutei.
Vis: desprezíveis.
Aimorés: tribo indígena conhecida
por sua violência.
Ignavos: covardes.
Calcados: pisados.
Talados: arruinados, devastados.
Piagas: líderes espirituais, pajés.
Maracás: chocalhos indígenas.
Mi: forma arcaica de mim.
Acerbo: cruel, terrível.
Mesquinhos: pobres.
Ínvios: intransitáveis.
Quebranto: cansaço.
Troço: pequena tropa.

X
Um velho Timbira, coberto de glória,
Guardou a memória
Do moço guerreiro, do velho Tupi!
E à noite, nas tabas, se alguém duvidava
Do que ele contava,
Dizia prudente: — “Meninos, eu vi!
“Eu vi o brioso no largo terreiro
Cantar prisioneiro
Seu canto de morte, que nunca esqueci:
Valente, como era, chorou sem ter pejo;
Parece que o vejo,
Que o tenho nest’hora diante de mi.

Assim o Timbira, coberto de glória,
Guardava a memória
Do moço guerreiro, do velho Tupi.
E à noite nas tabas, se alguém duvidava
Do que ele contava,
Tornava prudente: “Meninos, eu vi!”.
DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 391-392.

DEBRET, J. Chefe Camacã.
Início do século XIX.
Brioso: que tem dignidade,
amor-próprio, orgulho.
Pejo: vergonha.

Primeiras leituras

“Eu disse comigo: Que infâmia d’escravo!
Pois não, era um bravo;
Valente e brioso, como ele, não vi!
E à fé que vos digo: parece-me encanto
Que quem chorou tanto,
Tivesse a coragem que tinha o Tupi!”
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Capítulo

13

Romantismo no Brasil.
Primeira geração:
literatura e nacionalidade

OBjeTIVOS
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:

2. Reconhecer de que modo os viajantes
estrangeiros influenciaram a escolha dos
símbolos literários da nossa identidade
cultural.

4. Identificar os aspectos definidores da poesia
indianista e da lírica amorosa de Gonçalves Dias.
5. Explicar por que o índio simboliza o encontro
entre os ideais românticos e o desejo de
independência literária.
6. Analisar o diálogo entre a Canção do exílio de
Gonçalves Dias e as muitas outras canções do
exílio que foram por ela inspiradas.

Unidade 4 • Romantismo

3. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período e como essa articulação

influenciou o projeto literário da primeira
geração romântica.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. Compreender a relação entre a vinda da família
real portuguesa para o Brasil, a declaração de
Independência política e a primeira geração
romântica brasileira.

ClARAC , Conde de. Floresta virgem do Brasil. 1816. Guache
sobre papel, 61 3 81,6 cm. Esta pintura era considerada, no
século XIX, a “primeira reprodução artisticamente perfeita e
cientificamente convincente da virgem floresta tropical”.
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C

omo construir a identidade literária de um país?
Essa foi a pergunta feita pelos primeiros românticos brasileiros.
Inspirados pela Proclamação da Independência, jovens idealistas
começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros que
pudessem ser cantados em verso e prosa. Neste capítulo, saberemos
quais são esses símbolos e como foram escolhidos e representados
nas primeiras manifestações da literatura romântica brasileira.

Leitura da imagem
1. Descreva a cena representada na imagem de abertura.
2. Que adjetivos você usaria para caracterizar a natureza presente na
cena? Justifique.
fica, nesse contexto, que a floresta não foi transformada pelos seres
humanos. Na cena, porém, vemos três pessoas andando na mata. Qual
parece ser a relação entre os índios e a natureza?
ff
O adjetivo virgem traduz bem o que o artista pretendeu representar
com o seu quadro? Por quê?

Da imagem para o texto
4. Muitos autores românticos fizeram, em seus textos, retratos do Brasil.
Leia um dos mais conhecidos deles, feito por Gonçalves Dias.

Canção do exílio
Kennst du das Land, wo die Citronen blühen,
Im dunkeln die Gold-Orangen glühen,
Kennst du es wohl? — Dahin, dahin!
Möcht ich... ziehn.
Goethe

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,
Nossas vidas 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.
Coimbra — Julho de 1843.

Primores: qualidades, belezas,
excelências. No poema, o termo
é usado para fazer referência
às coisas belas encontradas
somente no Brasil.

Capítulo 13 • Romantismo no Brasil. Primeira geração: literatura e nacionalidade

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. O quadro se chama Floresta virgem do Brasil. O adjetivo virgem signi-

Charles-Othon-Frédéric
(1777-1847), o Conde de Clarac, veio ao Brasil em 1816,
acompanhando a Missão
Artística Francesa. O quadro
Floresta virgem do Brasil representa uma reconstrução
romântica da natureza observada na região do rio Bonito,
no Rio de Janeiro. Exposto no
Salão de Paris, em 1819, foi
por muito tempo a imagem
mais conhecida de nossa
“selva” entre os europeus.

DIAS, Gonçalves. Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 105-106.
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O início de uma tradição
Quando Gonçalves Dias
deu forma poética à saudade
dos exilados, inaugurou uma
tradição na literatura brasileira. A simplicidade do poema
chama a atenção do leitor.
A força do texto nasce da
presença constante das comparações que, em todas as
estrofes, reforçam a mesma
ideia: não há país tão acolhedor como o Brasil. Inspirados
por seus versos, inúmeros
escritores brasileiros, como
Casimiro de Abreu e Murilo
Mendes, revisitaram o tema,
dialogando com a “Canção do
exílio” original.

a) Qual é o contexto a partir do qual o eu lírico fala sobre a sua pátria?
b) Quais as marcas textuais que confirmam esse contexto? A que elas se
referem?

5. Qual é a imagem de Brasil presente no texto?
ff
Como ela é construída pelo eu lírico?

6. Releia e analise o uso dos termos destacados.
“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
[...]
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossas vidas mais amores.”
a) Explique a alternância, no poema, entre o uso de pronomes possessivos
na primeira pessoa do singular e do plural.

b) Qual é a importância do uso dos pronomes na primeira pessoa do
plural na segunda estrofe?

c) Explique por que, nas outras estrofes, o possessivo volta a ser flexionado

7. Que semelhança é possível identificar entre o retrato da natureza
brasileira feito no poema de Gonçalves Dias e no quadro do Conde de
Clarac?

Uma corte em fuga
No início do século XIX, o Brasil
vive um período muito especial de sua
história: a crise em Portugal, provocada pelas manobras expansionistas
de Napoleão Bonaparte, desencadeia
acontecimentos que modificarão a vida
na colônia. O principal deles é a vinda da
família real para o Brasil.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

no singular.

Unidade 4 • Romantismo

Em 1807, D. João VI, rei de Portugal,
sofria forte pressão para fechar os portos
portugueses a navios ingleses, obedecendo ao bloqueio continental decretado
por Napoleão Bonaparte. Caso isso não
ocorresse, as tropas francesas invadiriam
Portugal. A situação ficou insustentável
para o monarca, pois a Inglaterra era uma
aliada antiga e poderosa.
BARTOlOZZI, F. Embarque de Dom
João VI e toda a família real, no
porto de Belém, a Portugal em
27 de novembro de 1807. 1808.
Gravura a buril, 40 3 54 cm.

Esgotadas todas as negociações diplomáticas, D. João VI embarcou com a
corte para o Brasil. A multidão que foi ao Tejo no dia 29 de novembro assistiu à
partida dos nobres: mais de 700 carruagens e carroças abarrotadas, e cerca
de 60 mil livros e manuscritos de bibliotecas reais atravancavam a chegada
ao porto. Os lisboetas haviam sido abandonados pela monarquia.
Esses fatos políticos e as ideias vindas da Europa criam o pano de fundo
que determinará a principal preocupação dos nossos intelectuais no início
do século XIX: a formação da nação brasileira e a definição dos símbolos
de nossa nacionalidade. Essa preocupação permanecerá presente durante
toda a produção romântica nacional.
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1808
1814
1816
1817
1821

Chegada da Missão
Artística Francesa ao
Brasil.
Chegada da Missão
Artística Austríaca ao
Brasil.
D. João VI retorna a
Portugal.
Independência do Brasil.

A primeira Constituição
brasileira é promulgada.
Início da Regência Trina
no Brasil.
Inauguração do Colégio
Pedro II, no Rio de Janeiro.

Alexandre Herculano
publica Eurico, o presbítero.

Capítulo 13 • Romantismo no Brasil. Primeira geração: literatura e nacionalidade

DEBRET, J. Uma senhora brasileira em seu lar.
1830. litografia aquarelada à mão, 16 3 22 cm.
Algumas das obras de Debret compõem uma
verdadeira crônica da vida no Rio de Janeiro
durante o reinado de D. João VI. Na cena
doméstica retratada na litogravura acima, a
mãe borda e a filha lê. Os escravos aparecem
integrados ao ambiente familiar.

Criação da Biblioteca
Nacional no Rio de
Janeiro, a partir dos
livros da Biblioteca Real
do Palácio da Ajuda de
Lisboa.

Colégio Pedro II, no Rio
de Janeiro.

1844

A Missão Artística Francesa
Dando continuidade ao projeto de “civilizar” a antiga colônia,
D. João VI trouxe para o Brasil um
grupo de artistas franceses chefiados por Joachin lebreton. Acompanhado pelos pintores Nicolas-Antoine Taunay, Charles Pradier
e Jean-Baptiste Debret, lebreton
criou o que viria a ser a Academia
Imperial de Belas Artes.
A transformação mais radical,
porém, foi desencadeada pelo
arquiteto Grandjean de Montigny,
que mudou a face arquitetônica
da cidade.

1822
1837

Na primeira metade do século XIX, várias missões estrangeiras vieram ao
Brasil. Eram compostas por cientistas e artistas que, coletando espécimes,
fazendo desenhos e escrevendo textos, registraram as características do
novo reino.
Desses viajantes, dois merecem atenção especial: Auguste de Saint-Hilaire,
respeitado professor do Museu de História Natural de Paris, que veio em 1816
acompanhando a Missão Artística Francesa, e Carl Friedrich von Martius, naturalista que chegou em 1817, como integrante da Missão Artística Austríaca.
Foram eles que apontaram os índios e a natureza exuberante como
elementos mais representativos da identidade brasileira, símbolos ideais
para a nação.
Em seus textos, os integrantes das missões científicas também divulgavam as ideias liberais e nacionalistas que estavam em moda na Europa. Como
esses textos circulavam entre nossos intelectuais, eles foram aos poucos
revelando a face “brasileira” aos próprios brasileiros e ajudando a construir
uma identidade nacional, fortemente influenciada pela ideologia romântica.

1824

O Romantismo no Brasil:
o discurso da nacionalidade

Chegada da família real
ao Brasil.
Início da publicação da
Gazeta do Rio de Janeiro.

Fac-símile do periódico
Gazeta do Rio de Janeiro,
1o jul. 1820.

1846

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quando D. João VI chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, as ruas da cidade
tinham sido cobertas por areia da praia e ervas aromáticas. Isso, porém,
não foi suficiente para disfarçar a realidade: o Rio de Janeiro era uma cidade
descuidada, com instalações precárias, ruas sujas e malcheirosas.
O impacto da transferência da corte para o Brasil foi grande e imediato.
Os portos do país foram abertos “a todas as nações amigas”. Os charcos do
Rio foram drenados, as ruas foram ampliadas, construíram-se calçadas e
surgiram novos bairros, como Glória, Flamengo e Botafogo. O rei estimulou
a implantação das escolas régias, equivalentes ao Ensino Médio de hoje, e
criou a Escola Médico-Cirúrgica, na Bahia, a primeira instituição de ensino
superior do país.
Também criou a Imprensa Régia. Pela primeira vez na sua história, o Brasil
contava com uma imprensa oficial, o que facilitaria a circulação de jornais e
periódicos e representaria um significativo estímulo à produção literária.
Em 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O Brasil
deixava oficialmente a condição de colônia.

1831

Os nobres invadem o Rio de janeiro

Gonçalves Dias publica
Primeiros cantos.
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O jardim dos reis

O modo como Saint-Hilaire via a natureza brasileira fica evidente nos
textos que escreveu.

Após pôr-me a caminho, subi durante algum tempo, atravessando florestas
virgens da mais bela vegetação e cheguei ao pé de uma montanha inacessível
que, mais alta que todas as outras, apresenta a forma aproximada de um pão
de açúcar e cuja vegetação magra e rasteira contrasta com as matas vigorosas
dos montes vizinhos. [...]
Comecei a descer, e logo o mais majestoso espetáculo se ofereceu aos
meus olhos. Ao redor de mim altas montanhas, cobertas de espessas florestas,
dispunham-se em semicírculo. [...] O céu mais brilhante e os efeitos de luz
mais variados aumentavam a beleza dessa vista imensa. Não pude, confesso,
contemplá-la sem profunda emoção. [...]
SAINT-HIlAIRE, Auguste de.
Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil.
Tradução de leonam de Azevedo Penna.
Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, São Paulo, 1974. p. 124. (Fragmento).
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em 13 de junho de 1808,
D. João VI criou um jardim
para aclimatar as especiarias
trazidas das Índias Orientais.
Era o Jardim de Aclimação,
que logo foi rebatizado como
Jardim Botânico. Uma das
primeiras plantas ali introduzidas foi uma muda de
palmeira, plantada pelo príncipe regente. O “jardineiro”
ilustre fez com que ela passasse a ser conhecida como
palmeira-real ou imperial, que
se tornou a marca registrada
do Jardim Botânico. Em 1972,
a árvore plantada por D. João
VI foi fulminada por um raio.
Seu tronco, preservado, encontra-se exposto no Museu
Botânico.

O resgate do mito do “território sagrado”

Unidade 4 • Romantismo

SISSON, S. Vista do
Jardim Botânico. 1862.
litografia, 39 3 52,5 cm.

RUGENDAS, J. Paisagem tropical brasileira. 1831. Óleo sobre tela,
90 3 74 cm. Esta é a única obra sobre tela conhecida de Rugendas,
artista que participou por um curto período da Expedição
langsdorff ao Brasil (1821-1829), uma missão científica liderada
pelo russo Grigory Ivanovitch langsdorff e da qual faziam parte
ainda botânicos, astrônomos, cartógrafos, pintores e médicos.

A vegetação é “bela”, o espetáculo da natureza é “majestoso”, o céu é
“mais brilhante”. O texto revela que a expressão de emoção e deslumbramento
diante da natureza fazia parte do discurso científico do início do século XIX.
Expressões como “florestas virgens”, “montanha inacessível”, “espessas
florestas” somam a essa emoção características próprias de um território
quase sagrado, uma espécie de paraíso intocado pela civilização.
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Von Martius e a “gênese” do povo brasileiro
Em 1840, o recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
promoveu um concurso para premiar o trabalho que apontasse a melhor
maneira de compor uma história geral do Brasil.
O vencedor foi Von Martius. Em seu trabalho, ele destacou a importância
das três raças (branca, indígena e negra) na formação do povo brasileiro.
A ideologia romântica em voga na Europa ensinou a Von Martius que
somente aquilo que é nativo pode ser entendido como nacional. Desse
modo, os elementos verdadeiramente nativos do Novo Mundo seriam os
povos indígenas que aqui se encontravam antes da chegada dos colonizadores portugueses. Por esse ponto de vista, não havia dúvida de que o índio
representava a essência da nacionalidade. Com a vinda dos portugueses
e, posteriormente, dos negros, as três raças que aqui se encontraram
deram origem ao povo brasileiro.

De todos os acontecimentos desencadeados pela chegada
da família real, o que teve maior impacto cultural foi a Proclamação da Independência política brasileira, ocorrida em 1822.
Esse fato ofereceu aos intelectuais brasileiros o pretexto
de que precisavam para levar adiante o que vinha sendo sugerido pelos participantes das várias expedições científicas
e artísticas estrangeiras. Era urgente criar referências concretas que consolidassem a ideia de uma nação brasileira,
separada de Portugal.
Os símbolos escolhidos para marcar a identidade brasileira foram apontados pelos estrangeiros que percorreram o país descrevendo os costumes
dos povos nativos, catalogando espécimes da fauna e da flora, pintando os
quadros de uma natureza que deslumbraria as capitais europeias.
Jovens intelectuais, muitos deles educados ou vivendo na Europa,
entusiasmados com a independência política, abraçaram a missão de
escrever os textos que apresentariam, para brasileiros e estrangeiros,
a face do novo país independente.

O manifesto romântico brasileiro
Vivendo na França, alguns escritores, conhecidos como o Grupo de Paris,
resolveram criar uma revista em que seriam tratados temas de interesse
nacional. Entre esses escritores, estavam Gonçalves de Magalhães e Araújo
Porto Alegre.
A Nitheroy, Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes surgiu em 1836
e declarava, em epígrafe: “Tudo pelo Brasil, e para o Brasil”. Estava dado o
primeiro “grito” de independência literária do Brasil.
Em seu primeiro número, a revista trazia um importante texto, assinado por Gonçalves de Magalhães, intitulado “Discurso sobre a história da
literatura no Brasil”, em que se procurava demonstrar como, até 1808, a
produção literária nacional tinha se limitado a importar temas, formas e
valores portugueses.
Segundo Gonçalves de Magalhães, a vinda do rei cria um contexto que
revela a necessidade de os brasileiros reconhecerem o próprio país como uma
nação. O modo de construir essa consciência era valorizar a cultura local.

DESCOURTILZ, J.
Spatuli ajaui.
c. 1833.

A ESTANTE DO

Grupo de Paris
Os jovens escritores que
lançariam a revista Nitheroy e
dariam início ao Romantismo
brasileiro eram ávidos leitores. Vivendo em Paris, tinham
contato com os principais autores franceses do momento,
como Chateaubriand e Victor
Hugo. Dos portugueses, liam
Almeida Garrett.
O desejo de traçar a evolução da literatura brasileira
fez, porém, com que recuperassem alguns dos poetas
árcades. Os mais lidos e
discutidos eram Basílio da
Gama e Santa Rita Durão,
pela temática indianista
que desenvolveram em seus
poemas épicos. Além deles, também apreciavam os
versos de Cláudio Manuel
da Costa, Tomás Antônio
Gonzaga, Alvarenga Peixoto
e Silva Alvarenga.
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O “bom selvagem”
de Rousseau

A poesia indianista
da primeira geração
Foi Gonçalves de Magalhães quem resumiu o espírito que animaria a
produção literária dos poetas da primeira geração romântica: “Cada povo
tem sua literatura própria, como cada homem seu caráter particular, cada
árvore seu fruto específico”. Escrever, para eles, significava plantar a árvore
da literatura brasileira, garantindo que ela frutificasse.
A intenção desses poetas era divulgar uma identidade nacional que, além
de promover o sentimento de amor à pátria, também nos libertasse das
influências literárias portuguesas.
Tome nota

Um dos mais admirados filósofos do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau elaborou uma tese baseada na
afirmação da bondade do
ser humano. Para ele, todas as pessoas são iguais
e boas quando nascem. A
vida em sociedade é que vai
diferenciá-las e, em muitos
casos, corrompê-las. O “bom
selvagem” é o ser humano
livre e incorruptível.

Projeto literário do
Romantismo: poesia da
primeira geração
Afirmação da identidade
brasileira

Unidade 4 • Romantismo

Resgate do índio e da
natureza exuberante como
símbolos da nacionalidade

Os românticos, inspirados pela definição de “bom selvagem” feita por Jean-Jacques Rousseau, projetarão no índio o espírito do homem livre e incorruptível. Trata-se de uma imagem literária completamente idealizada, bem
diferente da realidade histórica dos índios que aqui viviam.
O interesse dos autores indianistas era encontrar um veículo ideal
para os valores e princípios que desejavam apresentar ao público leitor.
Na Europa, esses valores foram representados pelo cavaleiro medieval;
no Brasil, pelo índio.
Gonçalves de Magalhães é considerado o fundador do Romantismo no
Brasil, com a publicação de Suspiros poéticos e saudades, em 1836. Ornamentados com referências neoclássicas, os poemas desse livro afirmam
uma crença no progresso da humanidade, no triunfo do belo, do santo e
do justo pelo exercício da razão.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

TOUR, M. Retrato de
Jean-Jacques Rousseau.
1712-1718.

Os textos literários escritos para divulgar a imagem do índio e da natureza americana como elementos definidores da identidade brasileira
são conhecidos como nativistas ou indianistas. Por extensão, os poetas e
romancistas que desenvolvem essa temática também são chamados assim.
Os mais importantes autores românticos indianistas são o poeta Gonçalves
Dias e o romancista José de Alencar.

O projeto literário da poesia
da primeira geração
O projeto literário que orienta os primeiros românticos brasileiros foi
declarado por Gonçalves de Magalhães nas páginas da revista Nitheroy:
criar textos que divulgassem os símbolos da nacionalidade brasileira, resgatados de um passado histórico que antecede a chegada dos portugueses
à América.

Os agentes do discurso
O contexto de produção da primeira geração romântica brasileira foi
muito influenciado pela propaganda nacionalista que tomou conta do país.
Primeiro, com os textos dos participantes das missões estrangeiras; segundo, com a concretização da independência política.
Como boa parte dos escritores românticos vivia na Europa, para onde
tinham ido completar seus estudos, lançam um olhar idealizado para a pátria, fazendo com que a representação literária dos elementos nacionais
ganhe o tom exagerado da saudade dos exilados.
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Aqui no Brasil também são observadas importantes modificações no
contexto de circulação das obras. A fundação da Imprensa Régia facilitou
bastante o processo de impressão de periódicos, jornais e revistas, que
criaram um espaço até então inexistente para a publicação dos textos
literários.
Além de Nitheroy, duas outras revistas surgiram para divulgar os textos
dos primeiros românticos: Minerva Brasiliense (1843-1845) e Guanabara
(1849-1856).
Aos poucos se formava um público leitor de perfil mais definido e
que consumia literatura brasileira. Era esse o passo definitivo para que
se consolidasse o nascimento da literatura brasileira, com a interação
regular entre autores, leitores e obras.

•

A poesia da primeira geração e o público

[...] Algum tempo se passou sem que nenhum jornal
falasse nesse volume [...] Depois acordaram todos ao mesmo tempo, e o autor dos primeiros cantos se viu exaltado
muito acima do seu merecimento. O mais conceituado
dos escritores portugueses — Alexandre Herculano — falou
desse volume com expressões bem lisonjeiras e esse artigo
causou muita impressão em Portugal e Brasil.
Mas já nesse tempo o povo tinha adotado o poeta, repetindo e cantando em todos os ângulos do Brasil. [...]
DIAS, Gonçalves. Apud: CANDIDO, Antonio.
Formação da literatura brasileira. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981.
v. 2, p. 82-83. (Fragmento).

Embora o elogio de Alexandre Herculano comprove a qualidade da obra,
importante mesmo é a observação final do poeta: seus versos já haviam sido
decorados pelo povo, que os repetia e cantava em diversas partes do país.
Essa é uma boa medida do impacto que as obras românticas tiveram entre
nós. Mesmo que os críticos demorassem a se manifestar, quando os textos
começavam a circular entre os leitores, seu sucesso era imediato, porque
respondiam a um anseio geral de afirmação da identidade brasileira.

Linguagem: imagens e ritmos
Os versos indianistas não exploram a liberdade formal característica do
Romantismo. Eles são marcados pelo controle da métrica e pela escolha
das rimas.
Como veremos em poemas apresentados adiante, uma das formas de
aproximar os leitores dos costumes indígenas é fazer com que o ritmo dos
versos se assemelhe ao toque ritual dos tambores, usados nas cerimônias
desses povos.
Outro recurso de linguagem utilizado com frequência pelos poetas é
uma delicada caracterização da natureza brasileira, espaço no qual se
desenvolvem os acontecimentos narrados nos poemas indianistas. Muitas
vezes, as imagens da natureza são usadas para expressar os sentimentos
dos índios (veja, por exemplo, o poema “leito de folhas verdes”, na página
261), promovendo uma interessante identificação entre os dois símbolos
da nacionalidade brasileira.

Detalhe de ilustração da revista
Semana Ilustrada,
Rio de Janeiro, 1863.
A imagem registra o interesse
das mulheres pelas revistas que
publicavam autores românticos.
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Gonçalves Dias conta como foi a recepção pela crítica e pelo público de
seu primeiro volume de poesias, Primeiros cantos.
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texto para análise
Leia o texto a seguir.
......................................................................

I-Juca-Pirama
O trecho transcrito apresenta um jovem guerreiro tupi à espera da morte.

O prisioneiro, cuja morte anseiam,
Sentado está,
O prisioneiro, que outro sol no ocaso
Jamais verá!
[...]
Contudo os olhos d’ignóbil pranto
Secos estão;
Mudos os lábios não descerram queixas
Do coração.
Mas um martírio, que encobrir não pode,
Em rugas faz

A mentirosa placidez do rosto
Na fronte audaz!
Que tens, guerreiro? Que temor te assalta
No passo horrendo?
Honra das tabas que nascer te viram,
Folga morrendo.
Folga morrendo; porque além dos Andes
Revive o forte,
Que soube ufano contrastar os medos
Da fria morte.
DIAS, Gonçalves. Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 380-381.
(Fragmento).

......................................................................
Alvacenta: quase branca,
esbranquiçada.
Cauim: bebida que se prepara
com mandioca cozida e
fermentada.
Ignóbil: que não é nobre, que
causa repugnância.
Folga: alegrar-se, ter prazer.
Ufano: consciente da própria
honra, do próprio valor.

1. Nesse trecho, o índio será sacrificado em um ritual de antropofagia.
Que imagem o poema faz dele? Justifique com elementos do texto.
ff
Por que essa imagem é importante para o Romantismo brasileiro?

2. No trecho, há uma voz que fala com o jovem guerreiro. O que ela diz?
Com que intenção?

3. Para os povos que praticam o ritual de antropofagia, aquele que se alimenta da carne do inimigo incorpora sua coragem. A atitude do índio
diante da morte o torna digno de ser sacrificado? Explique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em fundos vasos d’alvacenta argila
Ferve o cauim;
Enchem-se as copas, o prazer começa,
Reina o festim.

4. Observe a linha do tempo deste capítulo. Que acontecimentos refletem
as mudanças no contexto cultural do país e fortalecem o desejo dos
escritores de criar uma literatura que trate da identidade nacional?

Unidade 4 • Romantismo

Gonçalves Dias: os índios,
a pátria e o amor
O grande nome da primeira geração romântica brasileira foi Antônio Gonçalves Dias (1823-1864). De origem mestiça, filho de um comerciante português e uma cafuza (descendente de negros e índios), o poeta orgulhava-se
de ser descendente das três raças que formaram o povo brasileiro.

Gonçalves Dias. Autor
desconhecido.

Foi para Portugal muito jovem, como era costume na época, estudar
Direito na célebre Universidade de Coimbra. lá entrou em contato com
os textos românticos de Almeida Garrett e de Alexandre Herculano, que
influenciariam sua forma de escrever.
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Em sua poesia, Gonçalves Dias abordou os grandes temas românticos:
natureza, pátria e religião. O casamento entre a expressão dos sentimentos individuais, a idealização, a religião e a natureza mostra a força da
vinculação do poeta ao arrebatamento romântico.
Entre suas obras, merecem destaque Primeiros cantos (1846), seu primeiro livro de poesia, Segundos cantos, As sextilhas do frei Antão (ambas de
1848) e Últimos cantos (1851). Escreveu também algumas peças de teatro.
A mais conhecida delas é Leonor de Mendonça (1847).

Os bravos índios brasileiros

O primeiro índio a aparecer nas páginas de Primeiros cantos é um guerreiro. Falando em primeira pessoa, ele enumera seus feitos e pergunta:
“Quem há, como eu sou?”.

O canto do guerreiro
I
Aqui na floresta
Dos ventos batida,
Façanhas de bravos
Não geram escravos,
Que estimem a vida
Sem guerra e lidar.
— Ouvi-me, Guerreiros.
— Ouvi meu cantar.

II
Valente na guerra
Quem há, como eu sou?
Quem vibra o tacape
Com mais valentia?
Quem golpes daria
Fatais, como eu dou?
— Guerreiros, ouvi-me;
— Quem há, como eu sou?

DIAS, Gonçalves. Primeiros cantos. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 106. (Fragmento).

Na pergunta feita pelo guerreiro, podemos identificar uma outra, implícita: quem há como os brasileiros, descendentes de seres tão nobres?
Assim tem início, em poemas como esse, a construção de uma imagem
de nacionalidade definida pelos símbolos pátrios.
O cenário é a selva, composta de uma natureza intocada pelos colonizadores. O eu lírico relata feitos de guerra e caçadas, atividades frequentes
dos povos nativos da América. As características dos indígenas são sempre
positivas e enaltecedoras: bravura, honra, lealdade.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Gonçalves Dias alcançou seu ponto mais alto como poeta nos versos
indianistas que escreveu. Poemas como “Os timbiras”, “Canto do piaga”,
“Deprecação” e “I-Juca Pirama” construíram a imagem heroica e nobre dos
índios brasileiros. O domínio do ritmo fez com que os versos caíssem no
gosto popular e fossem memorizados e repetidos pelos quatro cantos da
corte, contribuindo para divulgar a versão romântica dos símbolos nacionais
e fortalecer o projeto literário da primeira geração.

Para o poeta, a história a ser resgatada não pode ignorar a chegada dos
portugueses e o massacre das tribos indígenas. Por isso, em “Deprecação”,
o eu lírico dirige um apelo ao deus Tupã.
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Deprecação
Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto
Com denso velâmen de penas gentis;
E jazem teus filhos clamando vingança
Dos bens que lhes deste da perda infeliz!
[...]
Anhangá impiedoso nos trouxe de longe
Os homens que o raio manejam cruentos,
Que vivem sem pátria, que vagam sem tino
Trás do ouro correndo, voraces, sedentos.
Deprecação: súplica, rogo, pedido.
Velâmen: termo usado em sentido
figurado, para sugerir que Tupã
teria véu de penas sobre os
olhos e, por isso, não via o que
estava acontecendo com seu
povo nas mãos dos colonizadores
portugueses.
Anhangá: fantasma, espírito
do mal, diabo.
Voraces: vorazes, devoradores.
Pujança: força, vigor.

DIAS, Gonçalves. Primeiros cantos. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 113-114. (Fragmento).

O retrato dos povos nativos desenhado por Gonçalves Dias faz com que
alguns de seus poemas ganhem características épicas: introduzem a figura
de um herói (o índio) e narram seus feitos admiráveis. É o que ocorre, por
exemplo, em “I-Juca-Pirama” e “Canto do piaga”. Esses textos, porém, não
reproduzem a estrutura dos poemas épicos clássicos. Podem ser assim
considerados pelo tratamento dado ao herói e pelo fato de apresentarem
uma narrativa em que o leitor pode acompanhar os acontecimentos que
envolvem a personagem principal.

•

O que é digno de ser morto: “I-juca-Pirama”

Unidade 4 • Romantismo

O poema “I-Juca-Pirama” ilustra as características dos poemas indianistas do autor. Nele é narrada a história do último descendente da tribo
tupi, feito prisioneiro pelos índios timbiras. O poema começa apresentando
o cenário da aldeia onde o prisioneiro será morto e, depois, devorado em
um ritual antropofágico.

No meio das tabas de amenos verdores,
Cercados de troncos — cobertos de flores,
Alteiam-se os tetos d’altiva nação;
São muitos seus filhos, nos ânimos fortes,
Temíveis na guerra, que em densas coortes
Assombram das matas a imensa extensão.

CASTElNAU, F. Cabeça de
índio Mauhè preparada pelos
Mundurucu.

Rudos: rudes.
Prélios: lutas, combates..

São rudos, severos, sedentos de glória,
Já prélios incitam, já cantam vitória,
Já meigos atendem à voz do cantor:
São todos Timbiras, guerreiros valentes!
Seu nome lá voa na boca das gentes,
Condão de prodígios, de glória e terror!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

E a terra em que pisam, e os campos e os rios
Que assaltam, são nossos; tu és nosso Deus:
Por que lhes concedes tão alta pujança,
Se os raios de morte, que vibram, são teus?

Observe o efeito criado
pelo ritmo do poema. As pausas no interior dos versos,
que indicam sua divisão rítmica, fazem com que eles
se quebrem em duas unidades. Por meio desse recurso, o poeta produz uma
batida incessante que ajuda
a construir a imagem da cerimônia realizada pelos índios.

[...]
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No centro da taba se estende um terreiro,
Onde ora se aduna o concílio guerreiro
Da tribo senhora, das tribos servis:
Os velhos sentados praticam d’outrora,
E os moços inquietos, que a festa enamora,
Derramam-se em torno dum índio infeliz.

As primeiras estrofes, todas compostas por seis
versos de 11 sílabas métricas (hendecassílabos),
criam para o leitor um efeito de regularidade
que é reforçado pelas rimas do poema (AABCCB).
Quando o poema é lido em voz alta, o ritmo ganha
destaque e pode ser percebido como as batidas
dos tambores indígenas.

DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama. In: Poesia e prosa completas. Organização de
Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 379. (Fragmento).

Aduna: reúne.
Praticam d’outrora: falam sobre
o passado.

Certo de que será morto por seus captores, e temendo pela vida de
seu velho pai, cego e sozinho nas matas, o jovem tupi pede clemência. O
gesto, que demonstra nobreza e desprendimento por parte de um filho, é
interpretado como sinal de covardia. O chefe dos timbiras decide, então,
libertá-lo, porque não quer “Com carne vil enfraquecer os fortes”.
Quando o tupi reencontra seu pai, é renegado por ele. Envergonhado
pela covardia do filho, o velho o amaldiçoa.

“Tu choraste em presença da morte?
Na presença de estranhos choraste?
Não descende o cobarde do forte;
Pois choraste, meu filho não és!
Possas tu, descendente maldito
De uma tribo de nobres guerreiros,
Implorando cruéis forasteiros,
Seres presa de vis Aimorés.

“Possas tu, isolado na terra,
Sem arrimo e sem pátria vagando,
Rejeitado da morte na guerra,
Rejeitado dos homens na paz,
Ser das gentes o espectro execrado;
Não encontres amor nas mulheres,
Teus amigos, se amigos tiveres,
Tenham alma inconstante e falaz!”

DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama. In: Poesia e prosa completas. Organização de
Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 389. (Fragmento).

Falaz: que engana.
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VIII

O efeito desse drama que interrompe o ritual antropofágico dá densidade
psicológica ao poema e faz com que a maldição do pai impressione mais os
leitores. Em lugar de reconhecer o esforço do filho, que abdicou da própria
honra para protegê-lo, ele interpreta o gesto de amor como covardia e afirma: “Não descende o cobarde do forte;/ Pois choraste, meu filho não és!”.
Para se redimir, o tupi volta à tribo timbira e se entrega para ser morto.
É nesse ponto que fica claro o sentido do título do poema: “I-Juca-Pirama”
significa, em língua tupi, “o que é digno de ser morto”. A bravura demonstrada pelo índio o dignifica diante de seus inimigos. O chefe dos timbiras,
quando percebe que o jovem será massacrado por seus guerreiros, ordena
que o soltem: pela coragem demonstrada, o tupi merece viver.
É importante perceber que os índios do poema representam um índio
qualquer, integrado à sua tribo, a seus costumes. As qualidades de cada
um podem ser generalizadas para todos. Assim, força, honra, valentia e
virtude passam a ser interpretadas como características do povo indígena,
do qual descendem os brasileiros.
Tome nota
Esse modo de caracterização vai distinguir o indianismo de Gonçalves
Dias do de José de Alencar. Nos romances de Alencar, o índio é sempre uma
personagem com identidade própria, dotada de traços que a individualizam.
Você conhecerá melhor essa diferença no Capítulo 17, quando a prosa indianista for estudada.

TAUNAY, A. Flechas dos Bororo. 1827.
Aquarela, 28,5 3 21,4 cm.
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Os poemas líricos
Gonçalves Dias se consagrou não só por seus poemas indianistas, mas
também por seus poemas líricos. O seu lirismo aborda os principais temas
românticos: os encantos da mulher amada, a natureza e os sentimentos
mais arrebatados, como os sofrimentos da vida, a solidão, a morte.

•

O clássico amor romântico

Os versos em que associa os temas do amor e da morte revelam o olhar
inspirado pela leitura dos grandes mestres românticos europeus.
Um dos seus mais conhecidos poemas líricos, “Se se morre de amor!”,
ilustra de modo exemplar a visão de amor recorrente em sua obra.

Meere und Berge und Horizonte zwischen
den Liebenden — aber die Seelen versetzen
sich aus dem staubigen Kerker und treffen
sic im Paradiese der Liebe.
Schiller, Die Räuber

Unidade 4 • Romantismo

O poeta e dramaturgo
Friedrich von Schiller (1759-1805), amigo de Goethe, foi
um dos principais escritores
do Romantismo alemão. A
epígrafe utilizada por Gonçalves Dias em “Se se morre
de amor!” foi retirada da peça
Os salteadores e diz: “Mares
e montanhas e horizontes
entre os amantes — mas as
almas libertam-se da prisão
poeirenta e encontram-se no
paraíso do amor”.

Se se morre de amor! — Não, não se morre,
Quando é fascinação que nos surpreende
De ruidoso sarau entre os festejos;
Quando luzes, calor, orquestra e flores
Assomos de prazer nos raiam n’alma,
Que embelezada e solta em tal ambiente
No que ouve, e no que vê prazer alcança!
[...]
Amor é vida; é ter constantemente
Alma, sentidos, coração — abertos
Ao grande, ao belo; é ser capaz d’extremos,
D’altas virtudes, té capaz de crimes!
Compr’ender o infinito, a imensidade,
E a natureza e Deus; gostar dos campos,
D’aves, flores, murmúrios solitários;
Buscar tristeza, a soledade, o ermo,
E ter o coração em riso e festa;
[...]
Conhecer o prazer e a desventura
No mesmo tempo, e ser no mesmo ponto
O ditoso, o misérrimo dos entes:
Isso é amor, e desse amor se morre!

Observe como o amor romântico é definido pelo eu lírico na 2a estrofe. O sentimento
é apresentado como algo
que leva o indivíduo a agir de
modo arrebatado, ao mesmo
tempo que lhe permite a compreensão de todas as coisas.
Dominado pelo sentimento, o
apaixonado vive em conflito,
dividido entre as maiores
alegrias e as tristezas mais
profundas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Se se morre de amor!

Assomos: indícios.
Ditoso: feliz, afortunado.
Misérrimo: superlativo
absoluto sintético de mísero,
o mais pobre.
entes: seres.

DIAS, Gonçalves. Novos cantos. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 292-293. (Fragmento).

Schiller, escultura de
Reinhold Begas, em Berlim.
c. 2003.
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A natureza transfigurada

A esTAnTe de

A lírica de Gonçalves Dias revela um outro traço da filiação romântica do poeta: o gosto por temas como o da solidão e o do sofrimento
amoroso. A natureza surge, nesses poemas, como o espaço que abriga
e acolhe o sujeito que sofre, muitas vezes dando expressão concreta ao
seu estado de espírito.
Um poema exemplar, nesse sentido, é “leito de folhas verdes”.

Leito de folhas verdes

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Por que tardas, Jatir, que tanto a custo
À voz do meu amor moves teus passos?
Da noite a viração, movendo as folhas,
Já nos cimos do bosque rumoreja.
Eu sob a copa da mangueira altiva
Nosso leito gentil cobri zelosa
Com mimoso tapiz de folhas brandas,
Onde o frouxo luar brinca entre flores.

O eu lírico, feminino, começa o poema
questionando os motivos da demora do
amado. Observe como, nesse momento, o
seu estado de espírito revela a ansiedade
de alguém que espera o encontro com o
ser amado.

[...]

O leito de amor é feito sob a copa
da mangueira e coberto de folhas
brandas. A natureza, nesse momento,
cria o espaço perfeito para o encontro
dos amantes. É interessante notar
que todos os elementos evocados
pelo eu lírico configuram a imagem
romântica do encontro amoroso: as
folhas brandas, o luar que brinca entre
as flores, o perfume doce do bogari.
Como símbolo do sentimento que toma
conta do eu lírico, a natureza toda se
abre para acolher a expressão do amor
entre essas duas pessoas.

A flor que desabrocha ao romper d’alva
Um só giro do sol, não mais, vegeta:
Eu sou aquela flor que espero ainda
Doce raio do sol que me dê vida.

O tom do poema muda à medida que a
espera do eu lírico se alonga. Os elementos
da natureza, agora, passam a simbolizar o
amor que essa mulher que fala dedica a
Jatir. Ela é a “flor” que depende dos raios
do sol (o amado) para viver.

Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco,
Já solta o bogari mais doce aroma!
Como prece de amor, como estas preces,
No silêncio da noite o bosque exala.

Sejam vales ou montes, lago ou terra,
Onde quer que tu vás, ou dia ou noite,
Vai seguindo após ti meu pensamento;
Outro amor nunca tive: és meu, sou tua!
Meus olhos outros olhos nunca viram,
Não sentiram meus lábios outros lábios,
Nem outras mãos, Jatir, que não as tuas
A arazoia na cinta me apertaram.
[...]
Não me escutas, Jatir! nem tardo acodes
À voz do meu amor, que em vão te chama!
Tupã! lá rompe o sol! do leito inútil
A brisa da manhã sacuda as folhas!

DIAS, Gonçalves. Últimos cantos. In: Poesia e
prosa completas. Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 377-378.
(Fragmento).

Quando a mulher reconhece a
impossibilidade de amar outro homem,
a caracterização do amor romântico se
completa: “és meu, sou tua!”. Mais uma
vez as imagens usadas para traduzir os
sentimentos femininos são elaboradas
a partir de elementos da natureza:
vales, montes, lago, terra representam
os obstáculos e a distância que o
pensamento dessa mulher transporá
para permanecer ao lado de Jatir.
A última estrofe revela a mudança
completa no estado de espírito do eu
lírico. A esperança e a expectativa pela
chegada do amado, que marcam as
primeiras estrofes, dão lugar à tristeza e à decepção pela constatação de
que ele não responde ao seu chamado
de amor.
O leito de folhas verdes, criado para
recebê-lo, é mais uma vez símbolo das
emoções do eu lírico, que pede à brisa
da manhã para varrer as folhas do leito
inútil.

Gonçalves Dias
Em carta enviada ao amigo Alexandre Teófilo de Carvalho leal, Gonçalves Dias
pede que este providencie
a compra e o envio de uma
relação de livros na qual se
destacam obras de mestres
românticos:
....................................................

Byron (traduction de Prehot
— ou de outro que houver)
Poemas de Ossian (em inglês)
Os mesmos — tradução italiana do Cezarotti
Para preencher a conta —
escolhe
Poesias do Hugo — Lamartine — De Vigny — Auguste
Barbier — Saint-Beuve — Béranger [...].
DIAS, Gonçalves. Poesia e prosa
completas. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1998. p. 1044.
(Fragmento).

....................................................
A influência dos autores estrangeiros na obra de
Gonçalves Dias também fica
marcada nas epígrafes que
abrem muitos de seus poemas. São versos de Byron,
Shelley, Victor Hugo, lamartine, Camões, Schiller, Goethe,
Dante, Ovídio, Virgílio. Essas
epígrafes revelam que, como
seus colegas românticos,
Gonçalves Dias era um leitor
voraz dos poetas clássicos e
contemporâneos e que neles
buscava inspiração para seus
versos.

Tapiz: tapete; por analogia, terreno
coberto de flores ou folhas.
Arazoia: saiote de penas usado
pelas mulheres indígenas.
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Dias & Dias
[...] Maria Luíza acha que
eu seria para Antonio uma
espécie de areia movediça
que o poderia condenar a uma
obscura vida provinciana, e
cortaria suas asas de poeta,
[...].
MIRANDA, Ana. Dias & Dias.
São Paulo: Companhia das letras,
2002. (Fragmento).

Ana Miranda dá nova vida
literária ao poeta Gonçalves
Dias ao combinar história
e ficção para falar sobre
o amor, a descoberta da
cultura indígena, a beleza
da poesia e os costumes
provincianos no interior
do Brasil durante o século
XIX.

A força da poesia lírica de Gonçalves Dias pode ser reconhecida nesses versos. Por trás do que pode ser identificado como o lugar-comum
romântico (a escolha da noite para o encontro entre os amantes, o desenvolvimento da temática da solidão e da desilusão amorosa), ele consegue
atingir um admirável grau de elaboração poética. A natureza se transfigura
para expressar as emoções do eu lírico. O leito de folhas é, ao mesmo
tempo, símbolo da esperança (nas primeiras estrofes) e da desilusão (na
última) que movem essa mulher. A psicologia feminina ganha, assim, uma
nova fonte de expressão.
A obra de Gonçalves Dias é muito importante no quadro da literatura nacional. Sua poesia indianista consolida o índio como símbolo da identidade
nacional. Seus versos líricos dão forma poética à mentalidade romântica
que começava a se manifestar no Brasil. A “Canção do exílio” inaugura uma
tradição de desenvolvimento do olhar nacionalista que permanece viva
até hoje. Por todos esses motivos, seus versos contribuíram para tornar
mais firmes os primeiros passos da nossa independência literária.

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

Texto 1

Marabá
Este poema é mais um exemplo da capacidade
poética de Gonçalves Dias para dar voz
à alma feminina.
Eu vivo sozinha, ninguém me procura!
Acaso feitura
Não sou de Tupá?
Se algum dentre os homens de mim não se esconde:
— “Tu és”, me responde,
“Tu és Marabá!”

Unidade 4 • Romantismo

Capa do livro Dias & Dias,
de Ana Miranda.
São Paulo: Companhia das
letras, 2002.

Marabá: mistura de índio e
branco.
Tupá: Tupã. Gonçalves Dias altera
a redação da vogal final para
garantir que o termo rime com
“Marabá”.
Garços: de cor azul-esverdeada.
Anojado: entristecido.
Fulgentes: brilhantes.
Anajá: tipo de palmeira.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Trilha sonora

— Meus olhos são garços, são cor das safiras,
— Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar;
— Imitam as nuvens de um céu anilado,
— As cores imitam das vagas do mar!
Se algum dos guerreiros não foge a meus passos:
— “Teus olhos são garços”,
Responde anojado, “mas és Marabá:
“Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes,
Uns olhos fulgentes,
Bem pretos, retintos, não cor d’anajá!”
— É alvo meu rosto da alvura dos lírios,
— Da cor das areias batidas do mar:
— As aves mais brancas, as conchas mais puras
— Não têm mais alvura, não têm mais brilhar.
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Se ainda me escuta meus agros delírios:
— “És alva de lírios”,
Sorrindo responde, “mas és Marabá:
“Quero antes um rosto de jambo corado,
Um rosto crestado
Do sol do deserto, não flor de cajá.”
[...]
— Meus loiros cabelos em ondas se anelam,
— O oiro mais puro não tem seu fulgor;
— As brisas nos bosques de os ver se enamoram,
— De os ver tão formosos como um beija-flor!
AMOEDO, R. Marabá. 1882.
Óleo sobre tela, 120 3 171 cm.

E as doces palavras que eu tinha cá dentro
A quem as direi?
O ramo d’acácia na fronte de um homem
Jamais cingirei:
Jamais um guerreiro da minha arazoia
Me desprenderá:
Eu vivo sozinha, chorando mesquinha,
Que sou Marabá!
DIAS, Gonçalves. Últimos cantos. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1998. p. 392-394. (Fragmento).

1. Quais são as características físicas de Marabá?
ff
A que ideal de beleza essas características correspondem?

2. Para apresentar as características de Marabá, são usadas comparações e metáforas. A que elementos ela é comparada?
ff
A utilização desses recursos reflete a postura nacionalista dos
autores da primeira geração romântica. Explique por quê.

3. Desprezada por seu povo, Marabá reproduz as falas dos homens
da tribo que fogem do contato com ela. Explique, com base nessas
falas, por que a índia é desprezada.
ff
Que elementos, presentes nessas falas, comprovam esse desprezo?

4. Esse poema, embora relacionado ao indianismo, apresenta um
tom mais lírico e confessional. Que sentimento domina o eu lírico?
Justifique com elementos do poema.
ff
Na linguagem utilizada e no conteúdo, quais os elementos do
poema que mostram que ele pertence à primeira geração da
poesia romântica?

Capítulo 13 • Romantismo no Brasil. Primeira geração: literatura e nacionalidade

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Mas eles respondem: “Teus longos cabelos,
São loiros, são belos,
Mas são anelados, tu és Marabá:
Quero antes cabelos, bem lisos, corridos,
Cabelos compridos,
Não cor d’oiro fino, nem cor d’anajá.”
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5. O poema mostra um conflito entre duas formas de beleza feminina.
Quais são elas e de que maneira cada uma é apresentada?
ff
Percebe-se, no poema, a valorização de um certo padrão de beleza
em função do contexto cultural em que é ambientado. Explique.

O texto a seguir refere-se às questões de 6 a 8.

Texto 2

Olhos verdes

São uns olhos verdes, verdes,
Uns olhos de verde-mar,
Quando o tempo vai bonança;
Uns olhos cor de esperança,
Uns olhos por que morri;
Que ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi!
Como duas esmeraldas,
Iguais na forma e na cor,
Têm luz mais branda e mais forte,
Diz uma — vida, outra — morte;
Uma — loucura, outra — amor.
Mas ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi!
São verdes da cor do prado,
Exprimem qualquer paixão,
Tão facilmente se inflamam,
Tão meigamente derramam
Fogo e luz do coração;
Mas ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi!

Unidade 4 • Romantismo

[...]

Finar: morrer.

Dizei vós, ó meus amigos,
Se vos perguntam por mi,
Que eu vivo só da lembrança
De uns olhos cor de esperança,
De uns olhos verdes que vi!
Que ai de mi!
Nem já sei qual fiquei sendo
Depois que os vi!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste poema, Gonçalves Dias trata dos sentimentos
desencadeados no eu lírico ao contemplar
os olhos verdes de uma mulher.

Dizei vós: Triste do bardo!
Deixou-se de amor finar!
Viu uns olhos verdes, verdes,
Uns olhos da cor do mar:
Eram verdes sem esp’rança,
Davam amor sem amar!
Dizei-o vós, meus amigos,
Que ai de mi!
Não pertenço mais à vida
Depois que os vi!

DIAS, Gonçalves. Últimos cantos. In: Poesia e prosa completas.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 409-410.
(Fragmento).
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6. O eu lírico se apaixona por uma mulher depois de ver seus olhos
verdes. Que efeitos esse fato tem sobre ele? Explique.

7. A referência à beleza da amada é feita com base na cor de seus olhos.
Que recurso o poeta utiliza para caracterizá-los?

a) Que elementos do poema indicam que o sofrimento do eu lírico já
estava anunciado nos olhos da amada? Explique por quê.

b) Quem afirma no poema: “Eram verdes sem esp’rança” e por quê?

8. Em todas as estrofes do poema há um mesmo refrão, com pequenas
alterações. Transcreva-os no caderno.

a) A que tipo de poesia a presença do refrão nos remete?
b) O uso do refrão permite identificar uma certa influência literária
na lírica de Gonçalves Dias que a distingue das outras obras desse
autor. Que influência seria essa? Por que ela revela uma diferença
em relação à produção indianista do autor?

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo
no Brasil: primeira geração.

Neste capítulo, você viu que a produção da primeira geração romântica se consagrou pela construção de um discurso da nacionalidade,
exaltando os elementos constitutivos de nosso país. Nos textos desse
período, a natureza e a figura do índio foram alçadas à condição de
símbolos de uma nação que se consolidava. Também a nossa pátria foi
cantada com a força de um sentimento poderoso: a saudade. Ao longo
dos anos, muitas foram as visões do Brasil, apresentadas em prosa e
verso, e, certamente, inúmeras delas são ecos desse momento inicial
de “redescoberta” e constituição da pátria brasileira. Na atualidade, é
possível encontrar textos e canções que revelam aspectos do nosso
país que permitem identificar as diferentes formas como, hoje, alguns
artistas veem o Brasil.
Para compreender melhor como os poetas românticos viram (e
idealizaram) a nossa pátria e como, atualmente, o nosso país é visto
por poetas e compositores, vocês deverão, em equipe, organizar um
sarau cultural em que sejam lidos e interpretados textos e canções
que apresentem diferentes visões do Brasil. Para cumprir essa tarefa,
vocês deverão seguir os passos abaixo:
ff
selecionar (em livros, antologias ou na internet) textos românticos que retratem diferentes aspectos relacionados à nossa
nacionalidade (a figura do índio, a natureza, a saudade da terra
natal, etc.);
ff
selecionar textos e canções contemporâneos que retratem os
mesmos aspectos relacionados à nossa nacionalidade e que
permitam a identificação de uma imagem clara do nosso país
na atualidade;
ff
fazer a leitura dos textos e/ou a interpretação das canções selecionadas para o público presente. Lembrem-se de que é necessário
usar uma entonação adequada para garantir uma boa interpretação dos textos e canções apresentados;
ff
apresentar, ao final da leitura de cada texto ou da interpretação de
uma canção, uma breve síntese e/ou explicação sobre a visão
de Brasil presente nele(a).

Capítulo 13 • Romantismo no Brasil. Primeira geração: literatura e nacionalidade
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Jogo de ideias

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Luiz Roncari.
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A tradição da

primeira geração romântica:
as canções do exílio

Goethe: a inspiração
Fortemente influenciados pelo nacionalismo que
caracteriza a estética romântica, os poetas passam
a cantar as qualidades de sua terra natal e o amor à
pátria, inspirados pelos versos de Goethe. A descrição
que o escritor alemão faz de um país idealizado, para
onde o eu lírico deseja ir, será a inspiração para o
poema de Gonçalves Dias, que inaugura, na literatura
brasileira, a tradição das canções do exílio.

próprio país, dor que acomete os brasileiros sufocados pela influência estrangeira. Os versos de Murilo
Mendes expressam o desejo pelo retorno da nação
que se perdeu.

Os ecos imediatos da
primeira “Canção do exílio”
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No momento em que nasce a literatura romântica brasileira, o poema de Gonçalves Dias será a
referência literária do nacionalismo e do sentimento de saudade que predomina entre os exilados. O
impacto de seu poema será tão grande que poetas
como Casimiro de Abreu, da segunda geração, se
inspirarão nele.
.

Canção do exílio
Oh! mon pays sera mes amours
Toujours.
Chateubriand

Eu nasci além dos mares:
Os meus lares,
Meus amores ficam lá!
— Onde canta os retiros
Seus suspiros,
Suspiros o sabiá! [...]

Unidade 4 • Romantismo

ABREU, Casimiro de. As primaveras.
Organização e prefácio de Vagner Camilo.
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 15. (Fragmento).

O exílio dentro
da própria pátria
Muitos outros escritores brasileiros recriaram
os versos da primeira “Canção do exílio”. Durante o
Modernismo, a reflexão sobre a verdadeira identidade
nacional motivará inúmeras releituras dos versos do
poeta romântico. Dentre elas, destaca-se a de Murilo
Mendes, que trata do sentimento de exílio dentro do

HEADE, M. Natureza morta com uma orquídea e um par de
beija-flores. c. 1890s. Óleo sobre tela, 40,6 3 35,6 cm.

Canção do exílio
Minha terra tem macieiras da Califórnia
onde cantam gaturamos de Veneza.
[...]
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!
MENDES, Murilo. In: MORICONI, Italo (Org.). Os cem melhores
poemas brasileiros do século.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 33. (Fragmento).
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Uma versão resumida
Sob a influência das experiências literárias da vanguarda modernista,
José Paulo Paes cria uma versão resumida e irônica da canção em que tantos se inspiraram. A concisão de seu texto não impede que a saudade da
terra que garante a identidade do eu lírico não seja percebida. Para o exílio,
resta o bah!

Canção do exílio facilitada
lá?
ah!

cá?
bah!
PAES, José Paulo. In: ARRIGUCCI JR., Davi (Sel.).
Os melhores poemas de José Paulo Paes. 5. ed.
São Paulo: Global, 2003. p. 130.

As saudades de uma pátria em conflito
Durante os anos do governo militar, as palmeiras e os sabiás foram revisitados por Chico Buarque e Tom Jobim para expressar a dor dos exilados
políticos, brasileiros que ansiavam pelo dia da volta.

Sabiá
Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Para o meu lugar
Foi lá e é ainda lá
Onde eu hei de ouvir cantar
Uma sabiá
Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Vou deitar à sombra
De uma palmeira
Que já não há
JOBIM, Tom; BUARQUE, Chico. Disponível
em: <http://www.chicobuarque.com.br>.
Acesso em: 22 fev. 2005. (Fragmento).

Chico Buarque de Holanda,
1980.

BROwN, G. Cenário italiano. 1846.
Óleo sobre tela, 103,8 3 137,6 cm.
Este quadro, do pintor norte-americano George l. Brown (1814-1889), mostra que a idealização
de uma natureza selvagem
exuberante não aconteceu
apenas no Brasil.
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sabiá...
papá...
maná...
sofá...
sinhá...

© by MAROlA EDIÇÕES MUSICAIS lTDA – 50% referente à
parte de Chico Buarque. Todos os direitos reservados.
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CONEXÕES

D. João Carioca. A corte portuguesa chega
ao Brasil (1808-1821), de Lilia Moritz Schwarcz
e Spacca.
São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
O traço bem-humorado de Spacca
recria alguns dos momentos importantes do reinado de D. João VI, ao mesmo
tempo em que ilustra os costumes da
época, produzindo um retrato animado
da vida no Rio de Janeiro nos 13 anos em
que o monarca português permaneceu
aqui. Essa versão em quadrinhos para
a vinda da família real portuguesa
para o Brasil contou com a pesquisa e
a supervisão da historiadora e antropóloga lilia Moritz Schwarcz.

Debret em viagem histórica e
quadrinhesca ao Brasil,
de Spacca.
São Paulo: Companhia das Letras,
2006.
Um dos mais importantes e renomados artistas que vieram na Missão
Francesa ao Brasil, em 1816, foi Jean-Baptiste Debret. Por meio de seus
quadros, desenhos e aquarelas, Debret retratou um país que começava a
construir sua identidade. Parte dessa
história é resgatada nos quadrinhos de
Spacca, que revelam por que o artista
francês tornou-se o primeiro mestre
dos cartunistas brasileiros.

Grandes poemas do Romantismo brasileiro, de Alexei
Bueno (Org.).
São Paulo: Nova Fronteira, 1995.

Unidade 4 • Romantismo

Coletânea que reúne os melhores poemas de alguns nomes do
Romantismo brasileiro. Do épico ao lírico, o livro apresenta textos
de Gonçalves de Magalhães, Marquês de Sapucaí, Maciel Monteiro,
Gonçalves Dias, Francisco Otaviano, laurindo Rabelo, Aureliano lessa,
Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Félix Xavier da Cunha, Juvenal
Galeno, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Castro Alves.

A Missão Artística Francesa e seus discípulos:
1816-1840, de Quirino Campofiorito.
Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1983.
Pintor, desenhista, ilustrador e crítico de arte, Quirino Campofiorito
(1902-1993) especializou-se no estudo da pintura do século XIX no
Brasil. Seu texto é narrativo e bastante didático. A Missão Artística
Francesa e seus discípulos é um dos cinco volumes, ordenados cronologicamente, de sua obra História da pintura brasileira no século
XIX. O livro apresenta um panorama bem cuidado da atividade pictórica nacional quando nossa produção literária idealizava o país e
o sentimento amoroso.

Para navegar
http://www.itaucultural.org.br
O site do Instituto Itaú Cultural oferece biografias e antologias dos dois mais
divulgados poetas da primeira geração
romântica brasileira, Gonçalves Dias e
Gonçalves de Magalhães. Além de material autoral e de cronologia de fatos,
há a apresentação de algumas páginas
da crítica sobre os escritores. Também é
possível consultar material iconográfico
relacionado à Missão Artística Francesa,
responsável pela produção nacional do
século XIX.

http://www.academia.org.br
A Academia Brasileira de letras apresenta em seu site um sistema de busca
interna que oferece uma ampla possibilidade de pesquisa sobre a produção
de Gonçalves Dias. São conferências e
artigos, além de biografia, bibliografia e
breve antologia do poeta.

http://pib.socioambiental.org/pt
O site Povos indígenas no Brasil, que
integra o portal do Instituto Socioambiental (ISA), foi criado com o objetivo
de reunir informações variadas sobre
todos os povos indígenas que vivem no
território nacional. Ambiente de fácil navegação que permite o acesso a textos,
tabelas, gráficos, mapas, fotografias e
notícias, entre outros links, que conduzem à realidade contemporânea e histórica dos povos indígenas no Brasil.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para ler e pesquisar

Para ouvir
Dindinha, de Ceumar.
2000.
Nos versos de “Banzo”, a temática da
saudade da terra natal se atualiza com
o poeta da vanguarda paulistana dos
anos 1980, Itamar Assumpção.

Ihu: todos os sons, de Marlui
Miranda.
São Paulo: Pau-Brasil, 1995.
Marlui Miranda realiza um trabalho de
pesquisa bastante sério sobre a cultura
indígena brasileira e a partir de suas pesquisas compõe as canções. Oportunidade
excelente para entrar em contato com os
sons dos povos indígenas do Brasil e compor a trilha sonora do indianismo presente
na poesia da primeira geração romântica.
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Para assistir
1808 – A corte no Brasil, de Sandra
Moreyra e Mônica Sanches.
Brasil, 2007-2008.
As jornalistas Sandra Moreyra e Mônica Sanches
reconstituem, em 12 episódios, a história da fuga de D.
João VI de Portugal e a chegada da corte ao Brasil. Gravado em quatro países, esse documentário de mais de
4 horas apresenta uma visão cuidadosa e detalhada
do impacto da vinda da família real portuguesa para
o Rio de Janeiro. Merecem destaque os episódios
“Arte e ciência – reino do saber” e “Templo dos livros
e das músicas”, que focalizam as transformações do
cenário cultural brasileiro na época.

Amélia, de Ana Carolina.
A atriz francesa Sarah Bernhardt, verdadeiro mito do
início do século XX que passou pelo Rio de Janeiro em
1905, teria se encantado com a poesia de Gonçalves
Dias e imagina-se que teria feito dela uma apresentação cênica quando voltou a Paris. Momento importante
do cinema nacional, o filme agradou à crítica e quase
não foi exibido nas salas comerciais de nosso país.
Oportunidade de visitar a poesia do principal nome da
primeira geração romântica nacional em filme de uma
das mais aclamadas diretoras do cinema brasileiro
contemporâneo.

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil,
de Carla Camurati.
Brasil, 1995.
De modo cômico e algo irônico, o filme trata da
chegada da família real ao Brasil, fugindo das Guerras
Napoleônicas, em 1807. Trata-se de um interessante
panorama político do Brasil pré-independente.

Brincando nos campos do Senhor,
de Hector Babenco,
EUA, 1991.
Filme que reúne uma série de características que
ilustram ou servem de contraponto ao indianismo e ao
nacionalismo presentes na primeira geração romântica brasileira. Além de expor a cultura indígena, promove um desfile de imagens do ambiente amazônico
onde se dão conflitos de interesses econômicos.
Posseiros, missionários estrangeiros, políticos, coronéis, aventureiros, garimpeiros e indígenas dividem
o espaço bastante degradado, seja pela desigualdade
social, seja pelas doenças impostas pelos brancos
ao despreparado sistema imunológico de nossos
primeiros habitantes. Choque cultural de perfil romântico apropriado ao debate aberto no século XIX pelo
poema “I-Juca- Pirama”, de Gonçalves Dias.

Capítulo 13 • Romantismo no Brasil. Primeira geração: literatura e nacionalidade

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Brasil, 2000.

Conteúdo digital Moderna PLUs http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de 1808 – A corte no Brasil, de Sandra Moreyra e Mônica Sanches.
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Primeiras leituras

uma viagem no tempo

O

Primeiras leituras

CABANEL, A.
Ofélia. 1883.
Óleo sobre tela,
77 3 117,5 cm.

O poeta
Era uma noite — eu dormia
E nos meus sonhos revia
As ilusões que sonhei!
E no meu lado senti...
Meu Deus! por que não morri?
Por que do sono acordei?

Que divino pensamento,
Que vida num só momento
Dentro do peito sentiu...
Não sei... dorme no passado
Meu pobre sonho doirado...
Esperança que mentiu!

No meu leito — adormecida,
Palpitante e abatida,
A amante de meu amor!
Os cabelos recendendo
Nas minhas faces correndo
Como o luar numa flor!

Sabem as noites do céu
E as luas brancas sem véu
As lágrimas que eu chorei!
Contem do vale as florinhas
Esse amor das noites minhas!
Elas sim... eu não direi!

Senti-lhe o colo cheiroso
Arquejando sequioso;
E nos lábios, que entr’abria
Lânguida respiração,
Um sonho do coração
Que suspirando morria!

E se eu tremendo, senhora,
Viesse pálido agora
Lembrar-vos o sonho meu,
Com a fronte descorada
E com a voz sufocada
Dizer-vos baixo — Sou eu!

Não era um sonho mentido;
Meu coração iludido
O sentiu e não sonhou:
E sentiu que se perdia
Numa dor que não sabia...
Nem ao menos a beijou!

Sou eu! que não esqueci
A noite que não dormi,
Que não foi uma ilusão!
Sou eu que sinto morrer
A esperança de viver...
Que o sinto no coração! —

Soluçou o peito ardente,
Sentiu que a alma demente
Lhe desmaiava a tremer:
Embriagou-se de enleio,
No sono daquele seio
Pensou que ele ia morrer!

Riríeis das esperanças,
Das minhas loucas lembranças,
Que me desmaiam assim?
Ou então, de noite, a medo
Choraríeis em segredo
Uma lágrima por mim?

Recendendo: exalando perfume.
Sequioso: desejoso.
Lânguida: sensual.
Enleio: arrebatamento, êxtase.
MILLAIS, J. Minha linda
senhora. 1848. Lápis e tinta.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In:
Obra completa. Organização de Alexei
Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.
p. 134-136.

.
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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
Pela maré das águas embalada!
Era um anjo entre nuvens d’alvorada
Que em sonhos se banhava e se esquecia!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

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!
AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos.
In: Obra completa. Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 153-154.

Escuma: espuma.
Velei: fiquei acordado, em vigília.

Canto de amor
III

P’ra ti, formosa, o meu sonhar de louco
E o dom fatal, que desde o berço é meu;
Mas se os cantos da lira achares pouco,
Pede-me a vida, porque tudo é teu.
Se queres culto — como um crente adoro,
Se preito queres — eu te caio aos pés,
Se rires — rio, se chorares — choro,
E bebo o pranto que banhar-te a tez.
Dá-me em teus lábios um sorrir fagueiro,
E desses olhos um volver, um só,
E verás que meu estro, hoje rasteiro,
Cantando amores s’erguerá do pó!
Vem reclinar-te, como a flor pendida,
Sobre este peito cuja voz calei:
Pede-me um beijo... e tu terás, querida,
Toda a paixão que para ti guardei.
Do morto peito vem turbar a calma,
Virgem, terás o que ninguém te dá;
Em delírios d’amor dou-te a minha alma,
Na terra, a vida, a eternidade — lá!
ABREU, Casimiro de. As primaveras.
Organização e prefácio de Vagner Camilo.
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 104.

Adeus, meus sonhos!
Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!
Não levo da existência uma saudade!
E tanta vida que meu peito enchia
Morreu na minha triste mocidade!

Preito: manifestação de adoração.
Tez: pele.
Estro: inspiração, gênio criador.
Turbar: perturbar.

Misérrimo! votei meus pobres dias
À sina doida de um amor sem fruto,
E minh’alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto.

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos.
In: Obra completa. Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 288.

Misérrimo: insignificante.
Votei: dediquei.
Cândidos: inocentes, puros.

MILLAIS, J. The black
brunswicker. 1860.
Óleo sobre tela,
99 3 66 cm.

Primeiras leituras

Que me resta, meu Deus? morra comigo
A estrela de meus cândidos amores,
Já que não levo no meu peito morto
Um punhado sequer de murchas flores!
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Capítulo

14

Segunda geração:
idealização, paixão e morte

ObjETiVOS
Ao final do estudo deste
capítulo, você deverá ser
capaz de:
1. Caracterizar a poesia
da segunda geração
romântica.
2. Explicar por que a temática
do amor e da morte define
o projeto literário dessa
geração.
3. Reconhecer, em textos
dos diversos autores, o
modo idealizado como
são tratados os temas
ultrarromânticos.
4. Identificar de que
modo os princípios
ultrarromânticos se
manifestam na poesia de
Casimiro de Abreu.
5. Analisar as duas faces
da temática amorosa
exploradas por Álvares
de Azevedo na sua obra
poética e nos seus textos
em prosa.

Unidade 4 • Romantismo

6. Reconhecer as várias
releituras literárias sobre
o tema da morte feitas
por autores de diferentes
momentos.

DORé, G. Andrômeda. 1869. Óleo sobre tela, 256,5 3 172,7 cm.
O arrebatamento, a explosão do sentimento e o desespero
desta Andrômeda acorrentada são marcas da segunda fase
do Romantismo.
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A

mor e morte, medo e solidão, culto a uma natureza sombria,
idealização absoluta da realidade: os ultrarromânticos levaram
a extremos a expressão de sentimentos contraditórios, vividos pela
maioria deles de modo atormentado. A literatura que produziram
exprime esse modo de sentir e, algumas vezes, manifesta um olhar
juvenil para os temas da época. É essa literatura que você
conhecerá neste capítulo.

Leitura da imagem
1. Observe os elementos que compõem a imagem e a situação em que se
encontra a personagem. Descreva, brevemente, a cena retratada por
Gustave Doré.
ff
Essa cena pode ser descrita como dramática. Explique por quê.
ximação de forças opostas e complementares. De que modo o quadro
de Gustave Doré representa essa concepção de beleza?
ff
Uma outra temática, característica da segunda geração romântica, é a oposição entre beleza e feiura associada à oposição entre o
bem e o mal. A imagem também promove esse segundo confronto?
Explique.

3. O fato de Andrômeda ser retratada nua contribui para provocar a impressão de fragilidade da mulher diante do monstro que está prestes
a atacá-la. Por quê?
ff
Embora a situação retratada seja dramática, a obra apresenta traços
sensuais. Explique como a sensualidade é sugerida por Doré.

Da imagem para o texto
4. Leia este poema de Álvares de Azevedo e veja como a literatura ultrarromântica representa a mulher.

Sonhando
Na praia deserta que a lua branqueia,
Que mimo! que rosa! que filha de Deus!
Tão pálida — ao vê-la meu ser devaneia,
Sufoco nos lábios os hálitos meus!
Não corras na areia,
Não corras assim!
Donzela, onde vais?
Tem pena de mim!
A praia é tão longa! e a onda bravia
As roupas de gaza te molha de escuma;
De noite — aos serenos — a areia é tão fria,
Tão úmido o vento que os ares perfuma!
És tão doentia!
Não corras assim!
Donzela, onde vais?
Tem pena de mim!

Caricatura de B. Moloch,
1882, publicada na revista
Le Trombinoscope.

O francês Gustave Doré
(1852-1944), pintor inglês, estudou com o mestre francês
Bouguereau. Tornou-se um
dos mais aclamados pintores
modernos de paisagens e
vida nos campos. Destaca-se,
na sua obra, o uso da luz, que
contribui para orientar o olhar
do observador para detalhes
que desejava destacar.
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2. Nas obras românticas, a associação entre o belo e o feio sugere a apro-

Gaza: gaze; fazenda fina
e transparente.
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Manuel Antônio Álvares
de Azevedo (1831-1852) foi o
mais destacado autor ultrarromântico brasileiro. Entre
os 16 e os 21 anos, produziu
toda a sua obra literária, mas
não publicou nenhum de seus
livros em vida. Quando morreu,
estava terminando a preparação da Lira dos vinte anos,
livro publicado postumamente
em 1853. A ele se somam
Poesias diversas, O poema do
frade, O Conde Lopo (poema
narrativo), Poemas malditos,
Macário (teatro), Noite na taverna (conjunto de narrativas
fantásticas) e o Livro de Fra
Gondicário (diário), além de
discursos e cartas.

A brisa teus negros cabelos soltou,
O orvalho da face te esfria o suor;
Teus seios palpitam — a brisa os roçou,
Beijou-os, suspira, desmaia de amor!
Teu pé tropeçou...
Não corras assim!
Donzela, onde vais?
Tem pena de mim!
[...]
Deitou-se na areia que a vaga molhou,
Imóvel e branca na praia dormia;
Mas nem os seus olhos o sono fechou
E nem o seu colo de neve tremia.
O seio gelou?...
Não durmas assim!
Ó pálida fria,
Tem pena de mim!
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aqui no meu peito vem antes sonhar
Nos longos suspiros do meu coração:
Eu quero em meus lábios teu seio aquentar,
Teu colo, essas faces, e a gélida mão...
Não durmas no mar!
Não durmas assim.
Estátua sem vida,
Tem pena de mim!
[...]

Fotografia de Álvares de
Azevedo. s.d.

Aquentar: aquecer.

E a imagem da virgem nas águas do mar
Brilhava tão branca no límpido véu!
Nem mais transparente luzia o luar
No ambiente sem nuvens da noite do céu!
Nas águas do mar
Não durmas assim!
Não morras, donzela,
Espera por mim!
AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2000. p. 123-124. (Fragmento).

a) Álvares de Azevedo explora a apresentação sucessiva de imagens,
criando um efeito quase cinematográfico no texto. Quais as diferentes
imagens associadas à donzela?

b) Qual é o cenário apresentado no texto?

Unidade 4 • Romantismo

5. As estrofes podem ser divididas em duas partes: uma narrativa e outra
em que o eu lírico estabelece uma interlocução com a donzela. Como
essas duas partes contribuem para a construção do poema?

6. Observe os vocativos utilizados pelo eu lírico em seus apelos à donzela.
“Ó pálida fria,
“Estátua sem vida,
Tem pena de mim!”
Tem pena de mim!”
a) O que esses vocativos sugerem?
b) No poema, quais outros termos confirmam essa conclusão?

7. Apesar de frágil e doentia, a mulher também se mostra sensual. Como
a sensualidade se manifesta no texto?
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ff
De que modo essa noção de beleza pode ser relacionada àquela representada no quadro de Gustave Doré?

A segunda geração romântica é marcada por uma postura de exagero
sentimental que a torna inconfundível. Inspirados por escritores ingleses
como Byron e Shelley, os representantes dessa geração liam uma poesia que
exaltava os sentimentos arrebatados ao mesmo tempo que apresentava o
poeta isolado da sociedade, incompreendido por defender valores morais
e éticos contrários aos interesses econômicos da burguesia.
Filhos do século XIX, esses jovens se mostram mais voltados para o
próprio coração do que para os grandes temas que definiram a poesia da
primeira geração (a divulgação dos símbolos da identidade nacional e a
criação de um conceito de pátria).
Por esse motivo, incorporam a imagem de um herói romântico que defende valores incorruptíveis como a honestidade, o amor e o direito à liberdade.
Em nome desses valores estão dispostos a sacrificar a própria vida.

A postura exagerada, associada ao arrebatamento sentimental, característica dos autores da segunda geração romântica, fez com que ficassem
conhecidos como ultrarromânticos.

1840

Tome nota

Byron escreve Don Juan.

Chopin publica
os Prelúdios, que
exemplificam a tendência
ultrarromântica na
música
D. Pedro II assume o
trono, aos 14 anos.

A idealização absoluta e o interesse por duas ideias essencialmente românticas — amor e morte — definem o
projeto literário da segunda geração.

1845
1845
1850

Essa geração de poetas atormentados, que frequentemente morriam
ainda jovens, foi marcada pela expressão exacerbada de um subjetivismo
pessimista, pelo desejo de evasão da
realidade, pela atração pelo mistério
e ainda pela consciência da inadaptação do artista à sociedade em que
vive. A solidão, o culto a uma natureza
mórbida e soturna e, acima de tudo, a
idealização da mulher virginal e etérea
são as formas poéticas encontradas
para traduzir em imagens os sentimentos arrebatados que vivenciam.

RUGENDAS, J. Retrato
de D. Pedro II. 1846.
Óleo sobre tela,
100 3 79 cm.

DORé, G. Paolo e Francesca de Rimini.
s.d. Óleo sobre tela, 280 3 195 cm.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

Conflito entre Inglaterra
e Brasil sobre o tráfico de
escravos.
Edgar Allan Poe publica o
poema “O corvo”.
Inauguração da linha de
vapores do Rio de Janeiro
para a Europa.
Publicação de Noite na
taverna, de Álvares de
Azevedo.
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O projeto literário dos
ultrarromânticos

1855

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A segunda geração romântica:
uma poesia arrebatada

Byron (1788-1824) foi o
mais famoso dos poetas
românticos ingleses. Entre
suas obras mais conhecidas
está Don Juan, em que apresenta um retrato satírico da
sociedade inglesa da época.
Defensor ardoroso da liberdade, Byron viveu de acordo
com seus princípios e morreu
lutando pela independência
da Grécia.
Aclamado pelos gregos
como herói nacional, teve seu
coração enterrado na cidade
de Missolonghi. O seu corpo
embalsamado foi enviado à
Inglaterra.

1818-1819

origina do confronto entre os opostos. O poema de Álvares de Azevedo
também introduz uma noção de beleza pouco comum. Qual é ela?

1839

8. O quadro de Gustave Doré ilustra uma visão romântica da beleza que se

Filme: trechos de Frankenstein, de Mary Shelley.
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Projeto literário do
Romantismo:
segunda geração
Expressão de sentimentos
arrebatados por meio de
imagens como a solidão e
a natureza sombria
Amor totalmente
idealizado

Uma outra faceta do projeto literário ultrarromântico será exemplificada
por Casimiro de Abreu. Em oposição à expressão pessimista do sentimento
amoroso, típica, por exemplo, de Álvares de Azevedo, que fala da solidão e
da morte, Casimiro de Abreu fala de sonhos de amor e suspiros de saudade, associados a belas imagens de chácaras e jardins por onde passeiam
moças virgens e puras.
O tratamento dado ao amor, porém, é o mesmo nos dois autores. Ambos
apresentam o sentimento amoroso idealizado de tal forma que não encontra
espaço no mundo real, por isso é sempre projetado em sonhos e marcado
por suspiros e lamentos.

Os agentes do discurso

Nunca vi lugar tão insípido, como hoje está S. Paulo. Nunca vi coisa mais tediosa
e mais inspiradora de spleen. [...]
Não há passeios que entretenham, nem bailes, nem sociedades, parece isto
uma cidade de mortos e o silêncio das ruas só é quebrado pelo ruído das bestas
sapateando no ladrilho das ruas.
Esse silêncio convida mais ao sono que ao estudo, enlanguesce, e entorpece a
imaginação e pode-se dizer que a vida aqui é um sono perpétuo.
Spleen: tédio.
Enlanguesce: entristece.

AZEVEDO, Álvares de. Correspondência. In: Obra completa. Organização
de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 811. (Fragmento).

Longe da vida no Rio de Janeiro, então capital federal, onde os acalorados debates políticos estimulavam a participação de escritores
e traziam a questão da nacionalidade para primeiro plano, o dia a dia
dos estudantes em São Paulo era pouco inspirador.
O isolamento cultural em que se viam definia uma condição de
produção marcada por uma característica mais cosmopolita. Em lugar
de se ocuparem com os problemas nacionais, poetas como Álvares
de Azevedo dedicavam suas horas à leitura dos mestres românticos
europeus. Isso fazia com que produzissem uma poesia mais introspectiva, de caráter menos nacional.
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AZEVEDO, M. A. A cidade de São
Paulo vista dos Piques. 1862.
Albúmen, 13,9 3 21,8 cm.

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No Brasil do Segundo Império, os poetas eram em sua maioria jovens
estudantes que, longe da casa paterna, viviam em repúblicas. Muitos deles
rumavam para São Paulo, onde iam cursar a faculdade de Direito no Largo
de São Francisco. Havia muito pouco o que fazer na cidade, como conta
Álvares de Azevedo em carta para sua mãe.

A circulação dos textos também era influenciada pelo contexto em que
viviam. Como havia poucas oportunidades de interação social, os salões
tornavam-se o espaço mais frequente para a divulgação da produção poética
do período. Nessas reuniões da elite, ao chegar, um poeta era imediatamente
convidado a declamar alguns versos. Essa prática associava poesia a uma
forma de divertimento popular, o que contribuía para a sua divulgação.

Declamadores e repentistas
A prática de declamar versos nas reuniões da elite fez com que surgissem
dois tipos de poetas: os declamadores e os repentistas.
Os declamadores apresentavam versos de sua autoria, previamente compostos,
ou declamavam quadrinhas populares. Os repentistas animavam a festa, porque
aceitavam o desafio de um mote proposto pelo público, a partir do qual compunham
os seus versos. Poetas como Muniz Barreto e Laurindo Rebelo se consagraram
pela capacidade de improvisação demonstrada nos salões da burguesia.
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A poesia da segunda geração e o público

O convívio estreito no espaço acadêmico estimulava a troca de textos
e fazia com que os autores fossem leitores uns dos outros, realimentando
o interesse por temas associados à expressão de sentimentos individuais,
à solidão e às visões idealizadas da infância e do amor.
Nas pequenas sociedades estudantis que se formavam, a vida boêmia
facilitava a aceitação, sem juízo moral, dos textos de seus membros. A leitura
e a discussão dessa produção literária fornecia aos poetas um público de
perfil intelectualmente respeitável, diferente daquele para o qual recitavam
nos salões burgueses. Eram todos leitores dos versos arrebatados de Byron,
Shelley e Alfred de Musset. Reconheciam, portanto, o interesse que os temas
associados ao amor e à morte tinham para seus companheiros.

O cenário preferido pelos poetas ultrarromânticos é
tempestuoso, soturno. As forças incontroláveis da natureza — raios, chuva, ventos — simbolizam, de certo modo,
os sentimentos violentos que precisam ganhar expressão
literária. Essa natureza compõe uma espécie de lugar horrendo (locus horrendus), que acolhe o poeta por refletir
simbolicamente seu sofrimento individual.
Somente no contexto do sonho a natureza será apresentada em tons mais positivos, assumindo uma feição
paradisíaca. Espaço das fantasias, ela funcionará como
contraponto aos cenários mais frequentes em que a
escuridão, os lugares ermos, os cemitérios e as praias
abandonadas servem de refúgio para os sofredores
desesperados.

A sedução da morte
A ideia de morrer, para o ultrarromântico, tem sentido positivo, porque garante o término da agonia de viver. é no contexto das desilusões e da maneira
pessimista de encarar a própria existência que a morte surge como solução.

AIVAZOVSky, I. O naufrágio. 1871.
Óleo sobre tela, 110 3 129,5 cm.
Tempestades são um dos
temas preferidos dos pintores
românticos.

Morte

(Hora de delírio)
Pensamento gentil de paz eterna,
Amiga morte, vem. Tu és o termo
De dous fantasmas que a existência formam,
— Dessa alma vã e desse corpo enfermo.

Pensamento gentil de paz eterna,
Amiga morte, vem. Tu és apenas
A visão mais real das que nos cercam,
Que nos extingues as visões terrenas. [...]

Pensamento gentil de paz eterna,
Amiga morte, vem. Tu és o nada,
Tu és a ausência das moções da vida,
Do prazer que nos custa a dor passada.

Amei-te sempre: — e pertencer-te quero
Para sempre também, amiga morte.
Quero o chão, quero a terra, — esse elemento
Que não sente dos vaivéns da sorte. [...]

Moções: movimentos.

FREIRE, Junqueira. In: BANDEIRA, Manuel (Org.).
Antologia dos poetas brasileiros: fase romântica. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1996. p. 218-219. (Fragmento).
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Locus horrendus:
a natureza tempestuosa
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O fascínio pela morte, pela
escuridão, pela doença fez
com que muitos dos jovens
escritores buscassem meios
artificiais de fugir da realidade
e conquistar o mundo dos
sonhos. Drogas, como o ópio
e o haxixe, e bebidas fortes,
como o absinto, eram alguns
dos “paraísos artificiais” a que
recorriam. Como resultado da
vida boêmia, muitos românticos morreram cedo, quase
sempre vítimas da tuberculose (também conhecida como
“tísica”). Esse comportamento
autodestrutivo, associado ao
tédio e à depressão, passou
a ser conhecido como “mal
do século”.

Os versos de Junqueira Freire (1832-1855) revelam as razões românticas
para o culto da morte. Ela é amiga, acaba com o corpo doente e com a alma
inútil, dá paz a quem vive em agonia.
Promessa de descanso eterno, refúgio para as dores da vida, a morte
aparece nos poemas ultrarromânticos diretamente ligada ao amor não correspondido, fonte de sofrimento insuportável. O binômio amor-morte é traduzido,
muitas vezes, pela oposição entre o desejo de amar e o desejo de morrer.
é também a morte que faz cessar outra fonte de grande aflição para o
ultrarromântico: os impulsos sexuais. Adeptos da total idealização amorosa,
esses poetas não podem negar a força dos desejos, mas os associam a um
sentimento de culpa e destruição. Por esse motivo, seus poemas apresentam
a possibilidade da realização amorosa vinculada somente a contextos irreais,
sejam eles a manifestação do sonho ou a promessa da vida eterna.

Trilha sonora
A releitura do amor ultrarromântico no rock gótico do Evanescence

Traga-me para a vida (Bring me to life)
[...]
Sem uma alma
Meu espírito dorme em algum lugar frio
até que você o encontre
e o leve de volta pra casa
(acorde-me)
Acorde-me por dentro
(Eu não consigo acordar)
Acorde-me por dentro
(salve-me)
Me chame e me salve da escuridão
(acorde-me)
Obrigue meu sangue a fluir
(eu não consigo acordar)
antes que eu me desfaça
(salve-me)
salve-me do nada em que eu me tornei
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O “mal do século”
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LEE, Amy; MOODy, Ben; HODGES, David. “Bring me to life”. Intérprete:
Evanescence. In: Fallen. Rio de Janeiro: Sony, 2003.
Letra disponível em: <http://letras.terra.com.br/evanescence>.
Acesso em: 13 mar. 2005. (Fragmento).

As músicas depressivas e trágicas
do grupo de rock Evanescence recriam a
estética ultrarromântica. A maior parte
das letras do grupo explora o desespero,
falando de amor, dor e sofrimento, como é
o caso da música “Bring me to life”.
Discuta com seus colegas: qual é o estado de espírito em que se encontra o eu
lírico da canção? A caracterização do
eu lírico pode ser interpretada como
uma releitura contemporânea da visão
ultrarromântica de amor? Por quê?
Capa do CD Evanescence: Fallen.
Sony, 2003, Rio de Janeiro.

278

I_plus_literatura_cap14_D.indd 278

20/10/10 6:09:46 PM

•

Amor e morte: as virgens pálidas

Consequência do deslumbramento com a ideia da morte, a imagem
de beleza feminina será modificada. Mulheres lânguidas, pálidas, etéreas
substituem as virgens robustas de estéticas anteriores.
Assaltados pelo desejo físico, os ultrarromânticos compõem poemas em
que a associação entre a perfeição feminina e os traços da morte parece
condenar qualquer possibilidade de manifestação física do amor.

Pálida imagem
No delírio da ardente mocidade
Por tua imagem pálida vivi!
A flor de coração do amor dos anjos
Orvalhei-a por ti!

Foi por ti que eu pensei que a vida inteira
Não valia uma lágrima — sequer,
Senão num beijo trêmulo de noite...
Num olhar de mulher!
Palor: palidez, brancura.

MILLAIS, J. Ofélia. 1851-1852.
Óleo sobre tela, 76,2 3 101,6 cm.

Se a vida é lírio que a paixão desflora,
Meu lírio virginal eu conservei;
Somente no passado tive sonhos
E outrora nunca amei!
Foi por ti que na ardente mocidade
Por uma imagem pálida vivi!
E a flor do coração no amor dos anjos
Orvalhei... só por ti.

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra
completa. Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2000. p. 265-266. (Fragmento).

O eu lírico do poema suspira e chora por uma mulher de lábios pálidos.
A solução encontrada para a desilusão amorosa vem expressa em uma
estranha condição: se a vida é um lírio que é destruído (desflorado) pela
paixão, então ele foge do amor (mantém-se virgem).
O ultrarromântico desenvolve o tema do amor sexualizado de modo
negativo, sempre associado à condenação de sua realização e como um
fator de corrupção humana.
Por causa dessa postura, idealiza totalmente o relacionamento amoroso.
Somente em sonhos os amantes podem se tocar. A frustração gerada pelo
desejo não satisfeito dá ao poema uma tensão erótica bastante grande. Essa
tensão será uma das características da poesia de Álvares de Azevedo.

A linguagem da poesia da segunda
geração: imagens e ritmos
Embora a liberdade formal continue sendo um traço característico da
produção poética da segunda geração, os autores do período fazem uso
recorrente de algumas palavras que os auxiliam a construir as imagens
de saudade, solidão, morte e pessimismo.
Os termos escolhidos aludem a uma existência mais depressiva, marcada
em alguns casos pela irracionalidade: pálpebra demente, matéria impura, longo
pesadelo, desespero pálido são apenas alguns exemplos das expressões que
os autores selecionam para registrar um olhar mais pessimista para a vida.
Em outros momentos, a obsessão pela morte leva esses mesmos poetas a evocar imagens de anjos macilentos, leitos pavorosos, virgens frias,
etc. Toda a série de substantivos e adjetivos que indicam palidez também
será utilizada com frequência para caracterizar a beleza feminina etérea
idolatrada pelos autores do período.

Capítulo 14 • Segunda geração: idealização, paixão e morte

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O expirar de teu canto lamentoso
Sobre teus lábios que o palor cobria,
Minhas noites de lágrimas ardentes
E de sonhos enchia!

[...]
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

Lembrança de morrer

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.

Só tu à mocidade sonhadora
Do pálido poeta deste flores...
Se viveu, foi por ti! e de esperança
De na vida gozar de teus amores.

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.

Beijarei a verdade santa e nua,
Verei cristalizar-se o sonho amigo...
Ó minha virgem dos errantes sonhos,
Filha do céu, eu vou amar contigo!

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro
— Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
— Foi poeta — sonhou — e amou na vida. —

Como o desterro de minh’alma errante,
Onde fogo insensato a consumia:
Só levo uma saudade — é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia. [...]

Sombras do vale, noites da montanha,
Que minha alma cantou e amava tanto,
Protegei o meu corpo abandonado,
E no silêncio derramai-lhe canto!

Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei... que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!

Mas quando preludia ave d’aurora
E quando à meia-noite o céu repousa,
Arvoredos do bosque, abri os ramos...
Deixai a lua prantear-me a lousa!

Preludia: anunciava,
prenunciava.
Lousa: lápide de uma
sepultura.

AZEVEDO, Álvares de. In: BANDEIRA, Manuel (Org.). Antologia dos poetas brasileiros:
fase romântica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p. 175-177.

1. No poema transcrito, o eu lírico fala de sua morte.
Que imagem ele utiliza para se referir à vida e a
seu fim na primeira estrofe?
ff
Que expressão dessa estrofe sugere que o eu
lírico considera a vida um lugar de sofrimento?
Explique por quê.

2. Nas duas primeiras estrofes, o eu lírico se dirige àqueles que o conhecem e faz um pedido.
O que ele pede?

a) A justificativa para esse pedido aparece na

Unidade 4 • Romantismo

terceira estrofe, em que o eu lírico compara a
morte a duas situações. Quais são elas?

b) Considerando essas comparações, explique de
que maneira o eu lírico vê a morte.

c) Essa visão da morte indica a filiação desse
poema à segunda geração romântica. Explique
por quê.

3. Releia.
“Só levo uma saudade — é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia.”
a) A que se refere o eu lírico nesses versos?

b) Esses versos indicam a presença de outro grande tema da poesia da segunda geração: o amor.
Explique, a partir de elementos do texto, qual é
a visão de amor presente no poema.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste poema, Álvares de Azevedo trata das questões que
moveram a segunda geração: a morte, o amor e o sonho.

4. No poema, o eu lírico faz referência à mulher amada. Ela tem existência real ou não? Justifique.
ff
Qual é a imagem de mulher presente no poema?

5. Nas últimas estrofes, o eu lírico pede para ser enterrado com um epitáfio que pode ser entendido como
um lema ultrarromântico. Explique por quê.
ff
Nessas estrofes, o eu lírico estabelece uma relação
de proximidade e integração entre si mesmo e a
natureza. Qual é ela?

6. Compare as informações apresentadas na linha
do tempo deste capítulo com as da linha do tempo
do Capítulo 13 e discuta as questões a seguir com
seus colegas.

a) Qual é a diferença entre os acontecimentos apresentados nas duas linhas do tempo?

b) De que maneira essa diferença determina, na segunda geração romântica, a produção de obras literárias mais voltadas para questões individuais?
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Casimiro de Abreu:
versos doces e meigos
Casimiro de Abreu (1839-1860) foi o poeta mais lido e declamado da
segunda geração romântica brasileira. Começou sua atividade literária em
Lisboa, onde entrou em contato com poetas europeus. Embora trilhe um
caminho individual diferente, acaba se interessando pelos mesmos temas
que fascinavam os estudantes de Direito do Largo de São Francisco.
A musicalidade de seus versos, que acentuava a suavidade e facilitava a
memorização dos poemas, o modo sensível com que tratou de temas como
a saudade, a natureza e o desejo, sem a carga de pessimismo e culpa que
aparece em outros autores da época, explicam sua popularidade, principalmente entre o público feminino.
Como aconteceu com vários escritores de sua geração, Casimiro de
Abreu morreu cedo, aos 21 anos, vítima da tuberculose.

Casimiro de Abreu. c. 1859. Autor
desconhecido.

O olhar ingênuo para as questões de amor destaca-se em sua poesia e
lhe dá identidade. Suas figuras femininas, por exemplo, não vêm associadas
a imagens de morte.
Seus poemas falam de aspectos comuns da vida: a moça que vende as
flores colhidas no jardim é comparada aos pássaros que brincam entre as
rosas. Alguns críticos identificam, nessa evocação sentimental de pequenos
objetos e cenas, uma valorização dos elementos prosaicos e um uso da
linguagem coloquial que só reaparecerá, muito tempo depois, nos versos
modernistas de Manuel Bandeira.

Os belos dias da infância perdida
O sentimento amoroso também aparece simbolizado pelo saudosismo de
uma infância inocente, ingênua e perfeita. Entre os nossos ultrarromânticos,
Casimiro de Abreu é quem vai explorar o tema do saudosismo. Seus versos
simples caíram no gosto popular e ele se tornou um dos mais conhecidos
poetas de sua geração.
A infância como momento de felicidade suprema foi imortalizada nos
conhecidos versos de Casimiro de Abreu.

Meus oito anos
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!
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!

Que auroras, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
[...]
ABREU, Casimiro de. As primaveras.
Organização e prefácio de Vagner Camilo.
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 38-39.
(Fragmento).

Fagueiras: amenas,
suaves, agradáveis.
Folgar: brincar.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leveza e suavidade
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Todas as imagens associadas à infância são positivas. A natureza é
caracterizada por árvores de sombra acolhedora, o mar é como um lago
sereno, e o céu é estrelado. Nesse cenário paradisíaco do passado, emerge o traço principal que torna a infância um momento tão saudoso para o
ultrarromântico: era o tempo da inocência. Casimiro de Abreu fala explicitamente disso quando afirma que “respira a alma inocência” e menciona
“o ingênuo folgar”.
A inocência da criança é perdida na idade adulta. O poema representa
uma possibilidade de reviver, de forma idealizada, esse tempo perdido.

Ariel e Calibã são personagens da última peça
escrita por Shakespeare, A
Tempestade. Espíritos que
servem a um mesmo senhor,
apresentam comportamentos opostos. Ariel é cordato
e, ainda que às vezes conteste as ordens recebidas, é
obediente. Calibã é violento,
tempestuoso mas, embora
eventualmente obedeça, não
o faz sem protestar. Álvares
de Azevedo se refere ao
contraste entre essas duas
naturezas no prefácio da
Lira dos vinte anos: “A razão
é simples. é que a unidade
deste livro funda-se numa binomia: — duas almas que moram nas cavernas de um cérebro pouco mais ou menos
de poeta escreveram este
livro, verdadeira medalha de
duas faces”. Ele reconhece,
assim, sua capacidade de
apaixonar-se perdidamente,
mas também de rir do próprio arrebatamento.

A idealização da pátria
Ao lado do olhar mais positivo para a vida, Casimiro também idealizou a
pátria, cantando o tema das saudades dos exilados inaugurado por Gonçalves
Dias. Um dos seus poemas mais conhecidos é um canto de louvor ao Brasil.
......................................................................

Minha terra
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá.
G. Dias

Todos cantam sua terra,
Também vou cantar a minha,
Nas débeis cordas da lira
Hei de fazê-la rainha;
— Hei de dar-lhe a realeza
Nesse trono de beleza
Em que a mão da natureza
Esmerou-se enquanto tinha.
[...]
Tem tantas belezas, tantas,
A minha terra natal,
Que nem as sonha um poeta
E nem as canta um mortal!

— É uma terra de amores
Alcatifada de flores
Onde a brisa em seus rumores
Murmura: — não tem rival!
Lisboa – 1856.
ABREU, Casimiro de. As primaveras.
Organização e prefácio de Vagner Camilo.
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 19-23.
(Fragmento).

Débeis: fracas, sem força.
Esmerou-se: caprichou, realizou
algo com cuidado e perfeição.
Alcatifada: atapetada.

A pátria é a “rainha” a ser louvada. As joias da sua coroa são os elementos
da natureza sem igual com que foi agraciada por Deus.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ariel e Calibã
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Álvares de Azevedo:
ironia, amor e morte

FUSELI, H. Ariel (A Tempestade).
c. 1800. Óleo sobre tela.

Em todos os textos que escreveu, Álvares de Azevedo sempre explorou o
tema dos desesperos passionais, tratados a partir de duas perspectivas: a
séria e a irônica. é o próprio autor quem define, no prefácio à segunda parte
da Lira dos vinte anos, as duas linhas da sua produção literária: “Nos mesmos
lábios onde suspirava a monodia amorosa, vem a sátira que morde”. Monodia
é a denominação que se dá a um canto em uníssono. O sentido do termo é importante no contexto, porque revela que o poeta percebia sua lírica amorosa
como textos que expressavam uma mesma visão idealizada do amor.
Apresentando-se como Ariel e Calibã, anjo e demônio, Álvares de Azevedo
prepara o leitor para poemas que exploram as angústias amorosas ou as ridicularizam. Desse conflito, nasce sua identidade literária, que o torna único
entre os ultrarromânticos, e que será definida pelo modo contrastante de
tratar os temas da época, rompendo com o tom monocórdio e desafiando
uma concepção homogênea e estática de literatura.
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Álvares de Azevedo também se distingue por ser o primeiro a trazer a
ironia para o centro da cena romântica.

Lira dos vinte anos
Obra dividida em três partes, a Lira dos vinte anos revela as diferentes faces literárias de Álvares de Azevedo. A primeira e a terceira
partes são marcadas pelo sentimentalismo e egocentrismo típicos dos
ultrarromânticos.
São poemas que registram o fascínio pela ideia de morrer e a atração
pelas virgens pálidas e frias. Neles, a possibilidade de concretização do
amor fica confinada ao mundo dos sonhos e da imaginação.

Quando à noite no leito perfumado

E, quando eu te contemplo adormecida
Solto o cabelo no suave leito,
Por que um suspiro tépido ressona
E desmaia suavíssimo em teu peito?
Virgem do meu amor, o beijo a furto
Que pouso em tua face adormecida
Não te lembra no peito os meus amores
E a febre do sonhar de minha vida?
Dorme, ó anjo de amor! no teu silêncio
O meu peito se afoga de ternura
E sinto que o porvir não vale um beijo
E o céu um teu suspiro de ventura!
Um beijo divinal que acende as veias,
Que de encantos os olhos ilumina,
Colhido a medo como flor da noite
Do teu lábio na rosa purpurina,
E um volver de teus olhos transparentes,
Um olhar dessa pálpebra sombria,
Talvez pudessem reviver-me n’alma
As santas ilusões de que eu vivia!

Observe a “cena amorosa” criada
no poema: o eu lírico descreve uma
mulher que dorme. Ela é apresentada de acordo com os clichês
ultrarromânticos (virginal, rosto
lânguido, expressão sonhadora,
cabelos soltos).
A aproximação e o beijo roubado
(terceira estrofe) acontecem com a
donzela adormecida. Essa condição
é o que permite a aproximação sem
risco de concretização do encontro
amoroso. Enquanto ela dorme e
sonha, ele nos fala sobre as suas
fantasias, deixando claro que é governado pela “febre do sonhar”.

Álvares de Azevedo
Além dos clássicos românticos que fizeram a delícia dos poetas da segunda
geração — Byron, Musset e
Heine —, o jovem Álvares de
Azevedo devorava outros
autores na solidão de São
Paulo. Nos poemas da Lira
dos vinte anos, ele revela,
por meio de epígrafes, as
fontes de sua inspiração
literária: George Sand, Victor
Hugo, Shakespeare, Dante,
Théophile Gautier, Lamartine,
Alexandre Dumas, Goethe,
Alfred de Vigny, Shelley,
Cervantes, Chateaubriand
e André de Chénier, entre
outros. A presença de poetas
ingleses e franceses entre
os preferidos de Álvares de
Azevedo torna mais clara a
influência europeia em sua
poesia.

No apelo para que a virgem permaneça adormecida, o eu lírico deixa entrever sua opção pela fantasia.
Ela não evita, porém, a manifestação
do desejo: ele afirma que o futuro
vale menos que um beijo; o céu,
menos que um suspiro de alegria
da mulher amada.
Nas duas últimas estrofes, o eu
lírico, ao mesmo tempo em que
associa a manifestação física do
amor ao medo (o beijo divinal é
“colhido a medo”), afirma o desejo
de ter revividas as ilusões que
animavam sua vida.

Capítulo 14 • Segunda geração: idealização, paixão e morte

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quando à noite no leito perfumado
Lânguida fronte no sonhar reclinas,
No vapor da ilusão por que te orvalha
Pranto de amor as pálpebras divinas?

A eSTAnTe de

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 133-134.

Na segunda parte da Lira dos vinte anos, o humor, a ironia e o sarcasmo
emergem com força.
Nesse contexto mais descontraído, o poeta cria cenas engraçadas que
lembram ao leitor que a realidade nem sempre colabora com os jovens
apaixonados.

LEIGHTON, F. Juno ardente. 1895.
Óleo sobre tela, 120,6 3 120,6 cm.
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Namoro a cavalo
[…]
Ontem tinha chovido... Que desgraça!
Eu ia a trote inglês ardendo em chama,
Mas lá vai senão quando uma carroça
Minhas roupas tafuis encheu de lama...
Eu não desanimei. Se Dom Quixote
No Rocinante erguendo a larga espada
Nunca voltou de medo, eu, mais valente,
Fui mesmo sujo ver a namorada...

Mas eis que no passar pelo sobrado,
Onde habita nas lojas minha bela,
Por ver-me tão lodoso ela irritada
Bateu-me sobre as ventas a janela...
O cavalo ignorante de namoros
Entre dentes tomou a bofetada,
Arrepia-se, pula, e dá-me um tombo
Com pernas para o ar, sobre a calçada...
[...]

Podemos ver, na veia sarcástica e irônica de poemas como esse,
um aviso de que o poeta das virgens lânguidas é capaz de tratar de
assuntos mais mundanos e explícitos.

Noite na taverna:
histórias de amor e morte

Unidade 4 • Romantismo

DORé, G. Dom Quixote e Sancho
Pança. 1863. Gravura. Dom Quixote,
o intrépido cavaleiro que brandia
sua espada contra terríveis
monstros que não passavam de
moinhos de vento, é mencionado
neste poema por Álvares de
Azevedo para compor a triste
figura do apaixonado que não
mede esforços para encontrar sua
amada.

Ilustração de Di Cavalcanti para
Noite na taverna, de Álvares de
Azevedo, edição de 1941.

— Silêncio, moços! acabai com essas cantilenas horríveis! Não vedes
que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis
que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza
sigilou os olhares da volúpia?

Sigilou: selou.

AZEVEDO, Álvares de. Noite na taverna. In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2000. p. 565. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro:
Tafuis: festivas, elegantes,
Nova Aguilar, 2000. p. 242-243.
(Fragmento).
exageradas.

A cena de abertura das narrativas de Noite na taverna não poderia ser
mais explícita: em um cenário em que mulheres bêbadas dormem sobre as
mesas, um grupo de rapazes dá início ao relato de suas aventuras amorosas. São eles Solfieri, Bertram, Gennaro, Claudius Hermann e Johann.
Cada uma dessas personagens irá assumir a voz narrativa para contar
aventuras que envolvem o lado destrutivo, para os ultrarromânticos, do
sentimento amoroso: o desejo carnal.
As histórias contadas não deixam dúvida sobre a lição final: o amor
verdadeiro só é possível após a morte.
Macário, a única peça de teatro escrita por Álvares de Azevedo, apresenta um cenário muito semelhante ao de Noite na taverna. é em uma
taverna, à noite, que tem início o diálogo entre o estudante Macário e um
estranho, que mais tarde se apresenta como Satã. Essa obra, que mostra o interesse do autor por temas satânicos, será estudada quando for
apresentado o teatro romântico.
O conjunto da obra de Álvares de Azevedo é povoado por imagens de
culpa associadas à erotização do relacionamento amoroso, que simbolizam
a obsessão desse autor com o lado macabro da vida e do amor.
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Fagundes Varela:
uma poesia de transição
Luís Nicolau Fagundes Varela (1841-1875) costuma ser associado aos autores da segunda geração. Embora tenha aparecido tardiamente no mundo
literário de São Paulo, escreveu textos ultrarromânticos. O conjunto da sua
obra, porém, traz alguns poemas em que aparecem os primeiros sinais da
preocupação com temas sociais. Essa característica antecipa o traço fundamental que definirá os autores da terceira geração romântica brasileira. Por
esse motivo, é visto como um autor de transição.
Juiz de Direito, Fagundes Varela teve sua vida marcada por uma tragédia
pessoal: seu primeiro filho morreu com apenas três meses de vida. A dor
provocada por essa perda levou-o à vida boêmia e ao alcoolismo. Em homenagem ao filho, compôs um de seus poemas mais conhecidos: “Cântico do
calvário”. Leia a primeira estrofe.

Fagundes Varela. c. 1871.
Autor desconhecido.

Cântico do calvário
À memória de meu filho morto a 11 de dezembro de 1863.

VARELA, Fagundes. Poemas. Erechim: Edelbra. p. 212-213. (Fragmento).

Apesar de abordar os temas mais caros aos ultrarromânticos — solidão,
morte, inadaptação social —, Fagundes Varela compôs alguns poemas em
que a escravidão é apresentada como uma injustiça social e uma ofensa à
humanidade.

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 3.

Texto 1

Noite na taverna
Bertram, uma das personagens sentadas na taverna sombria em que
se ambienta a novela ultrarromântica de Álvares de Azevedo, conta a
“perdição” a que foi levado pelo amor de uma mulher.
Um outro conviva se levantou. [...]
Esvaziou o copo cheio de vinho, e com a barba nas mãos alvas, com os olhos de
verde-mar fixos, falou:

Pegureiro: pastor.
Messe: colheita.

Capítulo 14 • Segunda geração: idealização, paixão e morte

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eras na vida a pomba predileta
Que sobre um mar de angústias conduzia
O ramo da esperança. — Eras a estrela
Que entre as névoas do inverno cintilava
Apontando o caminho ao pegureiro.
Eras a messe de um dourado estio.
Eras o idílio de um amor sublime.
Eras a glória, — a inspiração, — a pátria,
O porvir de teu pai! — Ah! no entanto,
Pomba, — varou-te a flecha do destino!
Astro, — engoliu-te o temporal do norte!
Teto, — caíste! — Crença, já não vives!
[...]
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— Sabeis, uma mulher levou-me à perdição. Foi ela quem me queimou a
fronte nas orgias, e desbotou-me os lábios no ardor dos vinhos e na moleza de
seus beijos, quem me fez devassar pálido as longas noites de insônia nas mesas de
jogo, e na doidice dos abraços convulsos com que ela me apertava o seio! [...]
Foi uma vida insana a minha com aquela mulher! Era um viajar sem fim.
[...]
Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor; nossas noites
sim eram belas!
Um dia ela partiu; partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimados dos seus e
o coração cheio do germe dos vícios que ela aí lançara. Partiu; mas sua lembrança
ficou como um fantasma de um mau anjo perto de meu leito.
[...]
AZEVEDO, Álvares de. Noite na taverna. In: Obra completa. Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 571-573. (Fragmento).

1. O que o narrador descreve como a “perdição” a que foi levado por uma
Ilustração de Di
Cavalcanti para a
obra Noite na taverna,
edição de 1941.

2. Bertram atribui sua degradação moral a essa mulher. Quais expressões
se referem a ela e aos sentimentos do narrador?
ff
Que imagem de mulher é sugerida por essas expressões?

3. A construção dessa imagem de mulher contribui para ilustrar a visão
que os poetas da segunda geração têm do amor sexualizado. Qual é
essa visão?
ff
De que maneira o relato de Bertram deixa implícita a visão de amor
que será defendida pelos poetas ultrarromânticos?

O texto a seguir refere-se às questões de 4 a 6.

Texto 2

É ela! É ela! É ela! É ela!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

mulher?

Unidade 4 • Romantismo

Neste poema, Álvares de Azevedo trata de modo irônico o amor ultrarromântico.
É ela! é ela! — murmurei tremendo,
E o eco ao longe murmurou — é ela!
Eu a vi... minha fada aérea e pura —
A minha lavadeira na janela!

Afastei a janela, entrei medroso...
Palpitava-lhe o seio adormecido...
Fui beijá-la... roubei do seio dela
Um bilhete que estava ali metido...

Dessas águas-furtadas onde eu moro
Eu a vejo estendendo no telhado
Os vestidos de chita, as saias brancas;
Eu a vejo e suspiro enamorado!

Oh! de certo... (pensei) é doce página
Onde a alma derramou gentis amores;
São versos dela... que amanhã de certo
Ela me enviará cheios de flores...

Esta noite eu ousei mais atrevido
Nas telhas que estalavam nos meus passos
Ir espiar seu venturoso sono,
Vê-la mais bela de Morfeu nos braços!

Tremi de febre! Venturosa folha!
Quem pousasse contigo neste seio!
Como Otelo beijando a sua esposa,
Eu beijei-a a tremer de devaneio...

Como dormia! que profundo sono!...
Tinha na mão o ferro do engomado...
Como roncava maviosa e pura!...
Quase caí na rua desmaiado!

É ela! é ela! — repeti tremendo;
Mas cantou nesse instante uma coruja...
Abri cioso a página secreta...
Oh! meu Deus! era um rol de roupa suja!

Águas-furtadas:
espécies de sótão.
“De Morfeu nos
braços”: dormindo.
Mavioso: agradável aos
ouvidos, melodioso.
Cioso: com cuidado, zelo.
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Mas se Werther morreu por ver Carlota
Dando pão com manteiga às criancinhas
Se achou-a assim mais bela, — eu mais te adoro
Sonhando-te a lavar as camisinhas!

É ela! é ela! meu amor, minh’alma,
A Laura, a Beatriz que o céu revela...
É ela! é ela! — murmurei tremendo,
E o eco ao longe suspirou — é ela!

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra completa. Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 237-238.

4. Álvares de Azevedo tematiza, no poema, os sentimentos que tomam
o eu lírico ao ver a mulher amada.
ff
Transcreva no caderno algumas passagens que remetem ao sentimentalismo característico da segunda geração romântica.

5. A situação descrita no poema remete a um tema recorrente na lírica
amorosa: a visão da mulher amada adormecida.
ff
Escreva no caderno as passagens que indicam a idealização da cena
e da mulher amada.
a) Que elementos não correspondem à idealização característica da
segunda geração?

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

b) Explique de que maneira esses elementos revelam uma postura

6. Qual é a referência literária usada pelo eu lírico para justificar, ironicamente, o seu amor por uma mulher que não corresponde à imagem
de musa ultrarromântica? Explique.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo no Brasil: segunda geração.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que o Ultrarromantismo se caracterizou
pela exacerbação dos sentimentos e pôde perceber que idealização,
paixão e morte se mesclam em textos arrebatados e, não raro, sombrios. Viu, ainda, na “Trilha sonora” apresentada no capítulo, que o
rock gótico de alguns grupos da atualidade, como o Evanescence,
faz uma releitura desses sentimentos ultrarromânticos.
Essa tendência se verifica, também, nas letras melancólicas e,
por vezes, trágicas de algumas bandas brasileiras (NXZero, Fresno,
Forfun, etc.) e outras estrangeiras (Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte, etc.), que unem, muitas vezes, a batida pesada
de suas canções a letras que falam de amor e perda.
Para compreender melhor como os sentimentos ultrarromânticos e
como o exagero que caracteriza a segunda geração influenciam, ainda
hoje, alguns grupos musicais e seus fãs adolescentes, você deverá
selecionar uma canção de uma banda que represente essa tendência
musical, mostrando de que maneira a música selecionada se relaciona
à segunda geração romântica.

Para cumprir essa tarefa, você deverá seguir os passos abaixo:
ff
selecionar uma canção de um grupo musical da atualidade que
apresente elementos, na sua letra, que possam ser relacionados
ao gosto ultrarromântico;
ff
apresentar a canção para os seus colegas, explicando, oralmente,
que elementos da letra (e/ou da melodia) da música permitem
estabelecer sua relação com os textos e os temas que caracterizaram a segunda geração romântica.

Material complementar
Moderna PLUS

Capítulo 14 • Segunda geração: idealização, paixão e morte

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

irônica em relação ao lirismo exacerbado dos ultrarromânticos.

http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
Antonio Candido.

287

I_plus_literatura_cap14 REIMPRESSÃO.indd 287

2/9/11 5:50 PM

A tradição da

segunda geração romântica:
o fascínio da morte
Byron: a morte
como libertação
No Ultrarromantismo, a morte exercerá um grande fascínio entre os
poetas. Byron será o primeiro a cantar a morte como o caminho que livra
o indivíduo da existência sem sentido, marcada pelo sofrimento. Em seus
poemas, a morte é apresentada como um anseio do sujeito. No trecho
abaixo, o eu lírico afirma que nascemos “para a dor”. A morte, portanto, é
o momento do alívio.

Eutanásia

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quando o Tempo trouxer, ou cedo ou tarde,
Esse sono sem sonhos para me embalar,
Sobre o meu leito de agonia possa, Olvido!
Tua asa langue levemente tremular.
[...]
Sem ter por perto carpidores oficiosos,
Deixai que a terra me recubra silencioso:
Que eu não tire à amizade uma só lágrima,
Que eu não estrague um só momento jubiloso.
[...]
“Ah! morrer todavia e ir-se para sempre!”
Aonde todos foram já ou devem ir!
Ser o nada que eu era, anteriormente
A nascer para a vida e para a dor curtir!
As alegrias conta que tuas horas viram,
Conta teus dias sem nenhum sofrer:
E sabe, não importa o que hajas sido,
É bem melhor não ser.

Unidade 4 • Romantismo

ByRON, George Gordon N. Poemas.
Organização e tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos.
São Paulo: Hedra, 2008. p. 93-95.

Olvido: esquecimento; personificado no poema, porque é
evocado pelo eu lírico.
Langue: lânguida, sensual.
Carpidores: pessoas que choram.
jubiloso: de intensa alegria.

Os versos do poeta inglês encontraram eco na
voz de vários poetas brasileiros da segunda geração
romântica, sobretudo de Álvares de Azevedo.

Escultura em gesso de Byron com 174 centímetros feita por Bertel
Thorvaldsen e finalizada em 1834, no Trinity College, em Cambridge.
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O descanso de uma alma atormentada
A morte vista como o fim de uma vida sem alento também ganhou lugar
na poesia pré-modernista de Augusto dos Anjos. Nos versos do poeta, ela
será a voz que dirá ao eu lírico que o momento do desejado descanso para
uma existência atormentada enfim chegou.

A esperança

[...]

Muita gente infeliz assim não pensa;
No entanto o mundo é uma ilusão completa,
E não é a Esperança por sentença
Este laço que ao mundo nos manieta?

E eu, que vivo atrelado ao desalento,
Também espero o fim do meu tormento,
Na voz da Morte a me bradar: descansa!
ANJOS, Augusto dos. Eu & outras poesias. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1982. p. 111.
(Fragmento).

Manieta: amarra, ata.

Uma prece
No poema do modernista Manuel Bandeira, o pedido para a chegada do
fim derradeiro vem em forma de prece. Para uma vida sem alegrias, o eu lírico
roga que lhe seja dado o que sempre buscou: uma boa morte.

Oração a Nossa Senhora da Boa Morte

Capítulo 14 • Segunda geração: idealização, paixão e morte

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...]

[...]
Desenganei-me das outras santas
(Pedi a muitas, rezei a tantas)
Até que um dia me apresentaram
A Santa Rita dos Impossíveis.
Fui despachado de mãos vazias!
Dei a volta ao mundo, tentei a sorte.
Nem alegrias mais peço agora,
Que eu sei o avesso das alegrias.
Tudo que viesse, viria tarde!
O que na vida procurei sempre,
— Meus impossíveis de Santa Rita —
Dar-me-eis um dia, não é verdade?
Nossa Senhora da Boa Morte!
BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 154-155.
(Fragmento).

Representação da Nossa Senhora
da Boa Morte. Século XVIII.
Madeira policromada.
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CONEXÕES
Para navegar
http://www.ibiblio.org/wm
O Webmuseum está no ar desde 1994 e oferece acesso a obras de arte por períodos
históricos e estilos, separando-os por país de origem. Há boas imagens de William Blake
(1757-1827), artista notável do Romantismo inglês, que registrava em seus quadros e
poemas o místico e a emoção. O site também apresenta obras de Caspar David Friedrich
(1774-1840), romântico alemão. Em inglês.

http://www.musopen.com/music.php

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
O site Domínio Público disponibiliza, para aqueles que o consultam, uma biblioteca
virtual que permite o acesso à obra de Álvares de Azevedo, o principal autor da segunda
geração romântica brasileira. Lá estão Lira dos vinte anos, Macário, Noite na taverna,
Poemas malditos e Poemas irônicos, venenosos e sarcásticos.

Para ler e pesquisar
Contos fantásticos do século XIX: o fantástico visionário e o fantástico
cotidiano, de italo Calvino (Org.).
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Essa seleção de contos do século XIX, realizada pelo escritor Italo Calvino, reúne os
mais importantes nomes da narrativa curta em tempos românticos. Nessa obra, estão
os narradores e personagens que povoaram o imaginário literário de mistério, sombras,
paixões avassaladoras, reações intempestivas, ciúmes, vinganças e toda a sorte de
pesadelos e desencantos amorosos. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Christian Andersen,
Stevenson, Henry James, Walter Scott estão entre os nomes indicados por Calvino e
que tanto influenciaram a segunda geração romântica brasileira.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Site em inglês com grande acervo de músicas organizadas por compositor, intérprete,
instrumento, período e formas musicais. Há composições de Beethoven que exemplificam o gosto ultrarromântico por sentimentos melancólicos, como a Sonata patética
(Sonata no 8 in C Minor “Pathétique”, Op. 13) e a Sonata ao luar (Sonata no 14 in C Sharp
Minor “Moonlight”, Op. 27). Também a Polonaise (Polonaise in A Flat Major, Op. 53), de
Chopin, ilustra bem o arrebatamento da segunda geração romântica. Além disso, Scenes
from a Childhood (Scenes from a Childhood, Op. 15), de Robert Schumann, compostas
como resgastes de momentos da infância, permitem uma interessante relação com o
saudosismo de Casimiro de Abreu.

Retrato do amor quando jovem, de Décio Pignatari.

Unidade 4 • Romantismo

São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
Organizado por Décio Pignatari, o livro apresenta um panorama do amor jovem ao longo
de cinco séculos, através das obras de grandes nomes da literatura universal, como Dante,
Shakespeare e Goethe.

Batman — O cavaleiro das trevas, de Frank Miller.
São Paulo: Abril/DC Comics, 1986.
História em quadrinhos responsável pela reformulação da triste e vingativa figura de
Batman, o homem-morcego, habitante da sugestiva Gotham City, criado em 1939 por
Bob kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Órfão desde muito cedo, na versão de Frank Miller,
seguida por muitas outras de igual inclinação romântica, esse herói sombrio carrega em
sua alma a certeza de que uma dor gerada pela perda de pessoas amadas jamais poderá
ser superada. O ambiente soturno que caracteriza as produções da segunda geração
romântica poderá ser reconhecido nas falas e desenhos dessa HQ.
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Para assistir
Crepúsculo, de Catherine Hardwicke.
EUA, 2008.
Nessa versão moderna de uma história de amor impossível, vemos a idealização
amorosa personificada no sentimento que une um casal de adolescentes. Edward Cullen, um rapaz bastante reservado, foi transformado em vampiro quando tinha 17 anos
de idade. Misterioso e distante, esconde o seu segredo de todos os que frequentam o
colégio em que estuda. Mas, quando a jovem Bella chega à escola, ele imediatamente
se apaixona por ela e eles acabam se aproximando. A garota corresponde e, indo contra
todos os receios dele, não se afasta quando descobre que seu amado é um vampiro. Ele,
por outro lado, sabe que esse relacionamento pode colocar a vida de Bella e de todos
que ama em grave risco.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Crepúsculo, de Catherine Hardwicke.

EUA, 2002.
Nesse filme, uma comovente história de amor revela a relação tão cara aos ultrarromânticos entre esse sentimento e a morte. Landon é um rapaz popular e rebelde
que, depois de uma brincadeira de mau gosto que termina com um sério acidente
com um jovem do colégio, é punido pela direção da escola. Seu castigo será participar de uma peça teatral. Nos ensaios, ele conhece Jamie, uma garota estudiosa e
tímida que jamais imaginou ter qualquer contato com Landon. A convivência entre
eles faz despertar um sentimento poderoso que transforma o rapaz. Mas Jamie
faz de tudo para não se render a esse amor. Landon não consegue compreendê-la até que descobre que sua amada está com uma doença fatal. Então, ele fará de tudo
para que esse amor “seja eterno enquanto durar”.

Doce novembro, de Pat O’Connor.
EUA, 2001.
Nesse filme, vemos a força transformadora do amor e a impossibilidade desse sentimento durar para sempre em razão de uma fatalidade. O atarefado executivo Nelson Moss
vê sua vida se transformar radicalmente quando, ao renovar sua licença de motorista,
conhece Sara Deever. A moça, disposta a viver cada momento de sua vida intensamente, não se conforma com o fato de Nelson só pensar em trabalho. Convence-o, então,
a passar o mês de novembro com ela, sem qualquer compromisso sério, para que ele
perceba como a vida tem muito mais a oferecer. O executivo, então, passa a ter seus
dias preenchidos por romantismo e se apaixona perdidamente por Sara. Mas esse amor
não pode durar para sempre, porque a sua amada tem uma doença terminal e, por isso,
resolve viver cada momento como se fosse o último.

Para ouvir
Ao vivo: o tempo não para, de Cazuza.
Rio de Janeiro: Universal, 1999.
A música “Exagerado”, de Cazuza, evoca o romantismo exacerbado dos poetas da
segunda geração. O ideal de amor eterno e o exagero sentimental estão presentes
nessa canção, estabelecendo um interessante diálogo com a poesia que caracterizou
o chamado “mal do século”.

Prelúdios (Opus 28), de Frédéric Chopin.
Chopin é considerado, na música, aquele que melhor representa a geração ultrarromântica. Os 24 prelúdios do compositor são considerados o ponto mais alto do Romantismo
e sua obra mais perfeita, em que se destaca a genialidade do músico ao conseguir
expressar toda a sua individualidade através das notas dessa partitura.

Capítulo 14 • Segunda geração: idealização, paixão e morte
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Um amor para recordar, de Adam Shankman.
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UMa ViaGeM no teMpo

Primeiras leituras

BEST, A; LELoIr, T. Escravos chicoteados por ordem de seus patrões. s.d.

A canção do africano
Lá na úmida senzala,
Sentado na estreita sala,
Junto ao braseiro, no chão,
Entoa o escravo o seu canto,
E ao cantar correm-lhe em pranto
Saudades do seu torrão...
De um lado, uma negra escrava
Os olhos no filho crava,
Que tem no colo a embalar...
E à meia voz lá responde
Ao canto, e o filhinho esconde,
Talvez pra não o escutar!

Primeiras leituras

“Minha terra é lá bem longe,
Das bandas de onde o sol vem;
Esta terra é mais bonita,
Mas à outra eu quero bem!
“O sol faz lá tudo em fogo,
Faz em brasa toda a areia;
Ninguém sabe como é belo
Ver de tarde a papa-ceia!
Escrava com filha, fotografia
de Christiano Júnior. c. 1865.
Torrão: pátria.
Papa-ceia: regionalismo para
designar o planeta Vênus,
também conhecido como a
estrela da tarde.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

“Aquelas terras tão grandes,
Tão compridas como o mar,
Com suas poucas palmeiras
Dão vontade de pensar...

“Lá todos vivem felizes,
Todos dançam no terreiro;
A gente lá não se vende
Como aqui, só por dinheiro”.
O escravo calou a fala,
Porque na úmida sala
O fogo estava a apagar;
E a escrava acabou seu canto,
Pra não acordar com o pranto
O seu filhinho a sonhar!
O escravo então foi deitar-se,
Pois tinha de levantar-se
Bem antes do sol nascer,
E se tardasse, coitado,
Teria de ser surrado,
Pois bastava escravo ser.
E a cativa desgraçada
Deita seu filho, calada,
E põe-se triste a beijá-lo,
Talvez temendo que o dono
Não viesse, em meio do sono,
De seus braços arrancá-lo!
ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes. rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1986. p. 220-221.
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Ferros de marcar.
Séculos XVII e XIX.

Viramundo, instrumento utilizado para castigar escravos.
Séculos XVII e XIX.

Mordaça.
Séculos XVII e XIX.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A cruz da estrada
Caminheiro que passas pela estrada,
Seguindo pelo rumo do sertão,
Quando vires a cruz abandonada,
Deixa-a em paz dormir na solidão.

Dentre os braços da cruz, a parasita,
Num abraço de flores, se prendeu.
Chora orvalhos a grama, que palpita;
Lhe acende o vaga-lume o facho seu.

Que vale o ramo do alecrim cheiroso
Que lhe atiras nos braços ao passar?
Vais espantar o bando buliçoso
Das borboletas, que lá vão pousar.

Quando, à noite, o silêncio habita as matas,
A sepultura fala a sós com Deus.
Prende-se a voz na boca das cascatas,
E as asas de ouro aos astros lá nos céus.

É de um escravo humilde sepultura,
Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz.
Deixa-o dormir no leito de verdura,
Que o Senhor dentre as selvas lhe compôs.

Caminheiro! do escravo desgraçado
O sono agora mesmo começou!
Não lhe toques no leito de noivado,
Há pouco a liberdade o desposou.

Não precisa de ti. O gaturamo
Geme, por ele, à tarde, no sertão.
E a juriti, do taquaral no ramo,
Povoa, soluçando, a solidão.

ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes.
rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 239-240.

Primeiras leituras

buliçoso: agitado.
Gaturamo: ave, comum no leste
brasileiro. o macho tem a lateral
negro-azulada, o ventre amarelo-escuro e a testa amarela. A
fêmea é esverdeada.

DEBrET, J. Negociante de tabaco
em sua loja. 1823.
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Capítulo

15

Terceira geração:
a poesia social

ObjeTivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Caracterizar a poesia da terceira geração
romântica.

4. Identificar as principais características da obra
de Castro Alves.

2. Definir condoreirismo e explicar por que
o condor foi adotado como símbolo pelos
condoreiros.

5. Reconhecer as marcas da sua poesia abolicionista.

Unidade 4 • Romantismo

7. Reconhecer de que modo a vertente social da
poesia é explorada por autores de diferentes
momentos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período e como essa articulação
influenciou o projeto literário da terceira
geração romântica brasileira.

6. Analisar de que modo a lírica amorosa de Castro
Alves se diferencia daquela produzida pelos
poetas ultrarromânticos.

ArAgo, J. Castigo de
escravo. 1839. Litografia,
19 3 11 cm. A escravidão
foi uma das principais
preocupações dos
poetas da terceira
geração.
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A

humanidade pode tolerar a submissão de todo um povo?
Essa é a pergunta que fazem os poetas da terceira geração
romântica brasileira. Conscientes da sociedade em que vivem,
eles se interessam mais pelo conflito entre liberdade
e escravidão do que pela idealização amorosa.
Este capítulo explica como essa mudança aconteceu.

Leitura da imagem
1. A imagem de abertura retrata um ser humano na condição de escravo. Que elementos da imagem permitem que essa afirmação seja
feita?

2. A observação de uma imagem como essa desperta que reação em um
observador do século XXI? Justifique.

3. Leia.
Quando trazidos de volta, além de
açoitados, eles passam a ser distinguidos
por uma marca que lhes é colocada ao redor do pescoço e é muito estranha. Trata-se de um colar de ferro, do qual se projeta
quase em ângulo reto uma barra também
de ferro terminada por uma cruz ou algo
semelhante a uma flor de lis. A finalidade
desse colar é não só estigmatizá-los como
escravos fujões mas também dificultar a
sua fuga, já que, ao tentarem abrir caminho no meio do mato, a barra de ferro se
embaraçaria nos arbustos e acabaria por
estrangulá-los. [...] A multidão de escravos
vistos nas ruas com esse colar de ferro é
uma prova de como é grande o número
dos que estão sempre tentando fugir, e
também uma prova de como lhes é insuportável o tipo de vida que levam...

WALSH, robert. Notícias do Brasil (1828-1829). Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1985. v. 2, p. 131-160.
Disponível em: <http://www.cliohistoria.hpg.ig.com.br/bco_imagens/
escravos/violencia.htm>. Acesso em: 6 mar. 2005. (Fragmento).

a) Com base nesse texto, a que se refere o título Castigo de escravo, atribuído
à imagem?

b) Qual seria a provável finalidade de uma imagem como essa?

4. A máscara de ferro colocada sobre a boca indica que esse escravo já

Jacques Arago por
Alexandre Sixdeniers, s.d.

Jacques Etienne Arago
(1790-1855) participou da
viagem de circunavegação
com fins científicos do navio
Uranie, liderada pelo francês
Louis de Freycinet. Arago
rodou o mundo entre 1817 e
1821. No rio de Janeiro, foram
coletados espécimes da fauna e da flora brasileira, para
futuros estudos. Certamente
foi durante essa parada que
Arago produziu a litografia
Castigo de escravo.

Capítulo 15 • Terceira geração: a poesia social
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ff
Um brasileiro do início do século XIX reagiria do mesmo modo?
Por quê?

tentou o suicídio comendo terra. Explique por que essa máscara e
o colar contribuem para promover uma certa animalização do ser
humano.
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Da imagem para o texto
5. A representação literária do tema da escravidão teve um intérprete de
destaque no Brasil: o poeta Castro Alves. Em muitos poemas, como “O
navio negreiro”, ele descreveu o sofrimento dos negros e o absurdo de
sua condição. Leia.

5a
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!...
[...]

Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871) foi mais
um dos grandes poetas brasileiros a morrer jovem, levado
pela tuberculose. Em seus 24
anos de vida teve uma intensa
participação na cena literária,
tornando-se porta-voz da
causa da abolição. Estudante
de Direito, primeiro no recife
e depois em São Paulo, foi
colega de rui Barbosa e de
Joaquim Nabuco. A convivência acadêmica só fez aumentar o entusiasmo do jovem
poeta, que deixou como legado alguns dos mais belos versos da literatura brasileira.

São os filhos do deserto
Onde a terra esposa a luz.
Onde voa em campo aberto
A tribo dos homens nus...
São os guerreiros ousados,
Que com os tigres mosqueados
Combatem na solidão...
Homens simples, fortes, bravos...
Hoje míseros escravos
Sem ar, sem luz, sem razão...

[...]
Ontem a Serra Leoa,
A guerra, a caça ao leão,
O sono dormido à toa
Sob as tendas d’amplidão...
Hoje... o porão negro, fundo,
Infecto, apertado, imundo,
Tendo a peste por jaguar...
E o sono sempre cortado
Pelo arranco de um finado,
E o baque de um corpo ao mar...

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

vagas: ondas do mar.
Mosqueados: manchados.
serra Leoa: país a oeste da África.

ALVES, Castro. os escravos. In: Obra
completa. organização de Eugênio
gomes. rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1986. p. 281-282. (Fragmento).

a) O eu lírico estabelece uma interlocução logo nos primeiros versos do
poema. A quem ele se dirige?

b) Qual é o adjetivo que particulariza esse interlocutor?
c) Como essa particularização pode ser interpretada no contexto do
poema?

6. Quem são os outros interlocutores da primeira estrofe?

Unidade 4 • Romantismo

ff
Por que o eu lírico também se dirige a eles?

7. Como os africanos são inicialmente apresentados?
ff
Quais versos introduzem uma mudança nessa imagem? Qual é a
característica escolhida para definir os africanos nesses versos?

8. Releia a última estrofe. Nela, mais uma vez, duas imagens são contrapostas pelo eu lírico. Quais os versos que introduzem cada uma dessas
imagens?
Castro Alves,
fotografado por Alberto
Henschel. Século XIX.

a) Que momento da vida dos africanos cada uma dessas imagens representa?

b) De que modo o espaço é utilizado para simbolizar a mudança da liberdade para a escravidão?
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Desde o início da colonização do Brasil, o número de escravos africanos
vindos para cá superava em muito o de portugueses. Entre 1500 e 1822,
estima-se que a relação entre essas duas populações seria da ordem de
três africanos para um português.
A Lei Eusébio de Queirós, promulgada em 1850, instituía punições
para aqueles que fossem surpreendidos realizando o tráfico de escravos. Tudo isso de nada adiantou: sempre havia aqueles que encontravam
meios de burlar a proibição.

1854
1860
1862
1888

FErrEz, Marc. Escravos em
terreiro de uma fazenda de
café na região do Vale do
Paraíba. c. 1882. Negativo
original em vidro, gelatina/
prata, 30 3 40 cm.

Lei Eusébio de Queirós
extingue o tráfico de
escravos no Brasil.

Criação e inauguração da
primeira estrada de ferro
brasileira.

Abraham Lincoln é eleito
presidente dos EUA.

Lincoln liberta os
escravos.
Publicação de
Os miseráveis, de Victor
Hugo.

Publicação da Lei do
Ventre Livre.

Alexander Graham Bell
inventa o telefone.

Thomas Edison inventa o
microfone e o fonógrafo.

Fundação da Sociedade
Brasileira contra
a Escravidão e da
Associação Central
Abolicionista.

Publicação do livro Os
escravos, de Castro Alves,
doze anos após a sua
morte.

Ceará e Amazonas
extinguem a escravidão.

A Lei Áurea é
promulgada, abolindo a
escravidão no Brasil.

A sociedade se divide
À medida que a polêmica em torno da questão dos escravos crescia,
três posições se definiam entre os políticos brasileiros. os emancipacionistas defendiam a extinção lenta e gradual da escravidão, permitindo que
os latifundiários se organizassem para substituir a mão de obra africana,
sem prejuízo das lavouras.

Capítulo 15 • Terceira geração: a poesia social

Uma maioria silenciosa

1871

Com a prosperidade da cultura do café, na década de 1850, o contexto
econômico brasileiro começou a se modificar lentamente. os novos tempos
de prosperidade econômica animavam a classe latifundiária. Entre eles,
estavam os mais fervorosos defensores do sistema escravagista.

1884

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lutas sangrentas e revoltas se alastravam pelo território nacional: havia
a Balaiada no Maranhão, a revolta dos liberais em São Paulo e em Minas
gerais, o movimento dos farroupilhas no rio grande do Sul. Durante os dez
primeiros anos do reinado de Pedro II, a atuação de Luís Alves de Lima e
Silva, o Duque de Caxias, foi necessária para conter os focos de revolta e
abafar os gritos de república e abolição que se haviam tornado palavras de
ordem para muitos dos revoltosos.

1876

Desde 1840, o país era governado pelo imperador D. Pedro II. Com 14
anos, Pedro II herdara do pai, além da coroa, um país afundado em uma de
suas maiores crises econômicas.

1877

Uma nação em busca de ordem

1880

ff
A pontuação, principalmente o uso de exclamações e reticências, é um
importante recurso para desencadear a reação dos leitores. Por quê?

1883

a tragédia da escravidão? Justifique.

1850

9. O movimento entre passado e presente torna mais evidente para o leitor

PACHECo, I. retrato
da Princesa Isabel. s.d.
Fotografia. Século XIX.
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Uma posição mais radical era defendida pelos abolicionistas. Como o
nome indica, eles propunham a libertação imediata de todos os escravos.
Contra essas duas facções, organizavam-se os escravistas, que defendiam a manutenção do sistema ou exigiam o pagamento de indenizações
aos proprietários, caso a escravidão fosse abolida.
Essa agitação política compõe o cenário no qual surgirá a poesia da
terceira geração romântica.

O Condoreirismo:
a poesia clama por liberdade
A prosperidade econômica, gerada pelas exportações de café, fez de São
Paulo uma cidade com muitos melhoramentos: luz elétrica, rede de água
e esgoto, estradas novas para levar o café até os portos de exportação.
Nesse ambiente, festas e saraus ocorriam com maior frequência. Tinha-se
a sensação de estar vivendo em uma cidade europeia.

Imigrantes colhendo café,
fotografia de guilherme gaensly.
Século XIX. Na região de São Paulo,
muitas eram as fazendas de café
que utilizavam, em lugar da mão
de obra escrava, os imigrantes,
principalmente italianos, que
começaram a chegar ao país por
volta de 1860.

Inspirados pelos princípios libertários defendidos por Victor Hugo,
poetas como Castro Alves, Pedro Luís e Sousândrade escreveram sobre o
horror da escravidão e outros temas sociais.
Tome nota
os poetas que tratam de temas relacionados a questões sociais passam
a ser conhecidos como condoreiros, e a vertente social da poesia romântica
recebe a designação de Condoreirismo.

Preocupado com os rumos da produção artística de seus contemporâneos,
Victor Hugo recomendava: “a arte de hoje não deve buscar apenas o belo, mas
sobretudo o bem”. Um dos pilares do bem é a liberdade. Para seguir o conselho do
mestre francês, os condoreiros identificam o obstáculo para a liberdade reinar
em solo americano: um sistema econômico baseado na escravização de negros.
É contra esse sistema, portanto, que devem se manifestar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A mancha da escravidão, porém, maculava o solo brasileiro. Nos engenhos,
as senzalas úmidas e frias eram testemunha da desgraça de um povo.

Assim como Victor Hugo havia feito com a águia, o condor, ave da Cordilheira dos Andes capaz de voar em altitudes bem altas, é escolhido como
símbolo da liberdade, daí a origem da denominação Condoreirismo.

América
Acorda a pátria e vê que é pesadelo
O sonho da ignomínia que ela sonha!
Unidade 4 • Romantismo

Tomás Ribeiro

EgAS , z. Escravo. 1936. Bronze
e pedra. A preocupação em
denunciar as injustiças cometidas
contra os negros não terminou
com a libertação dos escravos em
1888. Ainda no século XX, esse
tema continuou a inspirar inúmeros
artistas.

À tépida sombra das matas gigantes,
Da América ardente nos pampas do Sul,
Ao canto dos ventos nas palmas brilhantes,
À luz transparente de um céu todo azul,
A filha das matas — cabocla morena —
Se inclina indolente sonhando talvez!
A fronte nos Andes reclina serena.
E o Atlântico humilde se estende a seus pés.
[...]
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Ó pátria, desperta... Não curves a fronte
Que enxuga-te os prantos o Sol do Equador.
Não miras na fímbria do vasto horizonte
A luz da alvorada de um dia melhor?
Já falta bem pouco. Sacode a cadeia
Que chamam riquezas... que nódoas te são!
Não manches a folha de tua epopeia
No sangue do escravo, no imundo balcão.

Condor voando na Patagônia, Chile.

Sê pobre, que importa? Sê livre... és gigante,
Bem como os condores dos píncaros teus!
Arranca este peso das costas do Atlante,
Levanta o madeiro dos ombros de Deus.
Fímbria: linha.
Atlante: relativo à lendária
Atlântida.

O projeto literário da poesia
da terceira geração
A poesia, até então expressão subjetiva de um sentimentalismo exacerbado, torna-se, com Castro Alves e os condoreiros, o instrumento de
uma causa social: a libertação dos escravos. Por esse motivo, o projeto
literário da terceira geração romântica brasileira será denunciar, por meio
da poesia, as injustiças sociais.

Os agentes do discurso
A condição de produção dos textos literários se modifica um pouco
em relação à da segunda geração romântica. Se os ultrarromânticos eram
jovens que, influenciados pelos autores estrangeiros, isolavam-se da sociedade e procuravam dar vazão à força dos sentimentos, os condoreiros
participavam apaixonadamente dos debates sociais.
Seu interesse pelas questões políticas os leva a escrever uma literatura
mais engajada, mais consciente do contexto brasileiro do momento.
As condições de circulação dos textos literários não se modificam muito
em relação àquelas descritas para a segunda geração romântica: saraus, bailes, associações estudantis. Ao lado desses espaços, os jornais se fortaleciam
como instrumentos de divulgação das obras literárias. E os escritores sabiam
disso. Em carta a Luís Cornélio dos Santos, Castro Alves recomenda:

De olho no filme
Revolta no mar
Amistad, de Steven Spielberg. EUA, 1997. Uma revolta
de escravos no navio negreiro Amistad é o ponto de
partida desse drama histórico. o filme tem o mérito de
reconstituir uma passagem
da história americana que
ilustra as discussões sobre
o status a ser garantido
aos africanos: deveriam ser
tratados como mercadorias pertencentes aos seus
captores ou como homens
livres, com direito a voltar à
sua terra natal?

Olha. Tudo quanto sair a respeito de meu livro [o poeta refere-se a Espumas
flutuantes], quero que me mandes imediatamente. Se julgares mesmo que qualquer
artigo deve ser transcrito no Jornal do Comércio, vê se o obténs, por qualquer preço.
— Nos oferecimentos que fizeres às Redações dá quanto julgares preciso à vaidade
de seus redatores. Quem vai à pesca deve levar anzóis [...].
ALVES, Castro. Correspondência. In: Obra completa. organização de
Eugênio gomes. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 767-768. (Fragmento).

o poeta baiano não se constrange em orientar o amigo a subornar redatores para conseguir um bom espaço de divulgação de seu livro. Talvez,
já naquela época, soubesse que a propaganda é a alma do negócio.

Cena do filme Amistad,
de Steven Spielberg.
EUA, 1997.

Capítulo 15 • Terceira geração: a poesia social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes. rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1986. p. 244-245. (Fragmento).
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Projeto literário do
Romantismo: terceira
geração
Poesia engajada
Intenção de atingir um
público maior

•

A poesia da terceira geração e o público

Os poetas condoreiros procuram atingir um público mais numeroso. Para
isso, vão aos teatros, às sacadas dos jornais e às praças públicas declamar
seus versos. É o poeta-orador.
No intervalo das encenações teatrais, principal fonte de diversão para
os jovens estudantes, os poetas subiam ao palco para disputar quem era
o melhor glosador de motes.
O público, constituído principalmente pelos alunos da faculdade de
Direito de São Paulo, tomava partido de um ou outro improvisador.

Linguagem: a oratória emocionada
A poesia condoreira tem algumas características bem marcantes. Composta para ser declamada, faz uso intenso de vocativos e exclamações. A
pontuação, aliás, é um dos recursos mais explorados por esses poetas, uma
vez que procuram dar aos textos um tom característico da oratória.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Outro aspecto do Condoreirismo é o gosto pelas imagens exageradas,
hiperbólicas, que provocam impacto no leitor e despertam emoções mais
fortes, como os versos iniciais do poema “Vozes d’África”.

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...
[...]
ALVES, Castro. Os escravos. In: Obra completa.
Organização de Eugênio Gomes. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1986. p. 290-293. (Fragmento).

Embuçado: encoberto, oculto.
Embalde: inutilmente, em vão.

.

Unidade 4 • Romantismo

No poema, o continente africano dirige
um apelo a Deus para acabar com o sofrimento de seus filhos. O uso do vocativo (Deus),
seguido por exclamações, já dá ao primeiro
verso um tom grandioso. A sequência de
perguntas assemelha-se a uma acusação:
como Deus pode testemunhar o sofrimento
de todo um povo e não interferir?
As hipérboles ajudam a aumentar a gravidade do apelo: há dois mil anos a África
pediu ajuda a Deus e, desde então, seu grito
“corre o infinito” sem qualquer resposta.

Castelo de São Jorge em Elmina,
Gana. Elmina era o centro fornecedor
de mão de obra escrava para o
continente americano.

Com essa abertura, o poema expressa
o drama do apelo desesperado de uma
“mãe” (a África) que não suporta mais o
sofrimento de seus filhos. A pontuação e as hipérboles são os recursos
usados para tornar esse desespero mais evidente. A beleza das imagens
literárias compõe cenas mais vivas na imaginação do leitor. Era esse o
objetivo dos poetas condoreiros.

300

I_plus_literatura_cap15 REIMPRESSÃO.indd 300
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

4a
No quarto canto do poema “Navio negreiro”, o leitor é apresentado
à recriação poética da realidade enfrentada
pelos escravos durante a travessia da África à América.
Era um sonho dantesco... O tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar do açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

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,
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,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia,
E chora e dança ali!
[...]

Dantesco: medonho, pavoroso.
o adjetivo foi criado a partir
do nome do poeta
italiano Dante Alighieri, que
descreveu o inferno na obra
A divina comédia.
Luzernas: luzes intensas, clarões.

ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes. rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1986. p. 280. (Fragmento).

é usado, geralmente, para fazer referência ao
conjunto de imagens que vêm à mente durante
o sono. Ele está sendo usado com esse sentido
no verso? Explique.
ff
Esse primeiro verso anuncia as cenas que serão
descritas no poema. Descreva-as.

2. Uma das marcas da poesia condoreira é o uso de
hipérboles. No caderno, transcreva, da primeira
estrofe, exemplos dessa figura de linguagem.
ff
De que modo as hipérboles contribuem para
dar dramaticidade à cena apresentada?

3. O projeto literário da poesia condoreira tinha intenção de denunciar as injustiças sociais. O que
representa, para o contexto do poema, a apresentação de algumas escravas como mães?

4. A terceira estrofe faz referência a uma “orquestra”. A que corresponde essa metáfora? Que ideia
essa metáfora explora?

a) Por que a “orquestra” atua como um contraponto
aos escravos?

b) No caderno, transcreva, da mesma estrofe, outra
metáfora.

c) Explique como ela foi construída, considerando
o ser que a representa.

5. Observe a linha do tempo deste capítulo e discuta
com seus colegas: que acontecimentos apresentados sugerem uma mudança no pensamento
escravocrata de alguns setores da sociedade? De
que maneira a poesia de Castro Alves reflete a
necessidade dessa mudança?

Capítulo 15 • Terceira geração: a poesia social

1. Em “Era um sonho dantesco…”, o termo sonho
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Castro Alves: o último
dos poetas românticos
A estreia literária de Castro Alves acontece em um momento de modificação do contexto econômico e político brasileiro. o crescimento da
cultura urbana, os debates em torno de ideais democráticos, a revolta pela
manutenção de um sistema escravagista são aspectos que influenciam o
adolescente que chega ao recife, para frequentar a faculdade de Direito.
Sua produção literária revela um importante deslocamento em relação aos
textos dos autores da primeira e segunda gerações românticas: o sentimento
da natureza é substituído pelo da humanidade; a ordem do coração é trocada
pela do pensamento. Essas duas marcas são o traço distintivo da sua obra.
Entre os livros de poesia que escreveu, destacam-se Espumas flutuantes (1870), publicado ainda em vida, A cachoeira de Paulo Afonso (1876) e
Os escravos (1883), publicações póstumas.

Estátua de Castro Alves, na praça
que leva o nome do poeta, em
Salvador, 14 de março de 2005.

Como dissemos, Castro Alves aderiu à causa abolicionista e fez de muitos
poemas o espaço para divulgar, entre seus leitores, o sofrimento em que
viviam os africanos escravizados. ousado, o poeta chegou a desafiar seus
leitores a acompanhá-lo em uma visita à senzala.

Tragédia no lar
[...]
Leitor, se não tens desprezo
De vir descer às senzalas,
Trocar tapetes e salas
Por um alcouce cruel,
Vem comigo, mas... cuidado...
Que o teu vestido bordado
Não fique no chão manchado,
No chão do imundo bordel.

Não venhas tu que achas triste
Às vezes a própria festa.
Tu, grande, que nunca ouviste
Senão gemidos da orquestra
Por que despertar tu’alma,
Em sedas adormecida,
Esta excrescência da vida
Que ocultas com tanto esmero?
[...]
Não venham esses que negam
A esmola ao leproso, ao pobre.
A luva branca do nobre
Oh! senhores, não mancheis...
Os pés lá pisam em lama,
Porém as frontes são puras
Mas vós nas faces impuras
Tendes lodo, e pus nos pés.

Unidade 4 • Romantismo

Alcouce: prostíbulo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O cantor dos escravos

ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa. organização
de Eugênio gomes. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 232. (Fragmento).

os últimos versos são irônicos: o eu lírico confronta a pureza dos escravos
à imundície dos senhores. Também são irônicos os versos que advertem as
moças para que tenham cuidado e não manchem os vestidos bordados no chão
imundo da senzala. o mesmo jogo é retomado, na última estrofe, em relação
às luvas brancas do nobre.
Por meio de cenas como essa, fica clara a intenção do poeta: há, na sociedade brasileira, uma sujeira profunda que precisa ser lavada. A mancha
da escravidão contamina o tecido social. Embora a elite se mostre elegante
nas festas e bailes que frequenta, não conseguirá se livrar da sujeira da
alma causada pela exploração imperdoável de um povo.
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a

6

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

E existe um povo que a bandeira empresta
P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...
E deixa-a transformar-se nessa festa
Em manto impuro de bacante fria!...
Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,
Que impudente na gávea tripudia?!...
Silêncio!... Musa! chora, chora tanto
Que o pavilhão se lave no teu pranto...
Auriverde pendão de minha terra,
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,
Que servires a um povo de mortalha!...
Fatalidade atroz que a mente esmaga!
Extingue nesta hora o brigue imundo
O trilho que Colombo abriu na vaga,
Como um íris no pélago profundo!...
...Mas é infâmia de mais... Da etérea plaga
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo...
Andrada! arranca este pendão dos ares!
Colombo! fecha a porta de teus mares!
ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa. organização de Eugênio gomes.
rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 283-284. (Fragmento).

A musicalidade dos versos que se referem à bandeira brasileira impressiona. A repetição da consoante b (“Que a brisa do Brasil beija e balança”)
cria uma aliteração que sugere o tremular da bandeira. Após enumerar a
inspiração representada pelo símbolo pátrio, o eu lírico conclui a estrofe
com uma afirmação sofrida: seria preferível ver o pavilhão nacional rasgado
no campo de guerra a vê-lo servindo de mortalha a um povo.
Essa constatação abre caminho para o apelo final. Cristóvão Colombo,
descobridor da América, e José Bonifácio de Andrada e Silva, patrono da Independência brasileira, são convocados a desfazer seus gestos históricos.
Se a descoberta do caminho marítimo para a América e a Proclamação da
Independência brasileira significam a possibilidade de submissão de todo
um povo, então seria melhor que não tivessem acontecido.

A esTAnTe de

Castro Alves
Como os jovens românticos que o precederam, Castro Alves era um leitor voraz
dos mais célebres escritores
europeus: Shakespeare, Lamartine, Musset, Victor Hugo,
Byron. Em várias cartas, pede
ao amigo regueira Costa que
lhe envie as traduções que
fez dos versos de alguns
desses autores:
....................................................

Como vai a Noiva de Abidos, de Byron? A tua mimosa
assimilação da poesia de Lamartine? — Manda-as, quero
sentir o doce perfume dos teus
versos tímidos e virgens como
um seio velado de virgem...
Quero ler Byron e Lamartine
na melodiosa toada de tuas
estâncias.
ALVES, Castro. Obra completa.
organização de Eugênio gomes.
rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1986. p. 747. (Fragmento).

....................................................
Castro Alves também foi
leitor apaixonado de poetas
brasileiros. Entre os seus preferidos estavam gonçalves
Dias e Fagundes Varela.

impudente: que não tem pudor,
sem-vergonha.
Tripudia: humilha.
Pavilhão: bandeira.
brigue: barco.
Pélago: abismo oceânico.
Plaga: região.
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os textos mais conhecidos sobre a escravidão apareceram no livro Os
escravos, em que a maior parte dos poemas é dedicada ao tema. Dois deles
se destacam: “Vozes d’África” e “o navio negreiro”.
“o navio negreiro” é um longo poema que trata do sofrimento dos negros
confinados em um navio. Cada um dos seis cantos que compõem o poema
cria uma cena para caracterizar essa travessia atlântica. A imagem inicial
é a de um barco que singra os mares. Pedindo auxílio ao albatroz, a águia
do oceano, o eu lírico se aproxima do barco e descobre, horrorizado, que o
cenário paradisíaco escondia cenas macabras.
A última parte do poema propõe uma interessante releitura da questão
da nacionalidade, tão cara aos poetas românticos. Se os versos indianistas
de gonçalves Dias defendiam o orgulho da pátria, a poesia abolicionista de
Castro Alves denuncia o país que empresta sua bandeira — símbolo maior
da nação livre — para cobrir os corpos torturados dos escravos.
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Ainda hoje a leitura de “o navio negreiro” revela a força poética de
Castro Alves e ajuda a compreender por que sua adesão representou um
importante impulso à causa abolicionista.

A poesia lírica: erotização feminina
Ao lado da poesia sobre os escravos, Castro Alves também compôs
belos poemas líricos. Marcados por uma sensualidade explícita, esses
poemas substituem as virgens inacessíveis, dos poetas ultrarromânticos,
por mulheres reais, lascivas, sedutoras.

A vez primeira que eu fitei Teresa,
Como as plantas que arrasta a correnteza,
A valsa nos levou nos giros seus...
E amamos juntos... E depois na sala
“Adeus” eu disse-lhe a tremer co’a fala...

Passaram-se tempos... sec’los de delírio
Prazeres divinais... gozos do Empíreo...
... Mas um dia volvi aos lares meus.
Partindo eu disse — “Voltarei!... descansa!...”
Ela, chorando mais que uma criança,

E ela, corando, murmurou-me: “adeus”.

Ela em soluços murmurou-me: “adeus!”

Uma noite... entreabriu-se um reposteiro...
E da alcova saía um cavaleiro
Inda beijando uma mulher sem véus...
Era eu... Era a pálida Teresa!
“Adeus” lhe disse conservando-a presa...

Quando voltei... era o palácio em festa!...
E a voz d’Ela e de um homem lá na orquestra
Preenchiam de amor o azul dos céus.
Entrei!... Ela me olhou branca... surpresa!
Foi a última vez que eu vi Teresa!...

E ela entre beijos murmurou-me: “adeus!”

E ela arquejando murmurou-me: “adeus!”

Reposteiro: cortina
pendente de uma porta.
empíreo: celestial.

Unidade 4 • Romantismo

o maranhense Joaquim de
Sousa Andrade (1832-1902),
ou Sousândrade, como preferia ser chamado, formou-se
em Letras e em Engenharia
de Minas pela Sorbonne,
em Paris. Viajou muito pela
Europa, América Latina e
morou por um longo período
nos Estados Unidos. Foi o
idealizador da bandeira do
Maranhão, cujas listras nas
cores vermelha, branca e preta representam a fusão étnica
do povo brasileiro.

retrato de Sousândrade.
Autor desconhecido.

ALVES, Castro. Espumas flutuantes. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 107.

A mulher também perde os traços de perfeição inatingível com que era
desenhada por autores como Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu.
Teresa não só se entrega aos beijos apaixonados do eu lírico, como não
hesita em trocá-lo por outro homem.
Tanto nos poemas sobre os escravos quanto nos versos de amor, o que
a obra de Castro Alves registra é uma mudança de tom no romantismo
brasileiro. Ao tematizar questões sociais e um amor mais erotizado, sua
poesia representa o amadurecimento da nossa literatura. Aos poucos,
nossos poetas iam encontrando uma voz mais brasileira, ainda que inspirados por autores estrangeiros.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O “adeus” de Teresa

sousândrade:
a identidade americana
Ao contrário de outros poetas românticos brasileiros, Sousândrade se
preocupou em definir uma identidade representativa de toda a América,
e não só do povo brasileiro. o poema “guesa errante” usa elementos da
natureza andina para exaltar a exuberância do cenário americano e a força
dos habitantes do Novo Continente.
Em seu poema épico, o autor retoma uma lenda dos índios quíchua,
habitantes de regiões da Bolívia e do Peru. o termo guesa, que significa
“sem casa” e mostra bem a condição de errante e de desamparo que é
abordada no poema, refere-se a uma criança raptada pelos sacerdotes que,
após repetir as peregrinações do deus Sol, será sacrificada aos 15 anos.
As imagens da natureza foram escolhidas para simbolizar o espaço ainda
não transformado pela colonização europeia.

304

I_plus_literatura_cap15_D.indd 304

20/10/10 2:51:36 PM

Guesa errante
Eia, imaginação divina!
Os Andes
Vulcânicos elevam cumes calvos,
Circundados de gelos, mudos, alvos,
Nuvens flutuando — que espetac’los grandes!
[...]

“E da existência meiga, afortunada,
O róseo fio nesse albor ameno
Foi destruído. Como ensanguentada
A terra fez sorrir ao céu sereno!
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“Nos áureos tempos, nos jardins da América
Infante adoração dobrando a crença
Ante o belo sinal, nuvem ibérica
Em sua noite a envolveu ruidosa e densa.
“Cândidos Incas! Quando já campeiam
Os heróis vencedores do inocente
Índio nu; quando os templos s’incendeiam,
Já sem virgens, sem ouro reluzente,
[...]

Albor: amanhecer.

SoUSÂNDrADE.
In: CAMPoS, Augusto e Haroldo de.
Re Visão de Sousândrade. 3. ed.
São Paulo: Perspectiva, 2002.
p. 199-200. (Fragmento).

No poema, a sociedade inca, destruída pelos colonizadores espanhóis, é
apresentada como um Estado modelar, caracterizado por uma organização
social que favorece a realização de grandes obras.
A tragédia do guesa representa a destruição do império inca e sua
morte torna-se símbolo do fim de todas as possibilidades grandiosas associadas àquele povo massacrado pelos colonizadores. A oposição entre a
velha ordem (dos incas) e a nova (espanhola) promove o resgate da cultura
americana, marcada por valores mais humanos e justos.

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 3.

Texto 1

A mãe do cativo

I
Ó Mãe do cativo! que alegre balanças
A rede que ataste nos galhos da selva!
Melhor tu farias se à pobre criança
Cavasses a cova por baixo da relva.
Ó Mãe do cativo! que fias à noite
As roupas do filho na choça de palha!
Melhor tu farias se ao pobre pequeno
Tecesses o pano da branca mortalha.
Misérrima! E ensinas ao triste menino
Que existem virtudes e crimes no mundo
E ensinas ao filho que seja brioso,
Que evite dos vícios o abismo profundo...
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o sofrimento que aguarda seu filho.
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II
[...]

senhor de escravos possível de ser identificada?

Que seja covarde... que marche encurvado.
Que de homem se torne sombrio reptil.
Nem core de pejo, nem trema de raiva
Se a face lhe cortam com o látego vil.
Arranca-o do leito... seu corpo habitue-se
Ao frio das noites, aos raios do sol.
Na vida — só cabe-lhe a tanga rasgada!
Na morte — só cabe-lhe o roto lençol.
[...]
Ensina-lhe as dores de um fero trabalho...
Trabalho que pagam com pútrido pão.
Depois que os amigos açoite no tronco...
Depois que adormeça co’o sono de um cão.
Criança, — não trema dos transes de um mártir!
Mancebo — não sonhe delírios de amor!
Marido — que a esposa conduza sorrindo
Ao leito devasso do próprio senhor!...
[...]
ALVES, Castro. os escravos. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.
p. 264-266. (Fragmento).

Fadário: destino ao qual não se pode fugir.
Reptil: nesse contexto, ser que se arrasta.
Pejo: vergonha, pudor.
Látego: chicote.
Fero: perverso, cruel, duro.
Pútrido: que já se decompôs, apodrecido.

1. Transcreva, da primeira parte do poema, os
elementos que indicam o desconhecimento da
mãe sobre o futuro do filho.

a) Explique o que, segundo o eu lírico, seria
melhor que essa mãe fizesse pelo filho.

b) O que a mãe ensina ao filho por ignorar seu
destino como escravo?

ff
A escravidão era vista de forma negativa pela
sociedade do século XIX? Por quê?

O texto a seguir refere-se às questões de
4 a 7.

Texto 2

Adormecida
A visão de uma jovem que dorme é a inspiração para
este poema de amor.
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.
‘Stava aberta a janela. Um cheiro agreste
Exalavam as silvas da campina...
E ao longe, num pedaço do horizonte,
Via-se a noite plácida e divina.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Não vês no futuro seu negro fadário,
Ó cega divina que cegas de amor?!
Ensina a teu filho — desonra, misérias,
A vida nos crimes — a morte na dor.

Unidade 4 • Romantismo

3. Releia as duas últimas estrofes. Qual é a imagem do

De um jasmineiro os galhos encurvados,
Indiscretos entravam pela sala,
E de leve oscilando ao tom das auras,
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...
Quando ela ia beijar-lhe... a flor fugia...
Dir-se-ia que naquele doce instante
Brincavam duas cândidas crianças...
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
Naquela noite lânguida e sentida:
“Ó flor! — tu és a virgem das campinas!
“Virgem! — tu és a flor de minha vida!...”

2. Na segunda parte do poema, os ensinamentos
que o eu lírico aconselha que a mãe dê ao filho
são diferentes da primeira parte. Que ensinamentos são esses? Por que são necessários?

a) Por meio desses conselhos são apresentados
aspectos do cotidiano da escravidão. Quais
são?

b) Explique que visão sobre a escravidão o eu

ALVES, Castro. Espumas flutuantes. In: Obra completa.
organização de Eugênio gomes. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.
p. 124-125. (Fragmento).

silvas: plantas da família das
rosáceas.
Auras: aragens, brisas.

lírico revela ao enumerar esses aspectos.
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4. O poema descreve uma cena presenciada pelo eu lírico: sua amada
adormecida em uma rede. Como a jovem é caracterizada?
ff
Essa caracterização sugere uma imagem de mulher mais sensual,
diferente daquela apresentada pelos poetas da segunda geração
romântica. Justifique, exemplificando suas afirmações com expressões do texto.

5. Além da moça, outra “personagem” aparece: o jasmineiro. Que papel
ele desempenha?
ff
Transcreva as expressões que indicam a personificação desse elemento da natureza.

6. A personificação do jasmineiro e as reações da jovem aos seus “beijos”
contribuem para reforçar a sensualidade da cena. Explique por quê.

7. Releia.
“Ó flor! — tu és a virgem das campinas!
“Virgem! — tu és a flor de minha vida!...”

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo
no Brasil: terceira geração.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que Castro Alves e os poetas condoreiros retrataram, em seus textos, o drama dos negros e a
crueldade da escravidão. Viu, também, que a poesia da terceira geração romântica, então, passou a ser a bandeira de uma
grande causa social: a libertação dos escravos. Ainda hoje,
essa é uma questão crucial no que diz respeito à cultura afro-brasileira: as marcas da submissão e do horror a que foram submetidos os negros escravizados ainda estão presentes no canto do povo
africano. A poesia africana é, atualmente, a voz que retoma a história
de sofrimento e de submissão que durou tanto tempo. Em Moçambique,
Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e África do Sul, e em outros países
que fazem parte dessa herança tão nefasta, poetas contemporâneos
cantam a tristeza de um povo escravizado no passado.
Para compreender melhor como o sofrimento dos negros escravizados foi retratado pela poesia da terceira geração e, ainda hoje, ecoa no
canto de poetas de origem africana, você e seus colegas, em equipe, farão
a montagem de um painel em que textos do Romantismo e da atualidade
permitam perceber como o negro e a sua cultura foram retratados por
essa geração e como são vistos hoje. Para cumprir essa tarefa, vocês
deverão seguir os passos abaixo:
ff
selecionar poemas de Castro Alves e de outros
condoreiros que apresentem elementos que
retratem o negro e o drama da escravidão;
ff
pesquisar (em livros, revistas e na internet)
poemas da atualidade que tematizem a vida e a
história dos negros e da cultura afro-brasileira.
Um site em que é possível encontrar muitos
poemas de escritores africanos é o <http://
poeticasemportugues.blogspot.com>;

ff
selecionar, entre os textos encontrados, aqueles que retratem o negro e/ou os efeitos da
escravidão e da violência a que eles foram
submetidos;
ff
fazer a montagem do painel, apresentando
aos colegas, oralmente, a relação que pode
ser percebida, nos textos selecionados, entre
a forma como o drama do negro escravizado
era retratado no século XIX e a maneira como
o povo africano é visto hoje.

Capítulo 15 • Terceira geração: a poesia social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
De que maneira, nesses versos, o eu lírico estabelece uma relação
de identificação entre a mulher e a natureza?

Material complementar http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Dante Moreira Leite.
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A tradição da terceira geração:
a poesia social

Victor Hugo: o primeiro libertário
A poesia de cunho social e ideais libertários ganha voz no romantismo
nos versos do francês Victor Hugo. Inaugura-se assim uma tradição em
que os textos expõem as dores de seu tempo e traduzem-se em gritos de
liberdade. A influência do escritor será sentida em vários autores que irão
lutar contra as injustiças da sociedade em que vivem. Veja, nestes versos,
traduzidos por Castro Alves, como o poeta é comparado à águia e chamado
a levantar sua voz.

Perseverando

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fotografia de Victor Hugo. c. 1874-1878.

A águia é o gênio... Da tormenta o pássaro,
Que do monte arremete altivo píncaro,
Qu’ergue um grito aos fulgores do arrebol,
Cuja garra jamais se peia em lodo,
E cujo olhar de fogo troca raios
— Contra os raios do sol.
[...]
Radia!... É tempo!... E se a lufada erguer-se
Muda a noite feral em prisma fúlgido!
De teu alto pensar completa a lei!...
Irmão! — Prende esta mão de irmão na minha!...
Toma a lira — Poeta! Águia! — esvoaça!
Sobe, sobe, astro rei!...
HUgo, Victor. In: ALVES, Antônio de Castro (Trad.). Espumas flutuantes.
Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 84-85. (Fragmento).

No Brasil, Castro Alves será o poeta que mais fortemente se inspirará
na luta pela liberdade defendida por Victor Hugo. Como vimos, ela ganhará a
forma do grande drama social representado pela escravidão e expressará os
desejos abolicionistas do poeta dos escravos.

Unidade 4 • Romantismo

Jorge de Lima
e a negra Fulô
No Modernismo, a poesia será o
instrumento de denúncia da exploração dos escravos e do tratamento
que recebiam de seus senhores. Veja
como a questão da escravidão retorna
na palavra de Jorge de Lima para manifestar, ironicamente, a sua crítica aos
senhores de escravos no poema “Essa
negra Fulô”.
Feitor, mais alto e de costas para a câmera,
observa o trabalho de escravos no campo, c. 1865.
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Essa negra Fulô

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...]
Ó Fulô! Ó Fulô!
(Era a fala da Sinhá)
[...]
vem coçar minha coceira,
vem me catar cafuné,
vem balançar minha rede,
vem me contar uma história,
que eu estou com sono, Fulô!
[...]
Ó Fulô! Ó Fulô!
Vai botar para dormir esses meninos, Fulô!
[...]
Fulô? Ó Fulô?
(Era a fala da Sinhá
Chamando a Negra Fulô.)

Cadê meu frasco de cheiro
Que teu Sinhô me mandou?
— Ah! foi você que roubou!
Ah! foi você que roubou!
O Sinhô foi ver a negra
Levar couro do feitor
A negra tirou a roupa.
O Sinhô disse: Fulô!
(A vista se escureceu
Que nem a negra Fulô.)
[...]
MorrICoNI, Italo (org.). Os cem melhores
poemas brasileiros do século. rio de Janeiro:
objetiva, 2001. p. 37-40. (Fragmento).

Fulô é a escrava responsável por satisfazer os desejos de sua senhora e
cumprir inúmeras tarefas, mas é acusada de roubo pela Sinhá e castigada.
o senhor, ao ver a nudez de Fulô, vê-se “dominado” por sua beleza. Dessa
forma, Jorge de Lima sugere um comportamento comum no século XIX: as
escravas também serviam aos seus senhores sexualmente.

A miséria em versos
Mais uma vez, a poesia cumpre função social ao denunciar a miséria
de nosso país. Nos seus versos, o poeta Ferreira gullar traduz, pela repetição, a ladainha brasileira da morte que vitima 78 crianças em cada 100
nascidas no Piauí.

Poema brasileiro

No Piauí
de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças
que nascem
78 morrem
antes
de completar
8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade

gULLAr, Ferreira. Melhores poemas
de Ferreira Gullar. São Paulo:
global, 2004. p. 70.
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78 morrem antes de completar 8 anos de idade
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conexões
Para navegar
http://www.palmares.gov.br/
Página da Fundação Cultural Palmares que apresenta reportagens especiais, destacando as
personalidades negras e homenageando aqueles que construíram a memória da cultura afrobrasileira. o site traz ainda notícias atuais e artigos sobre a questão da democracia racial, informações sobre ações afirmativas, além de muitas referências sobre cultura, música e literatura
afro-brasileiras.

http://www.projetomemoria.art.br
Site do Projeto Memória, que se propõe a valorizar a cultura e a história do nosso país. oferece
várias abordagens sobre Castro Alves, o poeta maior da terceira geração romântica brasileira.
Destaque para as informações biográficas e para uma boa antologia da sua obra.

http://www.revista.agulha.nom.br/calves28.html

Para ler e pesquisar
O negro na fotografia brasileira do século XIX, de George ermakoff.
Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2004.
Livro que apresenta um panorama do século XIX, mostrando como era a vida dos negros brasileiros 50 anos depois da chegada da fotografia ao Brasil. Com imagens obtidas em acervos de
colecionadores particulares e de instituições públicas e privadas brasileiras e do exterior, a obra
apresenta fotografias da população de negros africanos escravizados trazida para o Brasil e de
seus descendentes. Destaque para a “galeria dos condenados”, fotografias de negros presos
no Centro de Correção da Corte.

Melhores poemas de Castro Alves. Organização de Ledo ivo.
São Paulo: Global, 2000.
Seleção dos poemas mais significativos do poeta mais importante da terceira geração romântica brasileira.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Site com informações sobre a vida e a obra de Castro Alves, além de textos críticos a respeito
de sua produção literária. Destaque para as traduções do poema “o navio negreiro” em inglês,
francês e esperanto.

Para ouvir
Perfil, de Zé Ramalho.
Rio de Janeiro: Som Livre, 2003.
zé ramalho é um dos compositores da MPB que assumem o segmento mais social do cancioneiro
nacional. Com temática evidentemente libertária, a canção “Admirável gado novo”, que faz parte desta
seleção de seus maiores sucessos, apresenta-se como herdeira legítima do estilo condoreiro da
terceira geração romântica.

Instinto coletivo, de O Rappa.
Unidade 4 • Romantismo

Rio de Janeiro: Warner, 2001.
A música “Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, do grupo o rappa, faz o registro
de uma cena infelizmente muito frequente em grandes centros urbanos: um grupo de homens
negros conversa em uma esquina quando passa um camburão da polícia e decide investigá-los. os
versos fortes do refrão traçam um incômodo paralelo entre o Brasil manchado pela escravidão e
o dos dias atuais, em que a cor da pele continua sendo motivo para discriminação e violência.

Livro, de Caetano veloso.
Rio de Janeiro: Universal, 1999.
Com a participação de Maria Bethânia e de Carlinhos Brown, Caetano Veloso declama neste disco,
de forma bastante ritmada e respeitando o estilo condoreiro dos versos, um trecho de “o navio
negreiro”, de Castro Alves.

310

I_plus_literatura_cap15_D.indd 310

20/10/10 2:51:39 PM

Para assistir
A vida secreta das abelhas, de Gina Prince-Bythewood.
EUA, 2008.
Uma adaptação do livro homônimo, de Sue Monk Kidd, o filme conta a história
de Lily Owens e sua busca pela verdade sobre o passado da mãe já falecida. A
garota, de 14 anos, foge de casa com sua babá e amiga, Rosalleen, para uma
cidadezinha da Carolina do Sul. Lá, ela é carinhosamente acolhida pelas irmãs
Boatwright, três mulheres negras fortes e independentes. Nesse ambiente, Lily
não só descobrirá os segredos sobre sua mãe, mas também os preconceitos
fortemente arraigados da América racista da década de 1960.

Mandela: luta pela liberdade, de Bille August.
Este filme é baseado no livro de memórias Goodbye Bafana, escrito por James
Gregory, o oficial incumbido de vigiar Mandela enquanto este esteve preso. Por
conhecer bem o dialeto falado pelo ativista sul-africano, James passa a atuar como
um espião do governo, obtendo informações sobre Mandela para repassá-las aos
seus superiores. No entanto, a convivência com o líder ativista negro cria entre
eles uma forte ligação que faz com que Gregory reveja sua perspectiva racista e
passe defender os direitos dos negros na África do Sul.

Uma coisa nova: as surpresas do coração, de Sanaa Hamri.
EUA, 2006.
Esta comédia romântica aborda as diferenças raciais de forma leve e envolvente. Kenya, uma bem-sucedida advogada negra, sonha com um homem ideal, mas
seu grau de exigência nas escolhas amorosas faz com que ela se torne bastante
solitária. Cansada dessa situação, a jovem decide marcar um encontro às escuras. No entanto, quando conhece o seu par, Kenya tem uma grande surpresa: ele
não é o homem negro ideal que ela imaginava, mas um jovem arquiteto branco.
Os dois, então, passam a se conhecer melhor e percebem que, apesar de toda a
discriminação existente na sociedade, o amor não tem cor.

Quase deuses, de Joseph Sargent.
EUA, 2004.
O filme, baseado em fatos reais, conta a história de Vivien Thomas e Alfred Blalock, que realizaram a primeira cirurgia de coração. Depois de ser demitido durante
a depressão americana, Vivien Thomas passa a trabalhar como faxineiro para o
médico pesquisador Alfred Blalock. Este logo percebe a inteligência privilegiada
de seu subordinado, que sonhava cursar medicina. Ao pesquisar novas técnicas
para a cirurgia de coração na Universidade John Hopkins, o médico, então, faz
uma parceria bastante incomum com Vivien, que nem sempre recebe os créditos
por suas descobertas. Embora o filme não aborde explicitamente o preconceito
racial, a história de Vivien sugere que muitas mentes brilhantes podem ter sido
perdidas em razão da discriminação.

A cor púrpura, de Steven Spielberg.
EUA, 1995.
O filme conta a história de Celie, uma jovem que, aos 14 anos, é violentada
pelo pai e dá à luz duas crianças. Sem poder mais ter filhos, ela é separada das
crianças e de sua irmã querida e entregue a um homem que a trata como escrava
e companheira ao mesmo tempo. Ambientada na Geórgia, sul dos EUA, em 1909,
a narrativa se centra na vida dessa jovem negra, que, cada vez mais solitária,
escreve cartas para Deus e para sua irmã como único meio de compartilhar sua
tristeza. A história comovente de Celie compõe um bom quadro da vida dos negros
americanos depois da abolição da escravidão.

Capítulo 15 • Terceira geração: a poesia social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Bélgica/França/Alemanha/Itália/Luxemburgo/África do Sul, 2007.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Besouro, de João Daniel Tikhomiroff.

311

I_plus_literatura_cap15 REIMPRESSÃO.indd 311
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

RUGENDAS, J. Costumes do Rio
de Janeiro. Litografia colorida.
Século XIX.

Fabrício em apuros
[...]
Agora [Augusto] está só. Às sete horas, desse quarto saíram três amigos: Filipe,
Leopoldo e Fabrício. Trataram da viagem para a ilha de... no dia seguinte retiraram-se
descontentes, porque Augusto não se quis convencer de que deveria dar um ponto
na Clínica para ir com eles ao amanhecer. Augusto tinha respondido: Ora vivam! bem
basta que eu faça gazeta na aula de partos; não vou senão às dez horas do dia.
E, pois, despediram-se amuados. Fabrício queria ainda demorar-se e mesmo
ficar com Augusto, mas Leopoldo e Filipe o levaram consigo, à força. Fabrício fez-se
acompanhar do moleque que servia Augusto, porque, dizia ele, tinha um papel de
importância a mandar.
Eram dez horas da noite, e nada do moleque. Augusto via-se atormentado pela
fome, e Rafael, o seu querido moleque, não aparecia... O bom Rafael, que era ao mesmo
tempo o seu cozinheiro, limpa-botas, cabeleireiro, moço de recados e... e tudo mais
que as urgências mandavam que ele fosse.
[...]
Mas neste momento ouviu-se tropel na escada... Era Rafael, que trazia uma carta
de Fabrício, e que foi aprontar o chá, enquanto Augusto lia a carta. Ei-la aqui:
“Augusto. Demorei o Rafael, porque era longo o que tenho de escrever-te. [...]
Principio por dizer-te que te vou pedir um favor, do qual dependerá o meu prazer e
sossego na ilha de... Conto com a tua amizade, tanto mais que foram os teus princípios
que me levaram aos apuros em que ora me vejo. Eis o caso.
Tu sabes, Augusto, que, concordando com algumas de tuas opiniões a respeito de
amor, sempre entendi que uma namorada é traste tão essencial ao estudante como o
chapéu com que se cobre ou o livro em que estuda. Concordei mesmo algumas vezes
em dar batalha a dois e três castelos a um tempo; porém tu não ignoras que a semelhante respeito estamos discordes no mais: tu és ultrarromântico e eu ultraclássico.
O meu sistema era este:
1o Não namorar moça de sobrado. Daqui tirava eu dois proveitos, a saber: não
pagava o moleque para me levar recados e dava sossegadamente, e à mercê das trevas,
meus beijos por entre os postigos das janelas.
2o Não requestar moça endinheirada. Assim eu não ia ao teatro para vê-la, nem
aos bailes para com ela dançar, e poupava os meus cobres.
3o Fingir ciúmes e ficar mal com a namorada em tempo de festas e barracas no
Campo. E por tal modo livrava-me de pagar doces, festas e outras impertinências.
Estas eram as bases fundamentais do meu sistema.
Ora, tu te lembrarás que bradavas contra o meu proceder, como indigno da minha
categoria de estudante; e, apesar de me ajudares a comer saborosas empadas, quitutes
apimentados e finos doces, com que as belas pagavam por vezes minha assiduidade
amantética, tu exclamavas: — Fabrício! não convém tais amores ao jovem de letras e
de espírito. O estudante deve considerar o amor como um excitante que desperte e
ateie as faculdades de sua alma: pode mesmo amar uma moça feia e estúpida, contanto que sua imaginação lha represente bela e espirituosa. Em amor a imaginação
é tudo: é ardendo em chamas, é elevado nas asas de seus delírios que o mancebo se
faz poeta por amor.
Eu então te respondia: — Mas quando as chamas se apagam, e as asas dos delírios
se desfazem, o poeta por amor não tem, como eu, nem quitutes nem empadas.
E tu me tornavas: — É porque ainda não experimentaste o que nos prepara o que se
chama amor platônico, paixão romântica! Ainda não sentiste como é belo derramar-se a alma toda inteira de um jovem na carta abrasadora que escreve à sua adorada
e receber em troca uma alma de moça, derramada toda inteira em suas letras, que
tantas mil vezes se beija.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Primeiras leituras
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Eis aqui, meu Augusto, o lamentável estado em que
me acho. [...]
Fabrício.”
— E esta!... exclamou Augusto, depondo a carta sobre
a mesa e sorvendo uma boa pitada de rapé de Lisboa. E
esta!...
Acabando de sorver a pitada, o nosso estudante desatou a rir como um doido. Rir-se-ia a noite inteira, talvez,
se não fosse interrompido pelo Rafael, que o vinha chamar
para tomar chá.
MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha.
Rio de Janeiro: Lacerda, 1997. p. 57-69. (Fragmento).

Faça gazeta: falte à aula.
Amuados: mal-humorados.
À mercê: ao capricho de, na dependência de.
Postigos: pequenas aberturas nas janelas e portas, guichês.
Requestar: solicitar, conquistar.
Quitutes: petiscos.
Amantética: de amante ridiculamente apaixonado.
Mancebo: rapaz.
Caixeirinho: balconista (no diminutivo).
Réis: antiga base unitária das moedas portuguesa e
brasileira, em que as cédulas eram múltiplas e as moedas
frações de mil réis.
Faublas: protagonista do romance de Louvet de Couvray,
Fim dos amores do cavaleiro de Faublas.
Desvelado: cuidadoso, dedicado.
Desenxabimento: falta de graça.
Languidez: sensualidade.
Rapé: pó que provoca espirros.

Primeiras leituras
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Mas enfim, maldita curiosidade de rapaz!... eu quis
experimentar o amor platônico, e dirigindo-me certa noite
ao teatro S. Pedro de Alcântara, disse entre mim: esta noite
hei de entabular um namoro romântico.
Entabulei-o, Sr. Augusto de uma figa!... entabulei-o, e
quer saber como?... Saí fora do meu elemento e espichei-me completamente. Estou em apuros.
[...]
Para compreenderes bem o quanto sofro, aqui te escrevo alguma das principais exigências da minha amada
romântica.
1o Devo passar por defronte de sua casa duas vezes
de manhã e duas de tarde. Aqui vês bem, principia a
minha vergonha, pois não há pela vizinhança gordurento
caixeirinho que se não ria nas minhas barbas quatro vezes
por dia.
2o Devo escrever-lhe, pelo menos, quatro cartas por
semana, em papel bordado, de custo de 400 réis a folha.
Ora, isto é detestável, porque eu não sei onde vá buscar
mais cruzados para comprar papel, nem mais asneiras
para lhe escrever.
3o Devo tratá-la por “minha linda prima” e ela a mim
por “querido primo”. Daqui concluo que a Sra. D. Joana
leu o Faublas. Boa recomendação!...
4o Devo ir ao teatro sempre que ela for, o que sucede
quatro vezes no mês, o mesmo a respeito de bailes. Esta
despesa arrasa-me a mesada terrivelmente.
5o Ao teatro e bailes devo levar no pescoço um lenço
ou manta da cor da fita que ela porá em seu vestido ou no
cabelo, o que, com antecedência, me é participado. Isto é
um despotismo detestável!...
[...]
Para bem rematar o quadro das desgraças que me
sobrevieram com a tal paixão romântica que me aconselhaste, D. Joana, dir-te-ei, mostra amar-me com extremo,
e no meio de seus caprichos de menina dá-me provas
do mais constante e desvelado amor; mas que importa
isso, se eu não posso pagar-lhe com gratidão?... Vocês,
com seu romantismo a que me não posso acomodar, a
chamariam “pálida”. Eu, que sou clássico em corpo e alma
e que, portanto, dou às coisas o seu verdadeiro nome, a
chamarei sempre “amarela”.
Malditos românticos, que têm crismado tudo e trocado em seu crismar os nomes que melhor exprimem as
ideias!... O que outrora se chamava em bom português,
moça feia, os reformadores dizem: menina simpática!... O
que numa moça era, antigamente, desenxabimento, hoje é
ao contrário: sublime languidez!... Já não há mais meninas
importunas e vaidosas... As que o foram chamam-se agora
espirituosas!... A escola dos românticos reformou tudo
isso, em consideração ao belo sexo.
E eu, apesar dos tratos que dou à minha imaginação,
não posso deixar de convencer-me que a minha “linda
prima” é, aqui para nós, amarela e feia como uma convalescente de febres perniciosas.
[...]

TISSOT, J. Uma mulher de ambição. 1883-1885.
Óleo sobre tela.
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16

O romance urbano

Taunay, F. Rua Direita. 1823. aquarela sobre papel, 17,37 3 23,6 cm.
O Rio de Janeiro do fim do século XIX e a vida da elite brasileira são apresentados em muitos romances urbanos.

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:

Unidade 4 • Romantismo

1. Caracterizar a prosa urbana dos escritores
românticos brasileiros.
2. Compreender por que os romances românticos
contam a história do Rio de janeiro no início do
século XIX.
3. Reconhecer os recursos narrativos que atuam
na formação do público leitor.
4. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período e como essa articulação
influenciou o projeto literário do romance
urbano.
5. Identificar as características dos principais
romancistas românticos brasileiros.

6. Reconhecer como Joaquim Manuel de Macedo
promove a adaptação das histórias de amor
folhetinescas para a realidade brasileira.
7. Explicar por que a criação de heroínas românticas
exemplares favorece a crítica aos costumes
sociais nos romances de José de Alencar.
8. Identificar o perfil de sociedade retratado
por Manuel Antônio de Almeida e explicar em
que Memórias de um sargento de milícias se
diferencia dos demais romances urbanos.
9. Reconhecer como o diálogo entre narrador e
leitor, inaugurado nos romances românticos,
assume diferentes funções na obra de autores
de outros períodos.
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C

om suas histórias de amor, os romances românticos criam um
público leitor ávido e fiel. Em meio a encontros e desencontros
dos protagonistas, os leitores são incorporados ao texto e se
divertem com o retrato animado de seus valores e costumes. Este
capítulo conta como o romance saiu das páginas dos jornais para
povoar a imaginação da corte brasileira no início do século XIX.

Leitura da imagem
1. Observe a aquarela de Taunay. Que tipo de cenário ela apresenta?
2. Há, na cena, um grande número de pessoas. Elas pertencem todas à
mesma classe social? Justifique.

3. A partir da observação dos elementos do quadro, a que século é possível
associar a cena? Por quê?

Da imagem para o texto
4. Os romances de alguns escritores românticos apresentam algumas
características da vida da elite brasileira urbana no início do século
XIX. Leia um trecho de Memórias de um sargento de milícias.

Origem, nascimento e batizado
Era no tempo do rei.
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se
nesse tempo — O canto dos meirinhos —; e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de
todos os indivíduos dessa classe (que gozava então de não
pequena consideração). Os meirinhos de hoje não são mais
do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei;
esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada;
formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária
que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a
demanda era entre nós um elemento de vida: o extremo
oposto eram os desembargadores. [...]
Mas voltemos à esquina. Quem passasse por aí em
qualquer dia útil dessa abençoada época veria sentado
em assentos baixos, então usados, de couro, e que se
denominavam — cadeiras de campanha — um grupo mais
ou menos numeroso dessa nobre gente conversando pacificamente em tudo sobre que era lícito conversar: na vida
dos fidalgos, nas notícias do Reino e nas astúcias policiais
do Vidigal. [...]
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 65-67. (Fragmento).

Meirinhos: espécie de oficiais de
justiça que atuavam no Brasil no
início do século XIX.
Demanda: ação judicial.
vidigal: referência a Miguel Nunes
Vidigal (1745-1843),
chefe de polícia no tempo do
reinado de D. João VI.

Capítulo 16 • O romance urbano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
O que a presença de todas essas pessoas sugere sobre a vida nessa
cidade? Explique.

O francês Félix-Émile Taunay (1795-1881) foi pintor,
professor, escritor e tradutor. Em 1816, veio para o Rio
de Janeiro, onde fez uma série de aquarelas e desenhos
que constituíram o primeiro
Panorama do Rio de Janeiro,
em 1821. Sucedeu o pai, o pintor Nicolas-Antoine Taunay,
como professor de pintura de
paisagem na escola que se
tornaria a Academia Imperial
de Belas Artes. Participou,
com o arquiteto Grandjean
de Montigny, dos projetos de
saneamento e de urbanização
da cidade do Rio de Janeiro.
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a) “Era no tempo do rei.” Qual é a intenção do narrador ao oferecer a seus
leitores essa informação?

b) A que momento da história do Brasil o texto faz referência?

5. Para caracterizar a vida no tempo do rei, o narrador escolhe personagens
que desempenham uma função específica na sociedade. Que função é
essa?
ff
A importância dada a essa função contribui para sugerir que a sociedade brasileira da época começava a ter a organização própria dos
grandes centros urbanos. Explique por quê.

6. Releia o último parágrafo. As conversas dos meirinhos sugerem que a
vida na cidade era tranquila ou agitada? Por quê?
ff
O narrador escolheu os meirinhos para começar a contar sua história,
que falará sobre o “tempo do rei”. De que modo essas personagens
podem ajudá-lo a realizar esse objetivo?

7. O quadro de Taunay poderia ser usado como uma ilustração para o
trecho que você acabou de ler? Justifique.

O romance urbano:
retrato da vida na corte
A década de 1830 trouxe para os moradores da capital do Império uma
nova forma de entretenimento: a leitura de romances estrangeiros, principalmente franceses, traduzidos e publicados em jornais brasileiros na forma
de folhetins.
Os romances, marcados por lances melodramáticos e finais felizes,
faziam o gosto dos jovens da corte. Escritores brasileiros, entusiasmados
pelo sucesso dos folhetins franceses, aventuram-se na criação de romances e, em 1843, surge o primeiro romance brasileiro, O filho do pescador, de
Teixeira e Sousa. Mas foi com Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar
que os folhetins alcançaram grande sucesso. Preservando características
estruturais dos folhetins estrangeiros, esses escritores, ao falarem de
amores idealizados, introduzem elementos nacionais, como a vida na corte
e os costumes burgueses. Estava definido, entre nós, o perfil do romance
urbano ou de costumes.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Manuel Antônio de Almeida (1831-1861), mesmo
tendo vivido uma infância e
adolescência pobres, concluiu o curso de Medicina e
foi administrador da Tipografia Nacional, em que teve
como aprendiz de tipógrafo o
jovem Machado de Assis.
Com o pseudônimo de
“Um Brasileiro”, começou
a publicar, em 1852, os capítulos de Memórias de
um sargento de milícias no
suplemento dominical do
jornal Correio Mercantil,
no qual também atuava
como crítico literário na
seção “Revista bibliográfica”. Morreu no naufrágio
do vapor Hermes, quando
viajava do Rio de Janeiro
para Campos.

Tome nota

Unidade 4 • Romantismo

O romance urbano ou de costumes tem como característica a preocupação
em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social
específica em uma determinada época. A estrutura típica desse romance
apresenta um herói e uma heroína, que se apaixonam um pelo outro e precisam
superar obstáculos para viverem felizes para sempre.

O projeto literário
do romance urbano
Página do Correio Mercantil de 27
jun. 1852, onde se publicou um
dos capítulos de Memórias de um
sargento de milícias.

A representação dos costumes da elite brasileira definiu o projeto literário
do romance urbano. As dezenas de títulos escritos por Joaquim Manuel de
Macedo e José de Alencar adotarão um mesmo pano de fundo — Rio de Janeiro,
capital do Império — para as histórias de amor que farão o deleite das moças
da corte.
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O contexto de produção da literatura romântica, ao profissionalizar
a condição dos escritores, estimula a criação literária porque, como eles
dependem da venda de seus textos, passam a escrever mais.

1844

Os agentes do discurso

Publicação do livro
A Moreninha, de Joaquim
Manuel de Macedo.

A circulação inicial dos romances ocorre nas páginas dos periódicos.
Além de noticiar os principais acontecimentos, os jornais publicam também
folhetins estrangeiros traduzidos, dando início à formação de um novo tipo
de leitor: alguém que aprecia as histórias folhetinescas e compra o jornal
para poder acompanhá-las.

O romance urbano e o público

Devido às elevadas taxas de analfabetismo da população brasileira, o
número de leitores na primeira metade do século XIX não era grande. O
censo de 1872 estima que somente 18,6% da população livre e 15,7% dos
escravos sabiam ler e escrever. Como nessa época o Brasil tinha quase dez
milhões de habitantes, o universo dos possíveis leitores entre brancos e
escravos não chegava a quatro milhões de pessoas.

1852

Não é de admirar, portanto, que os leitores dos folhetins românticos
fossem membros da elite, profissionais liberais da corte ou das províncias,
moços e moças que desejavam seguir o exemplo das cortes europeias.

1853

A leitura semanal passou a fazer parte também do cotidiano das famílias
burguesas, como conta José de Alencar, em sua biografia literária.

1854

Capa do livro
A Moreninha, de
Joaquim Manuel de
Macedo. 1884.

[...]
Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais, como
os volumes de uma diminuta livraria romântica formada ao gosto do tempo.
[...]
Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras, e as amigas
para não ficarem ociosas as ajudavam. Dados os primeiros momentos à conversação, passava-se à leitura e era eu chamado ao lugar de honra. [...]

Uma sociedade em formação
Em seus romances, Joaquim Manuel de Macedo desenhou o perfil de
uma sociedade ainda em formação, que precisava se reconhecer nos textos
literários. Observe como faz isso na descrição de um sarau.

Inauguração do Colégio
de Educação de Meninas,
no Rio de Janeiro.
Abertura da Livraria
Clássica e da Garnier, no
Rio de Janeiro.

1856
1859
1860

Sai em folhetim Cinco
minutos, de José de
Alencar, no Diário do Rio
de Janeiro.
Publicação de A origem
das espécies, de Charles
Darwin.
Invenção da fotografia
colorida por James Clerk
Maxwell.
Declaração de guerra do
Paraguai ao Brasil.
Inauguração de bondes
de tração no Rio de
Janeiro.
Inauguração da
iluminação a gás no Rio
de Janeiro.

Capítulo 16 • O romance urbano

Os escritores românticos, porém, sabiam que precisavam ampliar esse
universo de leitores e trabalhavam para isso quando, nas narrativas que
escreviam, apresentavam personagens lendo romances. José de Alencar,
por exemplo, apresenta todas as suas protagonistas como leitoras.

1864

Mantidas durante muito tempo sob estrito controle de pais e de maridos,
as mulheres ganham importância significativa nos romances românticos: é
geralmente a elas que o narrador se dirige, com quem dialoga e a quem pretende comover com as histórias que conta.

1868

Nesse trecho, percebe-se também que um dos motivos para a leitura
familiar naquela época era o fato de a maioria das mulheres não serem
alfabetizadas. Porém, de forma mais lenta, o mundo da educação se abriu
para elas. Após 1820, segundo relata o pintor Debret, era possível encontrar
senhoras capazes de “apreciar a leitura, como na Europa”.

1874

ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista.
Campinas: Pontes, 1990. p. 24-27. (Fragmento).

Início da publicação,
no Correio Mercantil, de
Memórias de um sargento
de milícias, de Manuel
Antônio de Almeida.

Fotografia da Livraria
Clássica e da Garnier.
1854.

1875

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

Publicação de Senhora,
de José de Alencar.
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Minuetes: (plural de minuete)
dança da aristocracia francesa.
Regalados: deleites.
Cavatina: pequena ária.
Olhaduras: espiadelas.
batéis: barcos pequenos.

A esTAnTe de

Jovens do século XIX

Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em um sarau
todo o mundo tem que fazer. O diplomata ajusta, com um copo de champanhe na
mão, os mais intricados negócios; todos murmuram e não há quem deixe de ser
murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das cantigas do seu tempo, e o moço
goza todos os regalados da sua época; as moças são no sarau como as estrelas no
Céu; estão no seu elemento: aqui uma, cantando suave cavatina [...]; daí a pouco
vão outras, pelos braços de seus pares, se deslizando pela sala e marchando em seu
passeio, [...] ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes que
movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. [...] Finalmente, no sarau não é essencial
ter cabeça nem boca, porque, para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e
falar pelos olhos.
E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da corte
para a ilha de... senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidade; alegre,
numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa, que brilha e mostra em toda
a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. [...]
MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. Rio de Janeiro:
Lacerda, 1997. p. 194-195. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Dois missionários metodistas em viagem pelo Brasil
contam como era o comportamento e as preferências
de leitura das mulheres nas
décadas de 1850 e 1860.
....................................................

As maneiras e os costumes
das damas brasileiras são gentis,
e seu porte gracioso. [...]. Suas
reservas literárias consistem
principalmente em novelas de
Balzac, Eugênio Sue, Dumas, pai
e filho, George Sand, em intrigas
de pacotilhas e folhetins dos
jornais. Assim elas se preparam
para esposas e mães.
KIDDER, Daniel e FLETCHER, J. C.
Apud: LAJOLO, Marisa;
ZILBERMAN, Regina. A formação da
leitura no Brasil. São Paulo: Ática,
1996. p. 244. (Fragmento).

....................................................

Unidade 4 • Romantismo

A última observação destaca a importância pedagógica
do romance romântico: as
heroínas das histórias lidas
tornavam-se os modelos para
os papéis de esposa e mãe.

ALMEIDA JúNIOR, J.
A leitura. Detalhe. 1892.
Óleo sobre tela, 95 3 141 cm.

STEwART, J. O baile. Óleo sobre tela, 60 3 40 cm.

Uma cena como essa funciona quase como um “manual de boas maneiras” para os membros da corte. O narrador informa sobre as conversas
murmuradas, o olhar sonhador do senhor, o comportamento das mocinhas,
chegando mesmo a destacar que “conversam sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis”.
Quem já vivia no ambiente da corte reconhecia e aprovava o comportamento das personagens. As jovens que se preparavam para entrar no
mundo dos saraus e das festas, depois de lerem uma passagem como
essa, aprenderiam qual era o comportamento esperado de uma boa moça
em uma reunião social: conversar sobre generalidades inocentes, sorrir
sempre, acompanhar seu par pelo salão... Essa é a feição da sociedade
ideal (“senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidade”) em
uma reunião prazerosa e de bom gosto, como assinala o narrador ao fim
da cena.
O romance urbano cumpria, assim, duas funções complementares. Dava
representação literária à elite brasileira, por meio de personagens criadas
à sua imagem e semelhança, e contribuía para a divulgação de valores
importantes para uma sociedade em formação.
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De olho no livro
O trágico amor de uma cortesã
[...] encontrei você, jovem, ardente, feliz e tentei fazer de você o homem
por quem clamara, do meio da minha ruidosa solidão. O que eu amava em
você não era o homem que já existia, mas o que viria a existir. Você não
aceita esse papel, rejeita-o como indigno de si; você é um amante vulgar.
Faça como os outros, pague-me e não falemos mais nisso.
[...]
— Perdão, perdão — murmurei [...]. Esqueçamos o resto e não nos
lembremos senão de uma coisa: que pertencemos um ao outro, que somos
jovens e que nos amamos. Marguerite, faça de mim o que quiser, sou seu
escravo, seu cão. Mas, pelo amor de Deus, rasgue a carta que enviei e não
me deixe partir amanhã. Eu morreria. [...]

A leitura de A dama das camélias apresenta um interessante retrato da
moral burguesa, que acredita na transformação pelo amor, mas não a ponto
de apagar o passado e as origens da apaixonada Marguerite. A obra foi adaptada para o teatro, para a ópera e, no Brasil, inspirou o romance Lucíola, de
José de Alencar.

•

identidade e democratização cultural

O romance urbano, por meio da divulgação de perfis, espaços e comportamentos reconhecidos, também investe na construção de uma identidade
nacional. A consolidação dessa nacionalidade é componente fundamental
de seu projeto literário e ocorre todas as vezes que um leitor se reconhece
nas cenas que lê, porque os comportamentos das personagens mostram-se
familiares. Se os brasileiros dos romances agiam socialmente de um modo
semelhante ao desse leitor, então ele também era um brasileiro legítimo.
Com uma estrutura mais simples e sem lançar mão de referências
culturais sofisticadas (históricas, artísticas e/ou mitológicas), o romance
romântico urbano contribui para a democratização da literatura, ampliando
o seu alcance.

A linguagem do romance urbano:
a sedução do leitor
A linguagem do romance romântico urbano é acessível, porém um aspecto
merece atenção. É frequente o narrador estabelecer diálogo com um leitor
específico, que pode ser um amigo ou um parente. Essa interlocução faz
com que a história contada ganhe o aspecto de uma confidência trocada
entre duas pessoas íntimas.
[...]
É coisa singular, minha prima! O amor que é insaciável e exigente e não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar, que deseja o impossível, às vezes
contenta-se com um simples gozo d’alma, com uma dessas emoções delicadas,
com um desses nadas, dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido.
Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com enlevo
as janelas de um chalé; não; ao passo que sentia esse prazer, refletia no meio
de vê-la e falar-lhe.

MUCHA, A. A dama das camélias.
1896. Litografia, 207,3 3 72,2 cm.

Projeto literário do
Romantismo:
o romance urbano
Representação dos
costumes da elite
brasileira
Divulgação de valores
morais
Consolidação da
identidade nacional
Capítulo 16 • O romance urbano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

DUMAS FILHO, Alexandre. A dama das camélias. Tradução de Marina Guaspari.
Rio de Janeiro: Ediouro. p. 124-125. (Fragmento).
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Mas como?...
Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante, que inventou a minha imaginação! Se visse a elaboração tenaz a que se entregava o meu
espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava!
[...]

Uma trama
rocambolesca

ALENCAR, José de. Cinco minutos. 17. ed. São Paulo: Ática, 1993. p. 22. (Fragmento).

A interlocução entre o narrador e a prima dá ao leitor a impressão de
estar ouvindo uma conversa particular entre dois primos próximos, em
que um deles conta o que fez para se aproximar de uma moça por quem
se apaixonou.
Ao mesmo tempo, esse artifício simula uma conversa com o leitor,
criando um clima de cumplicidade com ele. Essa estratégia narrativa torna
mais simples a tarefa do romance de costumes: discutir comportamentos
e fazer a “propaganda” de alguns valores morais.

•

O entrelaçamento da realidade com a ficção

Um segundo recurso narrativo sobressai na estrutura desses romances:
as referências a elementos que o leitor possa reconhecer no mundo real.
Assim, os autores fazem com que suas personagens passeiem por locais
públicos familiares aos leitores da corte.

Se passasse há dez anos pela praia da Glória,
minha prima, antes que as novas ruas que abriram
tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas
do morro de Santa Teresa, veria de longe sorrir-lhe entre o arvoredo, na quebrada da montanha,
uma casinha de quatro janelas com um pequeno
jardim na frente. [...]
ALENCAR, José de.
A viuvinha. In: Cinco minutos/A viuvinha.
17. ed. São Paulo: Ática, 1993. p. 51. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A viuvinha foi publicado em
1857 no Diário do Rio de Janeiro como folhetim. Nele, um
narrador conta a sua prima
os obstáculos que os jovens
Jorge e Carolina tiveram de
enfrentar para poderem se
casar.
Jorge é um moço rico que,
depois da morte de seu pai,
passou a gastar a fortuna
que herdou em festas e prazeres mundanos. Quando se
apaixona por Carolina, resolve
mudar de vida. No dia de seu
casamento, é informado por
seu antigo tutor que está
falido e endividado. Para não
manchar o nome de sua amada, finge suicídio. Depois de
muitas aventuras, os dois
têm um final feliz tipicamente
romântico.

Unidade 4 • Romantismo

O narrador comenta a transformação
sofrida pelas ruas da praia da Glória, provavelmente assunto da conversa de muitos
leitores da época. A casa mencionada é fruto
da imaginação de José de Alencar, mas o
morro de Santa Teresa, as novas ruas e a
praia da Glória fazem parte da topografia do
Rio de Janeiro no início do século XIX.

TAUNAy, N. Igreja da Glória.
c. 1820. Aquarela, 26,5 3 37 cm.

No primeiro parágrafo de Cinco minutos, o
narrador insiste com a prima: “É uma história
curiosa a que lhe vou contar, minha prima.
Mas é uma história e não um romance”. Por
que essa preocupação em levar o leitor a
acreditar que os acontecimentos narrados
são reais? Para fazer com que ele aceite,
junto com os elementos reais inseridos na
narrativa, todos os outros elementos ficcionais, inventados pela imaginação do autor.
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

A viuvinha

[...]
Nesse momento viu ajoelhada ao pé da grade que
separa a capela uma menina de quinze anos, quando
muito: o perfil suave e delicado, os longos cílios que
vendavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças
que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram.
Começou a contemplar aquela menina como se
fosse uma santa; e, quando ela se levantou para retirar-se com sua mãe, seguiu-a insensivelmente até a casa
que já lhe descrevi [...].
Escuso contar-lhe o que se passou depois. Quem
não sabe a história simples e eterna de um amor
inocente, que começa por um olhar, passa ao sorriso,
chega ao aperto de mãos às escondidas e acaba afinal
por um beijo e por um sim, palavras sinônimas no
dicionário do coração?

Dois meses depois desse dia começou aquela visita
ao cair da tarde, aquela conversa à sombra das árvores,
aquele serão de família, aquela doce intimidade de um
amor puro e tranquilo.
Jorge esperava apenas esquecer de todo a sua vida
passada, apagar completamente os vestígios desses
tempos de loucura, para casar-se com aquela menina
e dar-lhe a sua alma pura e sem mancha.
Já não era o mesmo homem: simples nos seus
hábitos e na sua existência, ninguém diria que algum
tempo ele tinha gozado de todas as voluptuosidades
do luxo; parecia um moço pobre e modesto, vivendo
do seu trabalho e ignorando inteiramente os cômodos
da riqueza.
Como o amor purifica, D...! Como dá forças para
vencer instintos e vícios contra os quais a razão, a
amizade e os seus conselhos severos foram impotentes e fracos!
ALENCAR, José de.
A viuvinha. In: Cinco minutos/A viuvinha.
17. ed. São Paulo: Ática, 1993. p. 53-54. (Fragmento).

1. Que características de Carolina são apresentadas na descrição do narrador?

a) Jorge fica impressionado com a imagem da
jovem. A que ele a compara?

b) A caracterização da moça e a reação de Jorge
são traços românticos do texto? Por quê?

2. A cena tematiza um sentimento muito explorado na literatura romântica. Qual é ele?

a) O narrador afirma que não vai contar o que
aconteceu depois do primeiro encontro entre
Jorge e Carolina. Que argumento apresenta
para justificar sua decisão?

b) Explique por que o argumento do narrador
contribui para a idealização do sentimento
que nasceu entre os dois jovens.

c) Depois de apresentar seu argumento, o
narrador descreve as “etapas” do processo
amoroso por que passam os apaixonados.
De que modo esse procedimento revela o
papel de divulgador de costumes do romance urbano?

3. O narrador revela que o amor desperta em Jorge o desejo de transformação. Que mudanças
serão essas?
ff
Explique de que maneira essa transformação
ajuda a caracterizar Jorge como um herói
romântico.

4. A transformação da personagem é exigida por
uma concepção de amor que define os romances românticos. Transcreva o trecho em que
essa visão é explicitada.

a) Qual é essa visão?
b) De que forma o narrador contribui para
apresentar essa visão de amor e os valores
românticos associados a ela?

5. Observe a linha do tempo deste capítulo e
discuta com seus colegas: que acontecimentos
criam o cenário que favorece a produção dos
romances urbanos e o surgimento de seu público leitor?

Capítulo 16 • O romance urbano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No trecho abaixo, Jorge vê Carolina pela primeira vez
em uma igreja e apaixona-se pela moça.
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Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) formou-se
em Medicina, mas não exerceu a profissão. Deu aulas
de História e Geografia do
Brasil no Colégio Pedro II e
foi professor dos filhos da
princesa Isabel. Escreveu 18
romances, dentre os quais
se destacam A Moreninha
(1844), O Moço Loiro (1845)
e A luneta mágica (1869).
Escreveu também peças de
teatro e poemas.

O amor segundo joaquim
Manuel de Macedo
Joaquim Manuel de Macedo ou Macedinho, como era conhecido, conquistou um público leitor fiel por produzir, em grande quantidade, textos
marcados por uma certa ingenuidade narrativa e muito bom humor.
O retrato da elite brasileira da corte, que surge das páginas de seus romances,
conta com alguns tipos inconfundíveis: os estudantes, a moça namoradeira, a
criada intrometida, a senhora fofoqueira e inconveniente, a avó carinhosa, todos
eles envolvidos em cenas que se desenrolam em espaços claramente brasileiros
(a Ilha de Paquetá, as matas da Tijuca, os espaços urbanos do Rio de Janeiro).
Além do bom humor, uma dose de suspense também é componente fundamental das histórias que escreveu. Mestre na arte do folhetim, Macedo
sabia como entrelaçar vários fios narrativos, criando para o leitor momentos
de emoção imprevistos e cenas cômicas que ajudam a desfazer a tensão,
enquanto o narrador prepara o final feliz reservado para os protagonistas.

“Tenho quinze anos e sou
morena linda...”
Joaquim Manuel de
Macedo. s.d. Autor
desconhecido.

A Moreninha foi o primeiro romance
romântico urbano com qualidade literária que alcançou grande sucesso de público e abriu caminho
para uma vasta produção de folhetins escritos por
autores brasileiros.

Relicário, 2008.

Essa obra conta a história de dois jovens, Augusto e Carolina, que
se conhecem ainda crianças em uma praia. Nesse primeiro encontro, juram
amor eterno e, como prova de fidelidade, trocam dois breves, um branco e
um verde. O branco simbolizava a candura da alma de Carolina, e o verde, a
esperança do coração de Augusto.
Anos mais tarde, já cursando Medicina no Rio de Janeiro, Augusto, que
tem fama de inconstante, faz uma aposta com os amigos: se permanecer
apaixonado pela mesma moça durante um mês, escreverá um romance. Ao
visitar a casa da avó de um colega, conhece a irmã do rapaz, também chamada
de “a Moreninha”. Ela é a Carolina de sua infância, mas ele não a reconhece.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Essas características já apareciam no seu primeiro romance, A Moreninha.

Unidade 4 • Romantismo

Muitas peripécias interferirão no destino dos jovens apaixonados,
até que, em uma cena emocionada, Carolina dá um breve a Augusto, para
ajudá-lo a encontrar a menina a quem ele jurara amor eterno e pedir que
o libere da promessa. Quando abre o breve, o rapaz descobre que Carolina
era a menina da praia. Com o reconhecimento, está aberto o caminho para
o final feliz dos dois protagonistas.
O Romantismo presente na trama desenvolvida por Macedo se manifesta
em diversos aspectos da estrutura. Há a pureza do amor infantil, que se
concretiza na idade adulta; há a manutenção do mistério da identidade dos
amantes, que se reencontram na juventude, mas não se reconhecem; há até
o traço nacionalista com a apresentação de uma lenda indígena, a história
das lágrimas de amor de Ahy e Aoitim, que funciona como um espelho para
o amor dos protagonistas. Arrematando todos esses elementos, o autor
assegura o final feliz para o casal Augusto e Carolina.
Tendo como pano de fundo a história de amor dos protagonistas,
A Moreninha traz uma série de cenas que retratam a sociedade carioca do
século XIX, revelando seus costumes e discutindo seus valores.
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

Mau tempo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Augusto, já apaixonado pela Moreninha, é impedido por seu pai de
visitá-la e sofre por não poder estar com sua amada.
Chegou o sábado. O nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu
finalmente licença para ir passar o domingo na ilha de... e obteve em resposta
um não redondo; jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse
dia e o pai, para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse à honra, julgou
muito conveniente trancá-lo no seu quarto.
Mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios; erro
palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante; o amor é
um menino doidinho e malcriado que, quando alguém intenta refreá-lo, chora,
escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca e incomoda mais que solto e livre;
prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele disso se desgoste; [...] acabar
com as dificuldades e oposições, para que ele durma e muitas vezes morra. Amor
é um anzol que, quando se engole, agadanha-se logo no coração da gente, donde,
se não é com jeito destravado, por mais força que se faça mais o maldito rasga,
esburaca e se profunda. [...]
Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua vida; e o amor,
mais forte que seu espírito, exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não
há ideias mais livres que as do preso; e, pois, o nosso encarcerado estudante soltou
as velas da barquinha de sua alma, que voou, atrevida, por esse mar imenso da imaginação; então começou a criar mil sublimes quadros e em todos eles lá aparecia a
encantadora Moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a, com seu vestido
branco, esperando-o de cima do rochedo, viu-a chorar, por ver que ele não chegava,
e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. [...] Aqui, foi o nosso estudante às nuvens;
saltou exasperado fora do leito em que se achava deitado, passeou a largos passos por
seu quarto, acusou a crueldade dos pais, experimentou se podia arrombar a porta, fez
mil planos de fuga, esbravejou, escabelou-se e, como nada disso lhe valesse, atirou
com todos os seus livros para baixo da cama e deitou-se de novo, jurando que não
havia de estudar dois meses. [...]
MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. Rio de Janeiro:
Lacerda, 1997. p. 252-253. (Fragmento).

1. Releia.
“[...] o pai, para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse à
honra, julgou muito conveniente trancá-lo no seu quarto.”
a) A solução encontrada pelo pai de Augusto concilia duas atitudes

Palmar: grande, evidente.
escarapela: arranha com as unhas.
escabuja: debate-se, sacudindo
pés e mãos.
Agadanha-se: segura, agarra.
escabelou-se: desesperou-se.

Uma heroína bem
brasileira
A aparência de Carolina é
um dos traços de “brasilidade” do romance. Morena, de
cabelos negros e anelados, a
moça traz nas feições a marca de sua origem e cria um
contraste interessante em
relação à beleza europeia das
mulheres loiras e de olhos
azuis. Além disso, Carolina
não apresenta o comportamento típico de uma dama da
corte. De espírito indomável,
é “travessa como o beija-flor,
inocente como uma boneca,
faceira como o pavão, e curiosa... como uma mulher”.
Essa mistura de características dá um tempero
nacional à primeira protagonista de um romance
romântico brasileiro.
Capítulo 16 • O romance urbano

aparentemente contraditórias. Quais são elas?

b) Explique de que maneira o pai, mesmo agindo de forma autoritária,
procura preservar um importante valor da sociedade da época.

2. Qual é a crítica feita pelo narrador à atitude do pai de Augusto?
a) Para explicar seu raciocínio, o narrador define o amor por meio de
duas metáforas. Quais são elas?

b) Explique por que essas metáforas ajudam o narrador a explicitar a
inadequação da atitude do pai de Augusto.

c) Qual seria a melhor atitude a ser tomada, segundo o narrador?

3. O narrador descreve o sentimento que se apossou de Augusto. Transcreva a passagem em que isso ocorre.

Cena do filme A Moreninha,
de Glauco Mirko Laurelli.
Brasil, 1970.
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ff
Qual é a concepção de amor sugerida por essa descrição?

4. Saber que Carolina sofre com sua ausência é motivo de angústia para
Augusto. Como o narrador mostra os efeitos dessa constatação sobre
o rapaz?
ff
Explique de que maneira a descrição das atitudes de Augusto em
seu “cativeiro” exemplifica a metáfora do amor como um “menino
doidinho e malcriado”.
Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

José de Alencar:
um crítico dos costumes
José de Alencar foi quem deu ao romance urbano uma forma mais bem
acabada. De modo um pouco diferente dos outros escritores desse período,
Alencar prioriza as relações humanas, estudadas em função do ambiente em
que se encontram as personagens. Embora a idealização romântica continue
sendo uma marca característica das suas narrativas, ele examina a sociedade
de modo mais detalhado, criticando valores condenáveis, como o casamento
por interesse, o que dá um caráter mais realista às histórias de amor.
Heróis e heroínas criados por Alencar apresentam alguns aspectos
bastante humanizados, sendo vítimas das pressões econômicas e sociais.
É nesse sentido que o contexto em que vivem torna-se uma força dentro da
narrativa, porque provoca comportamentos muitas vezes condenáveis. A
história, porém, sempre dá aos protagonistas a oportunidade da redenção
final, que será alcançada quando se entregarem a sentimentos nobres, como
o amor e a compaixão.
Dentre os muitos romances escritos por Alencar, que constituem uma
verdadeira crônica dos costumes do Rio de Janeiro do século XIX, destacam-se Cinco minutos (1856), A viuvinha (1857), Lucíola (1862), Diva (1864) e
Senhora (1875).

Retrato de José de
Alencar. s.d.

Senhora e a educação sentimental do burguês

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O grande romancista José
Martiniano de Alencar (1829-1877) nasceu da união entre
o padre José Martiniano de
Alencar e a prima Ana Josefina. A paixão proibida fez com
que o pai do escritor, depois
de largar a batina, saísse de
Mecejana, no Ceará, para o Rio
de Janeiro, onde faria carreira
política.
Alencar, com 9 anos, conta que a viagem do Ceará à
Bahia, feita por terra, produziu impressões marcantes e
fez com que se interessasse
pela paisagem brasileira,
que mais tarde apresentaria
nos muitos romances que
escreveu. Além de seguir
os passos do pai na carreira política, Alencar tornou-se um escritor consagrado
ainda em vida, acumulando
sucessos com as narrativas
publicadas nos folhetins do
Diário do Rio de Janeiro.

Unidade 4 • Romantismo

O romance Senhora é um excelente exemplo da habilidade com que
José de Alencar, ao mesmo tempo que reproduz a estrutura das narrativas
românticas, apresenta um olhar crítico para alguns dos desvios da sociedade da época.
Os protagonistas da história são Aurélia Camargo e Fernando Seixas.
Apaixonados na juventude, acabam se separando por problemas financeiros.
Seixas aceita um dote para ficar noivo de uma moça mais rica, Adelaide Amaral. Quando recebe uma grande herança de seu avô, Aurélia resolve vingar-se
da humilhação a que foi submetida por Seixas. Decide casar-se com o rapaz
e, para tanto, “compra-o” com um dote de 100 contos de réis.
......................................................................

XIII
[...]
— Aurélia! Que significa isto?
— Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o
nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel
mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, senhor.
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Entremos na realidade por mais triste que ela seja; e resigne-se cada um ao que
é, eu, uma mulher traída; o senhor, um homem vendido.
— Vendido! exclamou Seixas ferido dentro d’alma.
— Vendido sim: não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária; precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava
no mercado; comprei-o. Custou-me cem contos de réis; foi barato; não se fez valer.
Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. [...]

A esTAnTe de

José de Alencar

ALENCAR, José de. Senhora.
23. ed. São Paulo: Ática, 1992. p. 75. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A crítica, porém, não apaga a história de amor. Pelo contrário, faz com
que o sentimento surja cada vez mais valorizado como força redentora de
todas as faltas. É o amor que sente por Aurélia que desencadeará a transformação em Seixas.
Como seria de esperar, o romance termina com a reconciliação dos
amantes. Essa reconciliação só é possível porque Seixas é capaz de compreender que algo socialmente aceito, o casamento por conveniência, era
moralmente condenável.
É assim que os romances de costume vão, a pretexto de contar histórias
de amor, consolidando o projeto literário de divulgar valores morais e criar
um espelho no qual o público burguês possa ver refletida a sua face.

Os perfis de mulher
Um dos aspectos marcantes dos romances de José de Alencar é a caracterização que faz das heroínas românticas como mulheres fortes, senhoras
de seu destino. No âmago dessas personagens, pulsa um coração romântico,
que orienta seu comportamento em nome dos ideais mais puros, mesmo
que, para isso, precisem enfrentar a condenação da sociedade.
É o caso, por exemplo, de Maria da Glória, moça recatada e pura que se
transforma na cortesã Lúcia, em Lucíola. Esse gesto de degradação moral tem
uma função nobre: ajudar a família, empobrecida durante uma epidemia de
febre amarela. Expulsa de casa pelo pai, a heroína segue na vida de cortesã
para sustentar os estudos da irmã. Repare na força dessa mulher ao denunciar, para o amante Paulo, a hipocrisia da sociedade que a julga e condena.
......................................................................

[...]
— Goza da tua mocidade, é justo: tu podes e deve fazer; mas como só eu
venho à tua casa e todo mundo sabe que não sou milionário, compreendes
que, se isto continuasse, suspeitariam, diriam mesmo, se já não disseram, que
vivo à tua custa!
Lúcia ficou lívida; tinha compreendido.
— Então não posso dar-me a quem for de minha vontade?
— Quem diz isso? Eu é que não te posso aceitar por semelhante preço. À
custa da honra... é muito caro, Lúcia!
— Ah! esquecia que uma mulher como eu não se pertence; é uma coisa pública,
um carro da praça, que não pode recusar quem chega. [...] Esqueci, que, para ter
o direito de vender o meu corpo, perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprouver!
O mundo é lógico! Aplaudia-me se eu reduzisse à miséria a família de algum libertino;
era justo que pateasse se eu tivesse a loucura de arruinar-me por um homem pobre!

Casa em que nasceu José de
Alencar, em Mecejana, Ceará,
1999.

Como era costume no
século XIX, Alencar formou-se leitor apaixonado nas
páginas de clássicos estrangeiros. Ele conta, em Como
e porque sou romancista,
que sofreu para aprender
o francês de modo a poder
ler os romances de Balzac,
Dumas, Vigny, Chateaubriand
e Victor Hugo.
Além dos estrangeiros,
causou muita impressão em
Alencar o sucesso alcançado por Joaquim Manuel de
Macedo com a publicação de
A Moreninha.
....................................................

[...]
Que estranho sentir não
despertava em meu coração
adolescente a notícia dessas
homenagens de admiração e
respeito tributados ao jovem
autor d’A Moreninha! Qual régio diadema valia essa auréola
de entusiasmo a cingir o nome
de um escritor? [...]
ALENCAR, José de. Como e
porque sou romancista. Campinas:
Pontes, 1990. p. 38. (Fragmento).

....................................................
Mal sabia ele que, alguns
anos mais tarde, alcançaria
sucesso semelhante com
O guarani.

Capítulo 16 • O romance urbano

Alencar, através de Aurélia, faz uma dura crítica à sociedade da época:
é independente, capaz de cuidar da própria vida e até mesmo de gerir sua
fortuna. Mas se vê obrigada a atender às exigências da sociedade da época,
que espera que as moças arrumem um marido para assumir o perfil idealizado
para as moças honestas.

Pateasse: batesse com os
pés, em sinal de protesto ou
desagrado.
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De olho no filme
Uma difícil escolha:
amor ou prosperidade?
Na Nova york do fim do
século XIX, Lily Bart vive
dividida entre o coração e
a razão. Sua beleza a torna
o centro das atenções sociais, despertando a inveja
das outras mulheres. Apaixonada pelo jovem Lawrence
Seldon, Lily abdica do amor
em busca da estabilidade
financeira. Sua história mostra que o casamento por
interesse é um tema que foi
explorado muitas vezes em
livros e filmes.

Enquanto [...] ostentar a impudência da cortesã e fizer timbre da minha infâmia,
um homem honesto pode rolar-se nos meus braços sem que a mais leve nódoa
manche a sua honra; mas se pedir-lhe que me aceite, se lhe suplicar a esmola
de um pouco de afeição, oh! então o meu contato será como a lepra para a sua
dignidade e a sua reputação. Todo homem honesto deve repelir-me!
[...]
Saiu arrebatadamente e fechou-se no toucador.
Voltei, refletindo se o que tinha feito era realmente uma ação digna ou uma
refinada cobardia; servilismo à inveja e malevolência social, que se decora tantas
vezes com o pomposo nome de opinião pública.
[...]
ALENCAR, José de. Lucíola. 27. ed. São Paulo: Ática, 2003. p. 67-68. (Fragmento).

Paulo sente-se humilhado porque Lúcia abandonou todos os outros
amantes para manter-se fiel somente a ele. Fraco, teme que a sociedade
o imagine sustentado pela bela cortesã. O que era um sinal do amor que
Lúcia sentia por ele torna-se uma mancha aos olhos da opinião pública e é
isso que a protagonista denuncia, com palavras fortes e indignadas.
As heroínas de Alencar têm uma força interior que as move e as torna
bastante avançadas em relação à sociedade em que vivem. A criação de
personagens femininas de caráter forte e beleza insuperável garantiu a
José de Alencar o título de mestre dos perfis de mulher.

texto para análise
Cena do filme A essência
da paixão, de Terence
Davies. Reino Unido, 2000.

Leia o texto a seguir.

Quitação

Unidade 4 • Romantismo

Na noite de núpcias, Aurélia revela a Fernando
as verdadeiras razões que a levaram a casar-se com ele.

Crestava: afogueava.

[...] A moça arrastou uma cadeira e colocou-se em face do marido, cujas
faces crestava a seu hálito abrasado.
— Não preciso dizer-lhe que amor foi o meu, e que adoração lhe votou
minha alma desde o primeiro momento em que o encontrei. Sabe o senhor, e
se o ignora, sua presença aqui nesta ocasião já lhe revelou. Para que uma mulher sacrifique assim todo seu futuro, como eu fiz, é preciso que a existência se
tornasse para ela um deserto, onde não resta senão o cadáver do homem que
a assolou para sempre.
Aurélia calcou a mão sobre o seio para comprimir a emoção que a ia dominando.
[...]
— Conheci que não amava-me, como eu
desejava e merecia ser amada. Mas não era sua
a culpa e só minha que não soube inspirar-lhe
a paixão, que eu sentia. Mais tarde, o senhor
retirou-me essa mesma afeição com que me
consolava e transportou-a para outra, em
quem não podia encontrar o que eu lhe dera,
um coração virgem e cheio de paixão com que
o adorava. Entretanto, ainda tive forças para
perdoar-lhe e amá-lo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

impudência: descaramento, falta
de vergonha ou pudor.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva:
— Mas o senhor não me abandonou pelo amor de
Adelaide e sim pelo seu dote, um mesquinho dote de
trinta contos! Eis o que não tinha o direito de fazer,
e que jamais lhe podia perdoar! Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em
que o havia colocado dentro de minha alma.
Eu tinha um ídolo; o senhor abateu-o de seu
pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação do
homem a quem eu adorava, eis o seu crime; a
sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que
Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio.
Seixas, que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo, e
fitou os olhos na moça. Conservava ainda as feições contraídas
e gotas de suor borbulhavam na raiz dos seus belos cabelos
negros.
— A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde; nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, que têm as mulheres enganadas.
Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias; já sabia que a moça
rica é um arranjo e não uma esposa; pois bem, disse eu, essa riqueza servirá
para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a
esse homem que não soube me compreender, que mulher o amava, e que
alma perdeu. Entretanto, ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa
nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei
que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser; mas consinta-me que eu
o ame. Esta última consolação, o senhor a arrebatou. [...]
ALENCAR, José de. Senhora. 23. ed. São Paulo:
Ática, 1992. p. 109-110. (Fragmento).

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

1. Na sua primeira fala, Aurélia descreve o sentimento que nutria por
Fernando. Que tipo de amor a moça declara ter sentido por ele?

a) Que efeito tem sobre ela sua decepção em relação a esse amor?
b) De que maneira essa decepção explica a decisão de Aurélia de
“comprar” Fernando?

2. O fato de Fernando tê-la abandonado por outra mulher não é o que
motiva a vingança de Aurélia. Explique por quê.

a) Qual foi, segundo Aurélia, o crime cometido por Fernando?
b) A explicação de Aurélia sobre esse crime revela uma imagem idealizada do amado. Explique.

“— A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde;
nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, que têm
as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o
mundo e suas misérias; já sabia que a moça rica é um
arranjo e não uma esposa [...]”
a) Qual é a dura crítica feita por Aurélia a um comportamento da
sociedade em que vive?

b) Explique de que maneira essa fala sugere a expectativa romântica
que Aurélia tem em relação ao casamento.

Capítulo 16 • O romance urbano

3. Releia.

4. Por que Aurélia diz a Fernando que ainda tinha uma esperança em
relação a ele: que sua proposta de casamento fosse recusada?
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Manuel Antônio de Almeida:
a estética da malandragem
Um cenário um pouco diferente dos romances
de Macedo e Alencar surgirá das mãos de Manuel
Antônio de Almeida. O Rio de Janeiro que aparece
nas páginas de Memórias de um sargento de milícias não é o da elite burguesa, mas o das camadas
mais baixas da população.
Entremeado de episódios engraçados, Memórias de um sargento de milícias conta as aventuras
de um certo Leonardo, filho de Leonardo Pataca
e de Maria da Hortaliça.

Aqueduto de Santa Teresa e
casario da Lapa. c. 1859.

Toda aquela idealização dos protagonistas
que marca as obras de Macedo e de Alencar desaparece no caso de
Memórias de um sargento de milícias. As personagens dessa história
são homens e mulheres pressionados pela necessidade. Na tentativa
de driblar o destino, recorrem a pequenos golpes, exploram relações de
influência e proteção e se divertem em festas populares.
Como o povo se divertia
Uma das festas mais populares no Rio de Janeiro do século XIX, a Folia do
Divino, ou festa do Espírito Santo, é descrita de maneira minuciosa em um dos
capítulos de Memórias de um sargento de milícias.

Unidade 4 • Romantismo

[...] um rancho de meninos, todos de nove a onze
anos, [...] sapatos de cor-de-rosa, meias brancas, calção
da cor do sapato, faixas à cintura, camisa branca de longos e caídos colarinhos, chapéus de palha de abas largas,
[...]. Cada um desses meninos levava um instrumento
pastoril em que tocavam, pandeiro, machete e tamboril.
Caminhavam formando um quadrado, no meio do qual
ia o chamado Imperador do Divino, acompanhados
por uma música de barbeiros, e precedidos e cercados por
uma chusma de irmãos de opa levando bandeiras encarnadas e outros emblemas, os quais tiravam esmolas
enquanto eles cantavam e tocavam. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Criado pelos padrinhos, um barbeiro e uma
parteira, Leonardinho mete-se em mil peripécias,
comportando-se como um verdadeiro anti-herói,
que aprecia a malandragem e envolve-se com
várias mulheres.

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de
milícias. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 178. (Fragmento).

DEBRET, J. Folia do Divino.
Século XIX. Litogravura.

Opa: folia, farra.

Todas essas características fazem com que esse romance ocupe uma
posição diferente dentro do quadro do Romantismo brasileiro. Quase uma
comédia de costumes, Memórias de um sargento de milícias ganha contornos
realistas quando apresenta o avesso de instituições sociais que se imaginavam sérias e respeitadas. Compare, por exemplo, dois trechos em que o
major Vidigal aparece em cena.
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O Vidigal
O som daquela voz que dissera “abra a porta” lançara
entre eles, como dissemos, o espanto e o medo. E não foi
sem razão; era ela o anúncio de um grande aperto, de que
por certo não poderiam escapar. Naquele tempo ainda não
estava organizada a polícia da cidade, ou antes estava-o de
um modo em harmonia com as tendências e ideias da época.
O major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo
que dizia respeito a esse ramo de administração; era o juiz que
julgava e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda
que dava caça aos criminosos; [...] a sua justiça era infalível;
não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria,
e ninguém lhe tomava contas. [...]

Na próxima cena, a madrinha de Leonardinho e duas amigas vão procurar o major Vidigal para pedir que ele mande soltar o rapaz, preso por uma
ordem sua. O que está em questão, mais uma vez, é o poder de Vidigal. Veja
como o narrador o descreve.

O sargento, água-forte de Darel
para a obra Memórias de um
sargento de milícias, edição
de 1953.

As três em comissão
[...] O major recebeu-as de rodaque de chita e tamancos, não
tendo a princípio suposto o quilate da visita; apenas porém reconheceu as três, correu apressado à camarinha vizinha, e envergou
o mais depressa que pôde a farda; como o tempo urgia, e era uma
incivilidade deixar sós as senhoras, não completou o uniforme, e
voltou de novo à sala de farda, calças de enfiar, tamancos, e um
lenço de Alcobaça sobre o ombro, segundo seu uso. A comadre, ao
vê-lo assim, apesar da aflição em que se achava, mal pôde conter
uma risada que lhe veio aos lábios. [...]
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 321. (Fragmento).

Homem temido pela autoridade
que tinha, Vidigal é surpreendido
em trajes menores pelas mulheres
que vão à sua casa pedir um favor. O
espanto e o medo que sua presença
desencadeava na primeira cena são
substituídos pelo riso mal contido
da comadre. Por meio de situações
como essa, Manuel Antônio de Almeida
privilegia o humor como um recurso
narrativo capaz de emprestar maior
realismo às personagens e acontecimentos de sua história.
Esse olhar irreverente para as
instituições sociais será recriado,
alguns anos mais tarde, por Machado
de Assis, o mestre da narrativa realista
no Brasil.

Rodaque: casaco masculino.
Camarinha: quarto.

DEBRET, J. Juízes chegam ao
palácio da justiça. Século XIX.
Litogravura. Juízes descem de
carruagem à frente do Palácio
da Justiça, no Rio de Janeiro, no
início do século XIX. As foices
ladeando a porta principal
indicam que um criminoso está
sendo julgado.

Capítulo 16 • O romance urbano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 91. (Fragmento).
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Origem, nascimento e batizado

Função: no texto, tem o sentido
de dança.
Machete: instrumento musical
de origem portuguesa, maior que
o cavaquinho e menor que a viola,
muito usado no acompanhamento
de canções populares e modinhas.
instado: solicitado.
espadim: espada pequena.

[...]
Chegou o dia de batizar-se o rapaz: foi madrinha a parteira; sobre o
padrinho houve suas dúvidas: o Leonardo queria que fosse o Sr. Juiz; porém
teve de ceder a instâncias da Maria e da comadre, que queriam que fosse
o barbeiro de defronte, que afinal foi adotado. Já se sabe que houve nesse
dia função: os convidados do dono da casa, que eram todos dalém-mar,
cantavam ao desafio, segundo seus costumes; os convidados da comadre,
que eram todos da terra, dançavam o fado. O compadre trouxe a rabeca,
que é, como se sabe, o instrumento favorito da gente do ofício. A princípio
o Leonardo quis que a festa tivesse ares aristocráticos e propôs que se dançasse o minuete da corte. Foi aceita a ideia, ainda que houvesse dificuldade
em encontrarem-se pares. [...] O compadre foi quem tocou o minuete na
rabeca; e o afilhadinho, deitado no colo da Maria, acompanhava cada arcada
com um guincho e um esperneio. Isso fez com que o compadre perdesse
muitas vezes o compasso e fosse obrigado a recomeçar outras tantas.
Depois do minuete foi desaparecendo a cerimônia e a brincadeira
aferventou, como se dizia naquele tempo. Chegaram uns rapazes de viola
e machete: o Leonardo, instado pelas senhoras, decidiu-se a romper a parte
lírica do divertimento. Sentou-se num tamborete, em um lugar isolado da
sala, e tomou uma viola. Fazia um belo efeito cômico vê-lo, em trajes do
ofício, de casaca, calção e espadim, acompanhando com um monótono
zum-zum nas cordas do instrumento o garganteado de uma modinha
pátria. [...]
O canto do Leonardo foi o derradeiro toque de rebate para esquentar-se
a brincadeira, foi o adeus às cerimônias. Tudo daí em diante foi burburinho,
que depressa passou à gritaria, e ainda mais depressa à algazarra, e não
foi ainda mais adiante porque de vez em quando viam-se passar através
das rótulas da porta e janelas umas certas figuras que denunciavam que o
Vidigal andava perto. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O texto abaixo narra a festa de batizado de Leonardinho,
protagonista do romance.

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 68-70. (Fragmento).

1. Qual é a classe social a que pertencem as personagens descritas

Unidade 4 • Romantismo

no trecho?
ff
Compare esse tipo de personagem com o que aparece em outros
romances urbanos do Romantismo.

2. Leia os trechos abaixo. O primeiro é de Manuel Antônio de Almeida,
o segundo, de Joaquim Manuel de Macedo.

PRINCEP, V. Casal dançando
minueto. 1875. Gravura. Com
origem no século XVII, o minuete,
palavra que significa passos
curtos, caracterizava-se pela
leveza e graciosidade dos
movimentos.

“Depois do minuete foi desaparecendo a cerimônia e a brincadeira
aferventou, como se dizia naquele tempo.” (Memórias de um sargento de
milícias)
“E o mais é que estamos num sarau. [...] alegre, numerosa e escolhida
sociedade enche a grande casa, que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto.” (A Moreninha)
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ff
Em que a linguagem utilizada nesses trechos se diferencia?

3. Transcreva uma passagem do texto que mostre a veia irônica do autor.
ff
Essa característica rompe, de certa forma, com o que era usualmente
característico dos romances urbanos. Por quê?

4. O trecho mostra uma situação bastante comum na cultura brasileira: a tendência a imitar padrões considerados de “bom gosto”,
associados aos hábitos da elite socioeconômica. De que forma esse
traço aparece no texto?
ff
Essa imitação funciona ou ela é rompida? Comprove sua resposta
com elementos do texto.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo
no Brasil: o romance urbano.

Neste capítulo, você viu que os romances românticos, em geral, têm suas
tramas centradas em envolvimentos amorosos. Os mocinhos e mocinhas que
protagonizavam esses romances desejavam apenas uma coisa: viver uma
história de amor que tivesse um final feliz. Embora, hoje, para muitos, esses
amores arrebatados estejam restritos à ficção, é comum vermos pessoas se
associando a sites de relacionamento com o objetivo de encontrar o par ideal
e viver uma grande história de amor como as que povoaram os romances do
século XIX. Você já imaginou como seria se, nesse período, os protagonistas
dos romances românticos pudessem contar com um site de relacionamento
em que buscassem o amor de suas vidas?
Para compreender melhor como os romances românticos, com a descrição
cuidadosa dos comportamentos sociais da época, funcionaram como uma
espécie de “manual de conduta” e retrataram os valores da sociedade do
período (especialmente no que se refere ao processo de enamoramento e de
conquista amorosa), você e seus colegas, em equipe, criarão um site de relacionamentos para os jovens do século XIX cujo objetivo será encontrar o par
ideal. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir os passos abaixo:
ff
pesquisar (em romances românticos, em filmes
de época, na internet) informações sobre o comportamento de moços e moças do século XIX
durante o processo de conquista. (Por exemplo,
procurem saber como as moças deveriam se
comportar diante de um pretendente ou como
um rapaz poderia demonstrar seu interesse por
uma jovem, que características eram desejáveis
em moços e moças que desejassem encontrar o
amor verdadeiro, etc.);
ff
fazer a leitura de um dos romances urbanos do
período (A Moreninha, Senhora, Lucíola, etc.) para selecionar os perfis que serão apresentados no site;

portamentos que os identificam como rapazes
e moças do século XIX;
ff
definir os parâmetros para que os jovens apresentem seu perfil no site, ou seja, que aspectos
ou características cada personagem (Carolina, Augusto, Aurélia, Fernando Seixas, Lúcia,
Paulo, etc.) deveria colocar na sua “biografia”
para encontrar o seu par ideal. (Vocês podem
pesquisar em outros sites de relacionamento da
atualidade as formas de fazer essa apresentação,
adequando-as ao público a que o site criado será
destinado: jovens do século XIX);

ff
selecionar, dentre os personagens apresentados

ff
criar o site e apresentá-lo aos colegas, oralmen-

do romance escolhido, quatro perfis (dois femi-

te, destacando os elementos que permitem

ninos e dois masculinos) de jovens que buscam

identificar cada um dos perfis como de jovens

o amor ideal, destacando, na apresentação que

do século XIX que buscam viver uma grande

farão de si mesmos, as características e com-

história de amor.

Capítulo 16 • O romance urbano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jogo de ideias

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Marisa Lajolo e Regina Zilberman.
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A tradição do

romance romântico:
o diálogo com o leitor
O convite do narrador
Nos romances românticos, inaugura-se uma
tradição que aparecerá em outros textos literários: a
utilização de alguns recursos de linguagem para estabelecer uma interlocução entre o narrador e seus
leitores, como o uso de verbos na primeira pessoa
do plural.

ALENCAR, José de. Senhora.
São Paulo: Ática, 1992. p. 109. (Fragmento).

GARRIDO, E. Um bom livro.
Século XIX. Óleo sobre madeira,
20,5 3 25 cm. Nos romances
românticos, o narrador convida os
leitores a acompanhá-lo em sua
narração procurando conquistar a
cumplicidade do público.

O autor romântico faz isso para criar no leitor a
sensação de cumplicidade com as personagens e os
fatos descritos no romance.

Machado de Assis: a sedução do leitor
Machado de Assis dará nova função à interlocução com o leitor em seus
romances. Para alcançar seu objetivo — promover uma reflexão a respeito
do perfil da elite brasileira do Segundo Reinado —, precisa garantir que
seus leitores, membros dessa elite criticada, simpatizem com o narrador,
construído à sua imagem e semelhança.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Tornemos à câmara nupcial, onde se representa a
primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os dois atores ainda conservam
a mesma posição em que os deixamos. [...]

Bem-aventurados os que não descem
O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca,
uma compostura tão senhoril; e coxa! Esse contraste faria suspeitar que a
natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? por que
coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao
voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. [...]

Unidade 4 • Romantismo

A uma alma sensível
Há aí, entre as cinco ou dez pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está decerto um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a
tremer pela sorte de Eugênia, e talvez... sim, talvez, lá no fundo de si mesma,
me chame cínico. Eu cínico, alma sensível? Pela coxa de Diana! esta injúria
merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma cousa nesse
mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem; meu cérebro
foi um tablado em que se deram peças de todo gênero [...] Cruzavam-se nele
pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da
águia e do beija-flor; havia também a da lesma e do sapo. [...]
Silhueta de Machado
de Assis, de Raul
Pederneiras, revista
Fon-fon, junho de 1908.

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.
Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1997. p. 90-92. (Fragmento).
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Brás Cubas, o narrador, assume uma postura preconceituosa e cruel,
tentando justificar a impossibilidade de um romance entre ele e Eugênia,
moça que tem um defeito na perna. Ele afirma que não pode ser considerado
um cínico, porque atribui à natureza humana o fato de haver dentro dele
atitudes nobres e outras pouco nobres.
Quando o leitor aceita o retrato cruel que Machado, através de Brás
Cubas, faz da elite brasileira, acaba por reconhecer como válidas as suas
justificativas. Foi seduzido pelo narrador e contempla, entre admirado e
embevecido, um espelho literário que reflete a sua própria face.

No século XX, o diálogo entre narrador e leitor envereda por caminhos
diferentes. O desejo de criar cumplicidade com o público ou levá-lo a reconhecer, implicitamente, seus comportamentos mais condenáveis fica
para trás, nas páginas dos romances românticos e realistas. A narrativa
que emerge com o Modernismo dá a esse diálogo a função de promover
a reflexão a respeito da estrutura dos textos que nascem sob o signo da
inovação.
[...]
Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado
de uma visão gradual — há dois anos e meio venho aos
poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de.
De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que
estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só
não inicio pelo fim que justificaria o começo — como a
morte parece dizer sobre a vida — porque preciso registrar
os fatos antecedentes.
Escrevo neste instante com algum prévio pudor por
vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e
explícita. [...]
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro:
Rocco, 1998. p. 12. (Fragmento).

O narrador do romance A hora da
estrela, de Clarice Lispector, “conversa” com seu público leitor (“Escrevo
neste instante com algum prévio
pudor por vos estar [...]”), explicando-lhe os motivos de ter escrito sua
história e as opções estruturais
feitas. Aproxima-se assim do leitor,
que é alçado quase à condição de
coautor da obra, já que foi inserido
no processo de produção do texto e
toma conhecimento das angústias
e dificuldades enfrentadas para
escrevê-lo.

Capítulo 16 • O romance urbano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Diálogos modernos: a coautoria do texto

Marcélia Cartaxo em cena do filme A hora
da estrela, de Suzana Amaral. Brasil, 1985.
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CONEXÕES

Emma, da BBC. Grã-Bretanha, 2009.

Razão e sensibilidade, da BBC. Inglaterra, 2008.

Baseada em um romance de Jane Austen, a minissérie, ambientada na Inglaterra
do século XIX, conta a história da jovem
Emma Woodhouse. Rica, bonita e espirituosa, Emma se orgulha de ser uma espécie de
cupido. Bastante ingênua também, a jovem
é obrigada a amadurecer ao constatar que
as pessoas à sua volta não são exatamente
como ela imaginava. Nesse processo de
descoberta de si mesma, Emma revê suas próprias convicções sobre o amor quando se percebe apaixonada. Uma
excelente oportunidade de acompanhar as aventuras de
mais uma personagem encantadora criada por Jane Austen
e conhecer os valores e os costumes da época.

Também baseada no romance Razão e
sensibilidade, de Jane Austen, essa minissérie conta a história das irmãs Elinor e
Marianne Dashwood. Com a morte do pai, a
família passa por sérias dificuldades financeiras. Então, para assegurarem uma vida
confortável para aqueles que amam, Elinor
e Marianne devem conseguir bons casamentos. Pretendentes não faltam, mas traições e amores
não correspondidos conduzirão as jovens por caminhos de
dor e sofrimento. Muito diferentes, as irmãs enfrentam os
infortúnios por que passam de forma distinta: Elinor apoia-se
na razão enquanto Marianne se entrega à emoção. Uma comovente narrativa que revela como o destino das mulheres
da época era ditado pelas convenções sociais.

Orgulho e preconceito, da BBC. Inglaterra, 2009.
A minissérie produzida pela BBC é considerada, ainda
hoje, uma das melhores adaptações do
romance Orgulho e preconceito, de Jane
Austen. A trama se centra na história de
amor entre a romântica e voluntariosa
Elizabeth Bennet e o rico aristocrata Sr.
Darcy. A mãe de Elizabeth vê, na chegada
do jovem abastado à região, a chance de
um belo casamento para uma de suas cinco filhas. Em uma sociedade em que o dinheiro era mais
importante que o amor, o Sr. Darcy era um pretendente
que não poderia ser desprezado. Mas a jovem Lizzie não
pensa exatamente assim e, a princípio, sente grande
desprezo pelo rapaz rico e arrogante. No entanto, ao
conhecê-lo mais profundamente, acaba por mudar sua
opinião. Uma excelente oportunidade de conhecer uma
bela história de amor, orgulho e preconceito e compreender as relações sociais que ditavam os comportamentos
na Inglaterra nesse período.

Amor e inocência, de
Julian Jarrold. EUA/Reino Unido, 2007.
Ambientado na sociedade inglesa de
1795, o filme reconta a vida da escritora
Jane Austen e seu romance com um jovem
advogado irlandês, antes de ficar famosa
por seus livros. Com excelente reconstrução
de época, o filme retrata a Inglaterra pudica
e classista do período que via o dinheiro
como elemento essencial para o casamento. Para as moças da época, o casamento com um jovem rico era a forma
de garantir a estabilidade financeira e o futuro da família.
Não era diferente para a jovem Jane, mas, mesmo assim,
ela desejou casar-se por amor. No entanto, o seu romance
com o jovem Tom Lefroy, apesar de avassalador, esbarra na
questão social: ele é pobre. Restou, então, a Jane Austen
transpor esse amor impossível para as páginas de seus
romances, nos quais as relações amorosas, em geral, estão
vinculadas à questão da condição social dos personagens.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para assistir

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de O ilusionista, de Neil Burger.

Unidade 4 • Romantismo

Para ouvir
Música na corte de D.João VI - Modinhas Cariocas, vários artistas.

Muito: dentro da estrela azulada, de Caetano
Veloso.

Rio de Janeiro: Biscoito Fino (distribuidor), 2008.

Rio de Janeiro: Universal, 1999.

Este CD traz canções do gênero que marcou o início do
século XIX como a melhor forma de expressão musical da
temática amorosa. Os acordes suaves e românticos de Lá
no Largo da Sé, Batendo a linda plumagem, Se queres saber
a causa, Estas lágrimas e de outras modinhas antológicas
da música popular brasileira dão o tom exato do sucesso
desse gênero musical na corte de D. João VI.

A canção “Muito romântico” apresenta uma visão de
mundo produzida por um olhar romântico e insinua uma
breve discussão sobre o belo no mundo da arte. Também
dá oportunidade de refletir a respeito do uso menos
acadêmico da expressão “romântico”.

Voadeira, de Mônica Salmaso.

Rio de Janeiro: BMG, 1974.

São Paulo: Eldorado, 1999.

Registrado pela primeira vez em disco por Martinho
da Vila, o samba-enredo Memórias de um sargento de
milícias, de Paulinho da Viola, escrito em 1966 para a
Portela e inspirado no romance de Manuel Antônio de
Almeida, acabou por render à escola de samba o título
de campeã do Carnaval carioca daquele ano.

A típica heroína romântica dos folhetins do século XIX
é retratada com fidelidade em “Senhorinha”, composição
de Guinga e Paulo César Pinheiro: “Senhorinha, moça
de fazenda antiga, prenda minha/ Gosta de passear de
chapéu, sombrinha/ Como quem fugiu de uma modinha”.

Canta, canta minha gente, de Martinho da Vila.
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http://www.unicamp.br/iel/memoria
Site do Projeto Memória de Leitura, do Instituto de
Estudos da Linguagem, da Unicamp. Apresenta Enciclopédia Literária, com as biografias e os textos integrais
das principais obras de autores brasileiros, entre eles,
José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel
Antônio de Almeida. Há também uma Linha do Tempo
dividida por assuntos, como literatura, história, educação e cultura.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

http://www.musica.ufrj.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=38
5:escola-no-radio&catid=55:destaques&itemi
d=86
Página do site da Escola de Música da UFRJ que apresenta informações sobre o terceiro programa da série
Concertos UFRJ. Esse programa, resultado da parceria
entre a Escola de Música da UFRJ e a Rádio Roquette
Pinto, aborda dois gêneros que, no início do século
XIX, foram constitutivos da música popular brasileira:
a modinha e o lundu. A página oferece ao usuário, além
de um texto com informações sobre as principais características desses dois gêneros, a possibilidade de ouvir
o programa apresentado na Rádio Roquette Pinto. Nele,
um locutor intercala informações sobre a modinha e o
lundu à interpretação de canções de três compositores
que viveram no Rio de Janeiro nessa época: Joaquim
Manoel Gago da Câmera, Gabriel Fernandes da Trindade
e Cândido Inácio da Silva. Excelente oportunidade de
conhecer os ritmos citados em alguns dos romances
românticos urbanos.

www.brasiliana.usp.br
O site Brasiliana USP, um projeto da Universidade de
São Paulo, tem por objetivo permitir que seus usuários
tenham acesso “a maior coleção de livros e documentos
de e sobre o Brasil”. Fazendo uma busca pelo título da
obra ou pelo nome do autor, é possível encontrar, digitalizadas, edições antigas de alguns dos romances urbanos
que vimos no capítulo. Destaque para um exemplar de
1854 do romance Memórias de um sargento de milícias.

http://bndigital.bn.br
Site da Biblioteca Nacional Digital que conta com um
grande acervo de textos e imagens. Além de poder fazer o
download das obras de autores de romances românticos,
como José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida, o
usuário pode fazer uma pesquisa sobre o Romantismo
no portal do projeto intitulado Rede da Memória Virtual
Brasileira. Destaque também para a página que traz o
primeiro tomo da obra Voyage Pittoresqueet historique
au Brésil, de Jean-Baptiste Debret.

Para ler e pesquisar
Debret e o Brasil: obra completa, de julio
bandeira e Pedro Corrêa do Lago.
Rio de Janeiro: Capivara, 2010.
Livro que apresenta mais
de 1300 imagens de JeanBaptiste Debret, o artista
estrangeiro que retratou o
Brasil no século XIX. Esse
volume reúne pinturas a óleo,
aquarelas, desenhos e gravuras produzidas pelo artista
durante os quinze anos que
passou em terras brasileiras
(1816-1831). Uma excelente
oportunidade de conhecer o retrato do nosso país, feito
por Debret, durante esse período.

Rio de Janeiro 1840-1900: uma crônica
fotográfica, de George ermakoff.
Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2009.
Livro que apresenta, em
um conjunto de cerca de 300
imagens, um registro histórico
do Rio de Janeiro no período
que vai de 1840 a 1900. As
imagens apresentadas no
livro permitem não apenas
observar a beleza dos cenários retratados, mas também
compreender como as transformações sofridas ao longo dos anos foram alterando
as feições coloniais da cidade maravilhosa.

Como e por que ler o romance
brasileiro, de Marisa Lajolo.
São Paulo: Objetiva, 2004.
Este livro faz uma análise cuidadosa da evolução do gênero que
nasceu nas páginas dos folhetins
publicados em jornais. Com uma
linguagem simples e envolvente, a
autora procura tratar das questões
que fizeram com que o romance brasileiro, considerado durante algum
tempo um gênero menor, ganhasse status e identidade,
transformando-se em herança literária brasileira.

O Romantismo no Brasil, de Antonio Candido.
São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 2002.
Este livro é um resumo do período romântico no Brasil
que procura mostrar o ajustamento desse movimento
literário ao espírito jovem da nossa nação em formação.
Além disso, o autor procura destacar o que permaneceu
dessa escola nos dias atuais.

Capítulo 16 • O romance urbano
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

VON-NEUWIED, M. Cocar dos
Camacã. c. 1820.

X Ao alvorecer
No dia seguinte, ao raiar da manhã, Cecília abriu a portinha do jardim e aproximou-se da cerca.
— Peri! disse ela.
O índio apareceu à entrada da cabana; correu alegre, mas tímido e submisso.
Cecília sentou-se num banco de relva; e a muito custo conseguiu tomar um arzinho
de severidade, que de vez em quando quase traía-se por um sorriso teimoso que lhe
queria fugir dos lábios.
Fitou um momento no índio os seus grandes olhos azuis com uma expressão de
doce repreensão; depois disse-lhe em um tom mais de queixa do que de rigor:
— Estou muito zangada com Peri!
O semblante do selvagem anuviou-se.
— Tu, senhora, zangada com Peri! Por quê?
— Porque Peri é mau e ingrato; em vez de ficar perto de sua senhora, vai caçar em
risco de morrer! disse a moça ressentida.
— Ceci desejou ver uma onça viva!
— Então não posso gracejar? Basta que eu deseje uma coisa para que tu corras
atrás dela como um louco?
— Quando Ceci acha bonita uma flor, Peri não vai buscar? perguntou o índio.
— Vai, sim.
— Quando Ceci ouve cantar o sofrer, Peri não o vai procurar?
— Que tem isso?
— Pois Ceci desejou ver uma onça, Peri a foi buscar.
Cecília não pôde reprimir um sorriso ouvindo esse silogismo rude, a que a linguagem
singela e concisa do índio dava uma certa poesia e originalidade.
Mas estava resolvida a conservar a sua severidade, e ralhar com Peri por causa do
susto que lhe havia feito na véspera.
— Isto não é razão, continuou ela; porventura um animal feroz é a mesma coisa
que um pássaro, e apanha-se como uma flor?
— Tudo é o mesmo, desde que te causa prazer, senhora.
— Mas então, exclamou a menina com um assomo de impaciência, se eu te pedisse
aquela nuvem?...
E apontou para os brancos vapores que passavam ainda envolvidos nas sombras
pálidas da noite.
— Peri ia buscar.
— A nuvem? perguntou a moça admirada.
— Sim, a nuvem.
Cecília pensou que o índio tinha perdido a cabeça; ele continuou:
— Somente como a nuvem não é da terra e o homem não pode tocá la, Peri morria
e ia pedir ao Senhor do céu a nuvem para dar a Ceci.
Estas palavras foram ditas com a simplicidade com que fala o coração.
A menina, que um momento duvidara da razão de Peri, compreendeu toda a
sublime abnegação, toda a delicadeza de sentimento dessa alma inculta.
A sua fingida severidade não pôde mais resistir; deixou pairar nos seus lábios um
sorriso divino.
— Obrigada, meu bom Peri! Tu és um amigo dedicado; mas não quero que arrisques
tua vida para satisfazer um capricho meu; e sim que a conserves para me defenderes
como já fizeste uma vez.
— Senhora, não está mais zangada com Peri?
— Não; apesar de que devia estar, porque Peri ontem fez sua senhora afligir-se
cuidando que ele ia morrer.
— E Ceci ficou triste? exclamou o índio.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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era seu escravo, e por conseguinte não podia ofendê-la, a
ela que era o seu único deus.
Enquanto porém o índio mantinha assim pela certeza
de sua vista rápida e pela projeção das suas flechas esse
círculo impenetrável para quem quer que fosse, não deixava de olhar com uma atenção escrupulosa a corrente e
as margens do rio.
O peixe que beijava a flor da água, e que podia ir ofender a moça; uma cobra verde inocente que se enroscava
pelas folhas dos aguapés; um camaleão que se aquecia
ao sol fazendo cintilar o seu prisma de cores brilhantes;
um sagui branco e felpudo que se divertia a fazer caretas
maliciosas suspendendo-se pela cauda ao galho de uma
árvore; tudo quanto podia ir causar um susto à moça, o
índio fazia fugir, se estava longe, e se estava perto, pregava
o animal imóvel sobre o tronco ou sobre o chão.
[...]
ALENCAR, José de. O guarani.
São Paulo: Ateliê Editorial, 1999. p. 121-126. (Fragmento).

Sofrer: pássaro também conhecido como sofrê ou corrupião,
de plumagem negra na cabeça, garganta, asas e cauda, e
laranja vivo na barriga.
Silogismo: raciocínio dedutivo estruturado a partir de duas
premissas das quais se chega a uma conclusão por inferência.
Assomo: ímpeto.
Abnegação: dedicação extrema.
Afligir-se: atormentar-se, torturar-se.
Ornar-se: enfeitar-se.
Estamenha: tecido de lã leve.

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

— Ceci chorou! respondeu a menina com uma graciosa
ingenuidade.
— Perdoa, senhora!
[...]
Para ele essa menina, esse anjo louro, de olhos azuis,
representava a divindade na terra; admirá-la, fazê-la sorrir,
vê-la feliz, era o seu culto; culto santo e respeitoso em que
o seu coração vertia os tesouros de sentimentos e poesia
que transbordavam dessa natureza virgem.
Isabel entrou no jardim [...].
A moça e o índio nem se olharam; odiavam-se mutuamente; era uma antipatia que começara desde o momento
em que se viram e que cada dia aumentava.
— Agora, Peri, Isabel e eu vamos ao banho.
— Peri te acompanha, senhora?
— Sim, mas com a condição de que Peri há de estar
muito quieto e sossegado.
A razão por que Cecília impunha esta condição só
podia bem compreender quem tivesse assistido a uma
das cenas que se passavam quando as duas moças iam
banhar-se, o que sucedia quase sempre ao domingo.
Peri, com o seu arco, companheiro inseparável e arma
terrível na sua mão destra, sentava-se longe, à beira do rio,
numa das pontas mais altas do rochedo ou no galho de alguma árvore, e não deixava ninguém aproximar-se num raio
de vinte passos do lugar onde as moças se banhavam.
Quando algum aventureiro por acaso transpunha esse
círculo que o índio traçava com o olhar em redor de si,
Peri na posição sobranceira em que se colocara o percebia
imediatamente.
Então se o descuidado caçador sentia o seu chapéu ornar-se de repente com uma pena vermelha que voava pelos
ares sibilando; se via uma seta arrebatar-lhe o fruto que ele
estendia a mão para colher; se parava assustado diante de
uma longa flecha emplumada que despedida por elevação
vinha cair-lhe a dois passos da frente como para embargar-lhe o caminho e servir de baliza: não se admirava.
Compreendia imediatamente o que isto queria dizer; e
pelo respeito que todos votavam a D. Antônio de Mariz e
à sua família, arrepiava caminho; e voltava lançando uma
jura contra Peri que lhe crivara o chapéu e o obrigara a
encolher a mão de susto.
E fazia bem em voltar, porque o índio com o seu zelo
ardente não duvidaria vazar-lhe os olhos para evitar que,
chegando-se à beira do rio, visse a moça a banhar-se
nas águas.
Entretanto Cecília e sua prima tinham o costume de
banhar-se vestidas com um trajo feito de ligeira estamenha
que ocultava inteiramente sob a cor escura as formas do
corpo, deixando-lhes os movimentos livres para nadarem.
Mas Peri entendia que apesar disto seria uma profanação consentir que um olhar de quem quer que fosse visse
a senhora no seu trajo de banho; nem mesmo o dele que

PEYRITSCH, J. J. Mata virgem com arara. c. 1879.
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Capítulo

17

O romance indianista

RUgENDAS, J. Ponte de cipó. c. 1830. Litogravura.

ObjEtivOS
Unidade 4 • Romantismo

Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período e como essa articulação
influenciou o projeto literário do romance indianista.

5. Justificar por que um modelo de romance
europeu foi utilizado para divulgar os símbolos
da nacionalidade brasileira.

2. Definir o projeto literário do romance indianista.

6. Explicar como os romances indianistas
apresentam e divulgam os valores da
burguesia.

3. Explicar por que o índio e a natureza exuberante
foram escolhidos para representar a identidade
brasileira.
4. Reconhecer as características dos textos
indianistas de José de Alencar.

7. Reconhecer as várias releituras literárias dos
símbolos da nacionalidade feitas por autores de
diferentes períodos.
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G

onçalves Dias, em sua poesia indianista, transformou o índio em
um participante decisivo do processo de construção da identidade
nacional. José de Alencar fez o mesmo em alguns de seus romances,
de onde brotam, em meio à natureza exuberante, modelos heroicos
de índios dos quais os brasileiros podiam descender com orgulho.
Neste capítulo, você vai saber como esses modelos surgiram.

Leitura da imagem
1. Que característica da natureza brasileira o quadro de Rugendas coloca
em evidência?

2. Observe os seres humanos retratados e considere o modo como estão representados. Que tipo de relação se estabelece entre eles e o espaço?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Leia.
“A pintura de paisagem de Rugendas no Brasil é a obra criativa
de um artista e não um mero registro documental elaborado pelo
ilustrador de uma expedição científica.”
DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima.
Rugendas e o Brasil. São Paulo: Capivara, 2002. p. 50. (Fragmento).

Johann Moritz Rugendas
(1802-1858) chegou ao Brasil
em 1822, para participar da
missão científica liderada
pelo russo Langsdorff. Jovem,
idealista e romântico, Rugendas interessou-se pelos
costumes e tradições dos
lugares por onde passou. Sua
obra Viagem pitoresca através do Brasil é considerada
um dos mais importantes
documentos iconográficos
sobre o Brasil do século XIX.

ff
Como outros viajantes, Rugendas pretendia criar uma representação
artística que apresentasse o Novo Mundo aos europeus. Identifique
no quadro elementos que sugerem tratar-se de uma “obra criativa” e
não de um “mero registro documental elaborado pelo ilustrador de
uma expedição científica”.

4. Estudos sobre a obra de Rugendas mostram que o artista procurou
representar o Brasil como um lugar pitoresco e exótico, atendendo aos
anseios do público europeu. O quadro Ponte de cipó revela essa intenção?
Justifique.
ff
Explique a relação entre essa intenção e os ideais românticos.

Johann Moritz Rugendas,
retratado por Anselm Riedel.
1830. Óleo sobre tela,
58,5 3 48 cm.

Da imagem para o texto
idealizados dos povos nativos da América. Leia o trecho abaixo.

O caçador
Pela margem do grande rio caminha Jaguarê, o jovem caçador.
O arco pende-lhe ao ombro, esquecido e inútil. As flechas dormem no
coldre da uiraçaba.
Os veados saltam das moitas de ubaia e vêm retouçar na grama, zombando
do caçador.
Jaguarê não vê o tímido campeiro, seus olhos buscam um inimigo capaz de
resistir-lhe ao braço robusto.
O rugido do jaguar abala a floresta; mas o caçador também despreza o jaguar,
que já cansou de vencer.

Grande rio: designação dada,
pelos tupis, para o maior rio da
região que habitavam. Nesse caso,
a referência é ao rio Tocantins.
Uiraçaba: nome tupi para a aljava,
composto de uirá (seta) e aba
(desinência que indica lugar).
Ubaia: arbusto nativo do Brasil.
Retouçar: pastar.

Capítulo 17 • O romance indianista

5. Escritores românticos, como José de Alencar, também criaram retratos
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Ele chama-se Jaguarê, o mais feroz jaguar da floresta; os outros
fogem espavoridos quando de longe o pressentem.
Não é esse o inimigo que procura, porém outro mais terrível para
vencê-lo em combate de morte e ganhar nome de guerra.
Jaguarê chegou à idade em que o mancebo troca a fama do caçador
pela glória do guerreiro.
Para ser aclamado guerreiro por sua nação é preciso que o jovem
caçador conquiste esse título por uma grande façanha.
Por isso deixou a taba dos seus e a presença de Jandira, a virgem
formosa que lhe guarda o seio de esposa.
Mas o sol três vezes guiou o passo rápido do caçador através das
campinas, e três vezes como agora deitou-se além nas montanhas da
Aratuba, sem mostrar-lhe um inimigo digno de seu valor.
A sombra vai descendo da serra pelo vale e a tristeza cai da fronte
sobre a face de Jaguarê.
[...]
Lá estaca o jovem caçador no meio da campina. Volvendo ao céu o
olhar torvo e iracundo, solta ainda uma vez seu grito de guerra.
O bramido rolou pela amplidão da mata e foi morrer longe nas
cavernas da montanha.
Respondeu o ronco da sucuri na madre do rio e o urro do tigre
escondido na furna; mas outro grito de guerra não acudiu ao desafio
do caçador.
Jaguarê arremessou a lança, que vibrou nos ares e foi cravar-se além
no grosso tronco da emburana.
A copa frondosa ramalhou, como as palmas do coqueiro ao sopro
do vento, e o tronco gemeu até à raiz.
O caçador repousa à sombra de sua lança. [...]
ALENCAR, José de. Ubirajara. 18. ed. São Paulo:
Ática, 2002. p. 15-16. (Fragmento).

a) Que expressões o narrador utiliza para caracterizar Jaguarê?
b) Por que Jaguarê despreza o campeiro e o jaguar em sua caçada e procura
um inimigo “mais terrível”?

c) Essa escolha é importante na definição de sua identidade?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aratuba: leito do sol, em tupi
(ara: sol; tuba : infinitivo do verbo
ajub: estar deitado). Termo usado
pelos índios para designar a
montanha do poente, onde o sol
se esconde no seu ocaso.
iracundo: furioso, colérico.
Emburana: árvore nativa da
América do Sul, de madeira
branca.

6. Em Ponte de cipó, Rugendas procurou retratar alguns costumes dos
índios. Isso também ocorre no texto? Justifique.

7. Releia.

Unidade 4 • Romantismo

“Lá estaca o jovem caçador no meio da campina. Volvendo ao céu o olhar torvo e iracundo, solta ainda uma vez
seu grito de guerra.
O bramido rolou pela amplidão da mata e foi morrer
longe nas cavernas da montanha.
Respondeu o ronco da sucuri na madre do rio e o urro
do tigre escondido na furna; mas outro grito de guerra não
acudiu ao desafio do caçador.”
a) De que modo o texto sugere um “diálogo” entre o índio, a sucuri e
o tigre?

b) Que função tal “diálogo” desempenha no contexto criado pela cena?

8. As qualidades de Jaguarê e sua intenção de realizar uma grande faManto Tupinambá de penas
de guará. Século XVI.

çanha podem ser vistas como elementos característicos de um herói
romântico? Explique por quê.
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Como se viu no Capítulo 13, a escolha do índio como símbolo da nacionalidade foi muito influenciada pelo olhar dos viajantes estrangeiros que
percorreram o Brasil em expedições científicas.
José de Alencar irá apresentar alguns retratos específicos de heróis
indígenas. Indivíduos cujas ações inspiram admiração e espanto, esses
índios têm nome próprio e características definidas.

1821-1829
1835

Os índios chegam
às páginas dos romances

A expedição brasileira de
Langsdorff deixa como
legado informações
sobre a fauna, a flora e a
etnografia brasileiras do
século XIX.
Publicação de Viagem
pitoresca através do
Brasil, de Johann Moritz
Rugendas.

Peri, Iracema, Jaguarê, Poti percorrem as matas brasileiras e, por meio
de seus gestos nobres, participam do processo de gestação do Brasil, construindo mitos e lendas que remetem à fundação do país e ao nascimento do
povo brasileiro.

Os romances indianistas trazem, ainda, uma outra marca exemplar: a
apresentação dos protagonistas é feita com base nas características da
natureza exuberante. Assim, os traços nacionais ficam ainda mais reforçados, porque essas personagens não apenas nasceram no Brasil, mas são
também exemplos vivos das belezas inigualáveis do país.
Nessas narrativas, é fácil reconhecer a estrutura típica dos romances
históricos europeus, nos quais o herói, sempre representante de um
passado glorioso, eleva e dignifica a identidade de seu povo. A influência
europeia nos textos que definem literariamente a identidade brasileira
ocorre, portanto, em dois níveis: na definição dos símbolos dessa identidade e no meio de circulação, o folhetim. A pergunta a ser feita, então, é
evidente: o que há de brasileiro nos romances indianistas?

1845
1857

Nessas obras, o índio é elevado à condição de herói para atuar como
personagem que representa o povo americano, ao mesmo tempo que se
comporta de acordo com os mais nobres princípios da sociedade burguesa (honestidade, bravura, paixão, humildade, etc.), tão valorizados pelo
Romantismo.

Detalhe de gravura de
Rugendas em Viagem
pitoresca através do Brasil.

1865

O romance indianista cumpriu um claro projeto literário: fornecer aos
leitores brasileiros obras em que o passado histórico do país fosse reconstituído, quando possível, ou inventado, quando necessário.

1870

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O projeto literário
do romance indianista
É promulgado o
Regulamento das
Missões, que prevê
ajuntar índios em
aldeamentos: os índios
eram reunidos em
lugares “onde pudessem
ser úteis”, submetidos
à cultura branca e
absorvidos como mão
de obra.
Publicação de O guarani,
de José de Alencar.
Publicação de Iracema,
de José de Alencar.
Carlos Gomes compõe
a ópera O guarani, apre
sentada em Milão pela
primeira vez.

Os agentes do discurso
Como já foi visto, os romances românticos eram publicados sob a forma
de folhetins para atrair um maior número de leitores para os periódicos. Esse
contexto de produção e de circulação explica, em parte, a grande influência
que os romances europeus exerceram sobre os escritores brasileiros.
1874
1877

Em 1854, quando começou a publicar suas histórias nas páginas do
Correio Mercantil, José de Alencar assumiu a responsabilidade de manter
fiel e interessado o público que devorava as narrativas de Victor Hugo e
Dumas. Fez um sucesso tão grande junto ao público que foi convidado a
trocar de jornal e de função: passou a atuar como redator-gerente do Diário
do Rio de Janeiro.

Cartaz da apresentação
da ópera Guarani, 1870.
Publicação de Ubirajara,
de José de Alencar.

Capítulo 17 • O romance indianista

Além de apresentarem índios heroicos como protagonistas, os escritores
românticos brasileiros também contam uma história que remete os leitores
ao processo de constituição de seu povo.

Morte de José de Alencar.
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•

O indianismo e o público

No momento em que foram publicados, os romances indianistas fizeram
grande sucesso junto aos leitores, porque respondiam de modo direto ao
gosto da época: apresentavam um herói associado a um passado histórico
e pintado com as cores fortes dos valores burgueses.

[...] o Rio de Janeiro, para assim dizer, lia O guarani e seguia
comovido e enleado os amores tão puros e discretos de Ceci
e Peri. [...] Quando a São Paulo chegava o correio, com muitos
dias de intervalo, então reuniam-se muitos estudantes numa
república, em que houvesse qualquer feliz assinante do Diário
do Rio de Janeiro, para ouvirem, boquiabertos e sacudidos, de
vez em quando, por elétrico frêmito, a leitura feita em voz alta
por algum deles, que tivesse órgão mais forte. E o jornal era
depois disputado com impaciência e, pelas ruas, se viam agrupamentos em torno dos fumegantes lampiões da iluminação
pública de outrora — ainda ouvintes a cercarem ávidos qualquer
improvisado leitor.
Estojo de penas Kaxináwa de
formato circular com tampa
encaixante. Traçado dobrado a
partir das folhas de cana-brava
(Maranta gibba). 38 cm de
diâmetro e 27 cm de altura.

TAUNAY, Alfredo d’Escaragnolle. Apud: ALENCAR,
José de. O guarani. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999. p. 12-13. (Fragmento).
Texto citado na apresentação de Eduardo Vieira Martins
(Um jovem escritor).

A fórmula do sucesso de O guarani pode ser explicada pela capacidade
de José de Alencar de associar o sentimento de exotismo experimentado
pelos moradores das cidades diante das descrições das florestas e dos
rios nacionais ao heroísmo arrebatado de um índio, símbolo da pátria
que encarna o comportamento requintado e a nobreza de sentimentos
de um cavaleiro medieval.

Uma língua nacional

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O guarani, por exemplo, publicado como folhetim nas páginas do Diário
do Rio de Janeiro, provocou uma verdadeira comoção popular. Visconde
de Taunay registrou a recepção do público a essa obra.

Outro aspecto de grande importância para o projeto indianista é sua
linguagem. José de Alencar declarou, em diversos textos, a preocupação
em garantir verossimilhança linguística aos seus indígenas.
Em carta ao amigo Dr. Jaguaribe, ele explica como procurou, em seus
textos, “moldar a língua” às personagens indígenas que a utilizavam.

Unidade 4 • Romantismo

Projeto literário do
Romantismo:
o romance indianista
Narrativas que remetem
ao passado histórico e ao
processo de constituição
do povo brasileiro
Escolha do índio como
representante do povo
americano
Protagonistas apresentam
características da
natureza exuberante

[...] é preciso que a língua civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva
da língua bárbara; e não represente as imagens e pensamentos indígenas senão
por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem.
O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da
literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo como também as imagens poéticas
do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as
menores particularidades de sua vida.
É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro; é dela que há de sair o verdadeiro
poema nacional, tal como eu o imagino.
ALENCAR, José de. Iracema. Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 140.
(Fragmento).
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O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

Texto 1

A caçada

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No trecho abaixo, Alencar, ao descrever a luta de Peri
com uma onça, caracteriza, com riqueza de detalhes,
o herói nacional que elegeu.

É por esse motivo que encontramos, nos textos
indianistas, muitas palavras de origem indígena, como
uiraçaba, aratuba, canitar, tocantim, morubixaba, cujo
significado era sempre explicado pelo autor em inúmeras notas.
[...] Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada
de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio,
via-se um índio na flor da idade.
Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna, e desenhava o
talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. [...]
Nesse instante erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe
de folhas que se elevava a vinte passos de distância, e se agitava
imperceptivelmente.
Ali, por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações
felinas de um dorso negro, brilhante, marchetado de pardo; às
vezes viam-se brilhar na sombra dois raios vítreos e pálidos,
que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha,
ferida pela luz do sol.
Era uma onça enorme; de garras apoiadas sobre um grosso
ramo de árvore, e pés suspensos no galho superior, encolhia o
corpo, preparando o salto gigantesco. [...]
Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um
bramido da fera; a pequena seta despedida pelo índio se cravara na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a
mandíbula inferior.
O tigre tinha-se voltado ameaçador e terrível, aguçando
os dentes uns nos outros, rugindo de fúria e vingança: de dois
saltos aproximou-se novamente.
Era uma luta de morte a que ia se travar; o índio o sabia, e
esperou tranquilamente, como da primeira vez; a inquietação
que sentira um momento de que a presa lhe escapasse, desaparecera: estava satisfeito.
Assim, estes dois selvagens das matas do Brasil, cada um
com as suas armas, cada um com a consciência de sua força e
de sua coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas
que iam ser imoladas.
O tigre [...] não se demorou; apenas se achou a coisa de
quinze passos do inimigo, retraiu-se com uma força de elasticidade extraordinária e atirou-se como um estilhaço de rocha,
cortada pelo raio. [...]

O bom selvagem
brasileiro
No romance O guarani, o
herói indígena, Peri, devota
seu amor à bela Cecília, filha
de D. Antônio de Mariz, fidalgo
português. Modelo de comportamento heroico, valente,
forte, nobre e completamente devotado à sua amada, o
índio eleito por Alencar como
representante idealizado da
nação brasileira é o exemplo
do bom selvagem.

Frontispício da primeira
edição de O guarani, de José
de Alencar, 1857.

talhe: porte e configuração física.
Sebe: cerca de plantas ou
arbustos.
Marchetado: matizado.
imoladas: sacrificadas.

Capítulo 17 • O romance indianista

texto para análise
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Então, o selvagem distendeu-se com a flexibilidade da cascavel ao lançar
o bote; fincando os pés e as costas no tronco, arremessou-se e foi cair sobre o
ventre da onça, que, subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao
chão pelo gancho, debatia-se contra o seu vencedor, procurando debalde
alcançá-lo com as garras.
Esta luta durou minutos; o índio, com os pés apoiados fortemente nas pernas
da onça, e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha assim imóvel a fera, que
há pouco corria a mata não encontrando obstáculos à sua passagem. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo:
Ateliê Editorial, 1999. p. 71-76. (Fragmento).

RUgENDAS, J. Índios flechando uma onça. c. 1830.
Óleo sobre tela, 91 3 66 cm.

1. Como Peri e a onça são caracterizados?
ff
Que imagem de índio o narrador quer passar ao leitor?

2. Transcreva o trecho em que é feita uma comparação entre os dois
Unidade 4 • Romantismo

adversários, o índio e a onça.
ff
Explique o significado dessa comparação, considerando as características do romance indianista.

3. Analise de que modo, no contexto do projeto literário do Indianismo,
a apresentação de Peri e o desenrolar da cena transcrita tornam-se
elementos significativos para a construção da identidade nacional.

4. Leia a letra de uma música de Caetano Veloso. Nela, é apresentada
uma imagem de índio, composta por uma série de referências culturais.
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Texto 2

Um índio
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante
De uma estrela que virá numa velocidade estonteante
E pousará no coração do hemisfério sul
Na América, num claro instante
Depois de exterminada a última nação indígena
E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida
Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das
tecnologias

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Virá
Impávido que nem Muhammad Ali
Virá que eu vi
Apaixonadamente como Peri
Virá que eu vi
Tranquilo e infalível como Bruce Lee
Virá que eu vi
O axé do afoxé Filhos de Gandhi
Virá
Um índio preservado em pleno corpo físico
Em todo sólido, todo gás e todo líquido
Em átomos, palavras, alma, cor
Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico
Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico
Do objeto-sim resplandecente descerá o índio
E as coisas que eu sei que ele dirá, fará
Não sei dizer assim de um modo explícito

FERREZ, M. Menino índio. c. 1880.

Virá
Impávido que nem Muhammad Ali
Virá que eu vi
Apaixonadamente como Peri
Virá que eu vi
Tranquilo e infalível como Bruce Lee
Virá que eu vi
O axé do afoxé Filhos de Gandhi
Virá
E aquilo que nesse momento se revelará aos povos
Surpreenderá a todos não por ser exótico
Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto
Quando terá sido o óbvio

UM ÍNDIO – Caetano Veloso – gUILHERME ARAÚJO PROD. ART. LTDA.
(Adm. por WARNER CHAPPELL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.). Todos os direitos
reservados.

a) Qual é a imagem de índio apresentada na música?
b) Por que a figura heroica de Peri é evocada nessa imagem de índio?

5. Compare a imagem de índio, identificada no trecho de O guarani e na
letra de “Um índio”, à que podemos perceber com a lei de 1845, destacada na linha do tempo.

Capítulo 17 • O romance indianista

VELOSO, Caetano. Bicho. 1977. Polygram. Disponível em:
<http://www.caetanoveloso.com.br>. Acesso em: 28 jan. 2010.

ff
Discuta com seus colegas: a representação do índio presente nos dois
textos corresponde àquela que está na lei? Por quê?
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A onda nacionalista desencadeada pela Independência
fez com que muitos brasileiros substituíssem os sobrenomes herdados de parentes
portugueses por outros de
origem tupi. É o caso, por
exemplo, da família galvão,
de Pernambuco, que passou
a chamar-se Carapeba. O
visconde de Jequitinhonha,
Francisco gomes Brandão,
foi mais radical: passou a
assinar Francisco gê Acaiaba
de Montezuma. De uma só
vez, homenageou índios brasileiros (gê significa “tapuia”,
Acaiaba vem do tupi) e o imperador asteca Montezuma,
cujo povo foi dizimado pelos
espanhóis. Mais americano,
impossível!

De olho no filme

Unidade 4 • Romantismo

Um branco que
aprendeu a ser índio
O filme O último dos moicanos, 1992, de Michael
Mann, conta a história de
Hawkeye, um homem branco
criado por Chingachgook, o
último sobrevivente da tribo
dos moicanos. Quando franceses e ingleses lutam pela
posse de terras na América
do Norte, índios de diferentes tribos são usados como
soldados. Hawkeye defende
o direito de os índios não se
envolverem na guerra dos
colonizadores.
Após assistir ao filme, discuta com seus colegas:
• Que semelhanças e diferenças podem ser identificadas entre o filme
e o romance O guarani?
(Considere elementos de
enredo e cenário.)
• Seria possível traçar um
paralelo entre o comportamento de Hawkeye e o
de Peri? Por quê?

A prosa indianista
de josé de Alencar
Na apresentação de Sonhos d’ouro, José
de Alencar explicou como elaborou um
panorama da história e da cultura brasileiras por meio de uma série de romances
ficcionais.
O primeiro passo foi dividir o período de
formação do povo e do país em três fases.
Em seguida, escreveu um romance indianista
tratando de cada uma dessas fases.
Ubirajara aborda o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores portugueses. Nessa obra, o
leitor é introduzido a uma série de lendas e mitos da
terra “selvagem” e do povo que nela habitava.

Estátua de
Iracema, Fortaleza
(CE), 2005.

Iracema trata do período inicial de ocupação das terras
conquistadas, quando começaram a acontecer os contatos entre índios e
europeus e teve início o processo de miscigenação das duas raças.
Em O guarani, o processo de colonização já está adiantado e o escritor
procura mostrar como os nobres portugueses enfrentavam os desafios
apresentados pela natureza virgem, além de enfatizar a importância do
índio — verdadeiro herói americano — na superação desses desafios.
Alencar tinha plena consciência da missão dos românticos brasileiros:
produzir obras que constituíssem uma literatura nacional. Em seus romances, o índio representava o casamento perfeito entre o elemento nativo e
os valores burgueses.

O nascimento de Peri, herói brasileiro
O guarani inaugurou, em 1857, a ficção indianista. A narrativa conta a história de Peri, índio que se apaixona pela bela Cecília, filha do fidalgo português
D. Antônio de Mariz. Típico agente colonizador português, o fidalgo abriga,
em sua fortaleza na Serra dos Órgãos, ilustres portugueses e também
bandos de mercenários, homens sedentos de ouro e prata, como o aventureiro Loredano.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Patriota até no nome!

Quando Diogo, irmão de Cecília, mata acidentalmente uma indiazinha
aimoré, inicia-se um cerco à casa de D. Antônio. Os aimorés desejam vingança e os portugueses veem-se em desvantagem diante dos raivosos
índios. Peri, a pedido do pai de Cecília, torna-se cristão e foge com a moça,
para salvá-la. O fidalgo português explode sua fortaleza, matando índios e
portugueses. Na cena final, Peri e Ceci rumam para um destino indefinido,
que sugere a união dos dois povos por eles simbolizados.

•

As estruturas românticas

Idealização e lirismo, conceitos básicos do Romantismo, manifestam-se
de dois modos em O guarani.
Primeiro, na trama inventada por Alencar — uma história de amor que traz
consigo os obstáculos à sua concretização — Peri é um selvagem; Cecília,
a filha de um nobre. Além das origens, contribui para separá-los o fato de
pertencerem a duas culturas profundamente diferentes.
Apesar de toda a devoção de Peri por Cecília, o índio não corresponde à
imagem de “príncipe encantado” acalentada pela donzela.
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[...] Ela sonhava que uma das nuvens brancas que passavam pelo céu anilado,
roçando a ponta dos rochedos, se abria de repente; e um homem vinha cair a seus
pés tímido e suplicante.
Sonhava que corava; e um rubor vivo acendia o rosado de suas faces; mas a
pouco e pouco esse casto enleio ia se desvanecendo, e acabava num gracioso
sorriso que sua alma vinha pousar nos lábios.
Com o seio palpitante, toda trêmula e ao mesmo tempo contente e feliz,
abria os olhos; mas voltava-os com desgosto, porque, em vez do lindo cavalheiro
que ela sonhara, via a seus pés um selvagem.
Tinha então, sempre em sonho, um desses assomos de cólera de rainha
ofendida, que fazia arquear as sobrancelhas louras e bater sobre a relva a ponta
de um pezinho de menina.
Mas o escravo suplicante erguia os olhos tão magoados, tão cheios de preces
mudas e de resignação, que ela sentia um quer que seja de inexprimível, e ficava
triste, triste, até que fugia e ia chorar. [...]

Das florestas medievais
às estrelas
A imagem do cavaleiro
medieval como símbolo de
comportamento heroico é
muito forte na cultura ocidental. Desde as histórias
infantis até os filmes de
ficção científica, como a saga
Guerra nas estrelas, o herói
é muitas vezes apresentado
como um cavaleiro que, além
de resgatar a donzela em perigo, também salva o mundo
da ameaça do mal.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ALENCAR, José de. O guarani.
São Paulo: Ateliê Editorial, 1999. p. 80. (Fragmento).

É desgosto o que sente a donzela ao constatar que o homem de seus
sonhos ganha as feições de um índio. O que desqualifica Peri, portanto, não
é o seu comportamento, sempre exemplar, mas a sua origem. Esse fato
mostra que o papel culturalmente atribuído a cada elemento desse casal
(moça branca “civilizada” versus índio “selvagem”) separa o que poderia ser
o par romântico da história.
O segundo modo de manifestação do lirismo e da idealização românticos tem como foco a construção e o comportamento de Peri. Apaixonado
pela bela Cecília, ele vive para garantir a felicidade da amada, sem esperar
retribuição ou reconhecimento.
No capítulo IX, intitulado “Amor”, o narrador descreve o sentimento que
move Peri.
[...] Em Peri o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual
não entrava um só pensamento de egoísmo; amava Cecília não para sentir um
prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento
que não fosse imediatamente uma realidade. [...]
ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo:
Ateliê Editorial, 1999. p. 114. (Fragmento).

.

•

Capítulo 17 • O romance indianista

Será impossível encontrar, nas páginas de O guarani, personagem
mais idealizada que o protagonista. Nele, a força do Romantismo se
manifesta sem limites ou reservas.

Os elementos nacionais

Na pena de Alencar, a natureza exuberante ganha a dimensão do
espaço paradisíaco original. Fazendo um percurso semelhante ao dos
viajantes europeus que aqui aportaram no início do século XIX, a ficção romântica redescobre um Brasil intocado pela civilização, pleno
de promessas e possibilidades, com um futuro a ser conquistado.
A floresta, espaço do romance, foi um dos elementos escolhidos
para simbolizar a identidade brasileira. Às margens do rio Paraíba, em
meio à densa vegetação, ergue-se a fortaleza de D. Antônio de Mariz.

RUgENDAS, J. Serra dos Órgãos.
Início do século XIX.
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Mais importante que o espaço, a introdução de um
índio como protagonista revela o desejo de valorizar o
elemento nacional. Até então, os romances românticos
apresentavam heróis urbanos, modelos da civilização em
que viviam. Em O guarani, Peri ganha o papel de personagem principal porque é um selvagem.

•

Modelo importado

Os românticos europeus viam na Idade Média um terreno fértil para a projeção dos ideais burgueses: cortesia,
bravura, humildade, heroísmo, integridade, amor sem limites, fé. Todos eles podiam ser projetados nos cavaleiros e
suas damas. Como se tratava de um passado histórico do
continente, o seu resgate, nos romances, cumpria também
a função de valorizar o elemento nacional europeu.
Na descrição do rio Paquequer, Alencar trata metaforicamente da relação entre o Brasil e seu colonizador.
Arte plumária indígena Rikbaktsa, 2005.

Mananciais: nascentes, fontes.
Caudal: corrente fluvial que
escorre em abundância.
vassalo: em sentido figurado,
dependente.
tributário: afluente.
Selvática: da selva.
Látego: chicote.
indômito: indomado, não
domesticado.

De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que
se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no
seu curso de dez léguas, torna-se rio caudal.
É o Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-se
como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber
no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito.
Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno
rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente
aos pés do suserano. Perde então a beleza selvática; suas ondas são
calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os
barcos e as canoas que resvalam sobre elas: escravo submisso, sofre
o látego do senhor.
Não é neste lugar que ele deve ser visto; sim três ou quatro léguas
acima de sua foz, onde é livre ainda, como o filho indômito desta
pátria da liberdade. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Foi no Romantismo europeu que Alencar buscou
inspiração para projetar, em O guarani, as relações de
suserania e vassalagem que se desdobram na natureza,
na submissão de Peri a D. Antônio e na devoção do índio
a Cecília.

ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo: Ateliê
Editorial, 1999. p. 52. (Fragmento).

Unidade 4 • Romantismo

O rio Paraíba, majestoso, é o “rei” das águas, diante de quem o Paquequer
“curva-se humildemente”, como um vassalo perante seu senhor. No romance,
relação semelhante se estabelecerá entre o índio Peri e o fidalgo português
D. Antônio de Mariz.
O narrador adverte, porém, que a imagem correta do Paquequer deve
ser feita “três ou quatro léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como o
filho indômito desta pátria da liberdade”. Tomá-lo como escravo do Paraíba
é desconhecer sua verdadeira natureza.

Rio Paquerer, Parque Nacional
da Serra dos Órgãos, Rio de
Janeiro, 2003.

O mesmo é verdade para Peri: sua dimensão heroica, representativa do
espírito livre da pátria brasileira, deve ser reconhecida quando corre solto
pelas matas, onde demonstra bravura inigualável, e não quando o vemos
ajoelhado diante de D. Antônio de Mariz.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Do seio de iracema “nasce”
o povo brasileiro

MEDEIROS, J. Iracema. 1884. Detalhe. Óleo sobre tela, 167,5 3 250,2 cm.
Iracema dá nome a um dos mais representativos romances indianistas brasileiros.

Com Iracema, Alencar apresenta a lenda da fundação do Ceará,
simbolizada pelo relacionamento amoroso de Iracema, jovem da tribo
dos tabajaras, e Martim, um dos colonizadores portugueses que aportam na região.
Martim enamora-se de Iracema. Como guardiã do segredo da jurema, a
jovem tabajara deve permanecer virgem. O amor entre a índia e o português,
porém, supera os obstáculos e Iracema abandona sua tribo para viver com
Martim. Dessa união, nasce Moacir (nome que significa “filho da dor”), que
representa a formação do povo brasileiro, fruto da miscigenação do sangue
indígena com o português.

•

O prenúncio da colonização

Capítulo XXII
Poti saudou o amigo e falou assim:
— “Antes que o pai de Jacaúna e Poti, o valente
guerreiro Jatobá, mandasse sobre todos os guerreiros
pitiguaras, o grande tacape da nação estava na destra
de Batuireté, o maior chefe, pai de Jatobá. [...]
“Quando suas estrelas eram muitas, e tantas que
seu camucim já não cabia as castanhas que marcavam
o número, o corpo vergou para a terra, o braço endureceu como o galho do ubiratã que não verga; a luz
dos olhos escureceu. Chamou então o guerreiro Jatobá

Destra: a mão direita.
Camucim: vaso de barro em que
os indígenas enterravam seus
mortos.
Caber: no texto é empregado
no sentido de comportava (o
camucim comportava muitas
castanhas).

Capítulo 17 • O romance indianista

Em muitas passagens do romance pode-se observar uma visão simbólica
do processo de conquista de nosso país pelos portugueses. Nesse sentido,
a cena mais reveladora das consequências da colonização é o momento em
que, acompanhando seu amigo Poti, Martim vai conhecer Batuireté, velho
chefe dos pitiguaras e avô de Poti. Ao ver um guerreiro português ao lado
de seu neto, Batuireté interpreta a visão como um sinal enviado por Tupã
sobre o futuro do seu povo.
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Taunay, A. Interior de uma cabine
dos índios Bororo. 1897. Aquarela,
27,9 3 22,6 cm.

e disse: — Filho, toma o tacape da nação pitiguara. Tupã
não quer que Batuireté o leve mais à guerra, pois tirou
a força de seu corpo, o movimento do seu braço e a luz
de seus olhos. Mas Tupã foi bom para ele, pois lhe deu
um filho como o guerreiro Jatobá.
“Jatobá empunhou a tacape dos pitiguaras. Batuireté tomou o bordão de sua velhice e caminhou. [...]
“O chefe Poti vai à serra ver seu grande avô; mas,
antes que o dia morra, ele estará de volta na cabana de
seu irmão. Tens tu outra vontade?”
— O guerreiro branco te acompanha para abraçar o
grande chefe dos pitiguaras, avô de seu irmão, e dizer ao
ancião que ele renasceu no filho de seu filho.
[...]
Batuireté estava sentado sobre uma das lapas da
cascata; e o sol ardente caía sobre sua cabeça, nua de
cabelos e cheia de rugas como o jenipapo. Assim dorme
o jaburu na borda do lago.
— Poti é chegado à cabana do grande Maranguab,
pai de Jatobá, e trouxe seu irmão branco para ver o
maior guerreiro das nações.
O velho soabriu as pesadas pálpebras, e passou
do neto ao estrangeiro um olhar baço. Depois o peito
arquejou e os lábios murmuraram:
— Tupã quis que estes olhos vissem, antes de se
apagarem, o gavião branco junto da narceja.
O abaeté derrubou a fronte aos peitos, e não falou mais,
nem mais se moveu. [...]
ALENCAR, José de. Iracema.
Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 77-79.
(Fragmento).

Na cena, o chefe Batuireté afasta-se do comando da tribo quando sente
o peso da idade. No texto, expressões metafóricas representam os hábitos
indígenas. Assim, em lugar de dizer que Batuireté estava muito velho, Alencar diz que o índio afastou-se da tribo “quando suas estrelas eram muitas”,
aludindo ao procedimento indígena de contar os anos pelo nascimento das
Plêiades no Oriente.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Narceja: ave de cerca de 20 cm
de comprimento, bico rosado
com a ponta curvada para baixo
e pescoço com faixa branca que
atinge o dorso.
Abaeté: homem bom e de palavra.

Unidade 4 • Romantismo

Merece atenção, também, a fala de Batuireté, ao ver o português
Martim ao lado do índio Poti. Martim é o “gavião branco”, uma ave de
rapina, e representa o conquistador português. Poti, por sua vez, é a
“narceja”, ave menor, que será presa fácil para um gavião. Vista assim,
a fala do velho guerreiro profetiza a destruição de seu povo pelos conquistadores portugueses.
Por fim, é significativo o fato de que, após anunciar essa destruição,
a longa vida de Batuireté chegue ao fim: “O abaeté derrubou a fronte aos
peitos, e não falou mais, nem mais se moveu”. É como se “Tupã” o tivesse
mantido vivo apenas para prenunciar essa derrota.
Com os romances indianistas, José de Alencar leva o projeto de construção
da nacionalidade brasileira um passo adiante daquele dado pelas missões
científicas europeias e pela poesia de gonçalves Dias, ajudando a divulgar,
junto às elites, a ideia de que suas origens étnicas e a natureza exuberante eram elementos definidores do caráter nacional e, por isso, motivo de
orgulho e louvação.
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 3.

Texto 1

A prece

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O trecho a seguir, extraído do capítulo VII de O guarani, mostra a preocupação
de Cecília ao saber que Peri fora visto caçando uma onça. A jovem receia que o índio,
para atender a um capricho dela, tenha morrido.
[...] Álvaro, desejoso de ouvir a voz doce e argentina de
Cecília, da qual ele tinha saudade pelo muito tempo que
não a escutava, procurou um pretexto que a chamasse
à conversa.
— Esquecia-me contar-vos, Sr. D. Antônio, disse ele
aproveitando-se de uma pausa, um dos incidentes da
nossa viagem.
— Qual? Vejamos, respondeu o fidalgo.
— A coisa de quatro léguas daqui encontramos Peri.
[...]
— Brincava com uma onça como vós com o vosso
veadinho, D. Cecília.
— Meu Deus! exclamou a moça soltando um grito.
— Que tens, menina? perguntou D. Lauriana.
— É que ele deve estar morto a esta hora, minha mãe.
— Não se perde grande coisa, respondeu a senhora.
— Mas eu serei a causa de sua morte!
— Como assim, minha filha? disse D. Antônio.
— Vede vós, meu pai, respondeu Cecília enxugando as
lágrimas que lhe saltavam dos olhos; conversava quinta-

-feira com Isabel, que tem grande medo de onças, e brincando, disse-lhe que desejava ver uma viva!...
— E Peri a foi buscar para satisfazer o teu desejo, replicou
o fidalgo rindo. Não há que admirar. Outras tem ele feito.
— Porém, meu pai, isto é coisa que se faça! A onça deve
tê-lo morto.
— Não vos assusteis, D. Cecília; ele saberá defender-se.
— E vós, Sr. Álvaro, por que não o ajudastes a defender-se? disse a moça sentida.
— Oh! se vísseis a raiva com que ficou por querermos
atirar sobre o animal!
E o moço contou parte da cena passada na floresta.
— Não há dúvida, disse D. Antônio de Mariz, na sua cega
dedicação por Cecília quis fazer-lhe a vontade com risco de
vida. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho
visto nesta terra, o caráter desse índio. Desde o primeiro dia
que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem sido
um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um
cavalheiro português no corpo de um selvagem! [...]
ALENCAR, José de. O guarani. São Paulo: Ateliê Editorial,
1999. p. 100-102. (Fragmento).

voz argentina: de timbre fino.

1. Existem entre Cecília e Peri traços da relação entre o cavaleiro e sua
senhora, presente nos textos medievais? Explique.

2. Transcreva o trecho em que D. Antônio de Mariz faz uma comparação
ao referir-se ao caráter de Peri.

a) Qual é o modelo de herói escolhido revelado por essa compa-

características do Romantismo.

3. Leia esta afirmação de José de Alencar.
“Digo-o por mim: se algum dia fosse poeta, e quisesse cantar a minha terra e
as suas belezas, se quisesse compor um poema nacional, pediria a Deus que me
fizesse esquecer por um momento as minhas ideias de homem civilizado.”
ALENCAR, José de. Cartas sobre a Confederação dos Tamoios. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: José Aguilar, 1960. p. 865. v. 4. (Fragmento).

ff
A primeira condição de Alencar para realização de seu projeto literário é esquecer suas “ideias de homem civilizado”. Ele conseguiu
realizar essa intenção na caracterização de Peri? Por quê?

Capítulo 17 • O romance indianista

ração?

b) Explique as características desse modelo de herói, considerando as

351

I_plus_literatura_cap17_C.indd 351

20/10/10 3:47:20 PM

O texto a seguir refere-se às questões de 4 a 7.

Texto 2

XXXIII
O trecho abaixo foi extraído do capítulo XXXIII de Iracema
e mostra o batismo de Poti, amigo de Martim.
[...] 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.
[...]
Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco, para fundar com ele
a mairi 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 sofria 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 dois 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, medrou. Germinou a palavra do Deus verdadeiro na terra selvagem; e o bronze sagrado ressoou
nos vales onde rugia o maracá. [...]
ALENCAR, José de. Iracema.
Porto Alegre: L&PM, 2002. p. 134-135. (Fragmento).

4. Qual é a missão de Martim ao voltar?
a) Transcreva o trecho em que essa missão fica evidente.
b) Nesse trecho, Alencar consegue esquecer suas “ideias de homem
civilizado”? Explique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Mairi: nome dado pelos índios
às cidades ou povoações dos
homens brancos.
Medrou: prosperou, cresceu.
Maracá: chocalho indígena usado
em festas e cerimônias religiosas
e guerreiras.

5. Martim e Poti representam, respectivamente, a cultura europeia e a
indígena. Como se comporta Poti diante da possibilidade de converter-se à religião de Martim?
ff
O que simboliza, do ponto de vista cultural, a conversão de Poti?

Unidade 4 • Romantismo

6. Releia dois trechos de Iracema.
“O velho soabriu as pesadas pálpebras, e passou do neto ao estrangeiro um
olhar baço. Depois o peito arquejou e os lábios murmuraram:
— Tupã quis que estes olhos vissem, antes de se apagarem, o gavião branco
junto da narceja.”
“Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho; [...] Deviam ter
ambos um só deus, como tinham um só coração. [...]
Germinou a palavra do Deus verdadeiro na terra selvagem; e o bronze sagrado
ressoou nos vales onde rugia o maracá.”
ff
O que pode justificar a presença dessa aparente visão contraditória
do processo de aculturação do índio em duas cenas de uma mesma
obra? Lembre-se de considerar o contexto da época.
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7. Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro do século XX, ao analisar os
desdobramentos do contato entre índios e portugueses durante o
processo de colonização, faz a seguinte afirmação:

[...] Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a negação
de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos índios deitavam em
suas redes e se deixavam morrer, como só eles têm o poder de fazer. Morriam
de tristeza, certos de que todo o futuro possível seria a negação mais horrível do
passado, uma vida indigna de ser vivida por gente verdadeira.
Sobre esses índios assombrados com o que lhes sucedia é que caiu a pregação
missionária, como um flagelo. [...] A cristandade surgia a seus olhos como o mundo do
pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, da covardia, que se adonava do mundo
índio, tudo conspurcando, tudo apodrecendo. [...]
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995. p. 43. (Fragmento).

a) Explique por que Darcy Ribeiro afirma que a cristandade tomou
conta da vida dos indígenas, “contaminando” toda a sua cultura.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Alencar apresenta uma visão positiva em relação à conversão de
Poti. O texto de Darcy Ribeiro leva à reavaliação dessa visão. Que
“releitura” podemos fazer da cena final de Iracema?

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo
no Brasil: o romance
indianista.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, nos romances indianistas Iracema e
O guarani, embora o indígena seja apresentado como herói, acaba por
se render à cultura do homem branco de forma dócil. Porém, no texto
transcrito acima, o antropólogo Darcy Ribeiro faz uma reavaliação
dessa visão e considera negativa a catequização do povo indígena e
seus desdobramentos.
Para compreender melhor como os romances indianistas tratam de
aspectos relacionados ao contato entre índios e portugueses durante
o processo de colonização e como esses aspectos podem ser vistos
de formas diversas, você e seus colegas, em equipe, deverão realizar
um debate em que grupos opostos representem duas avaliações
diferentes sobre esse contato: uma que defende a entrega dócil do
índios ao homem branco e sua cultura; outra que vê a chegada do europeu como nociva à cultura indígena e um terceiro grupo avaliará as
posições defendidas. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir
os passos abaixo:

ff
dividir a sala em três grupos. Um grupo deverá defender o comportamento dos índios apresentado em Iracema e O guarani; outro
defenderá a avaliação de Darcy Ribeiro sobre os efeitos negativos
do contato entre portugueses e indígenas; o terceiro será responsável por avaliar os argumentos utilizados pelos outros dois. Os
dois primeiros grupos deverão elaborar uma argumentação, a
ser feita oralmente, a fim de comprovar a validade dos pontos
de vista que defenderão;
ff
realizar o debate em sala, de acordo com as regras determinadas
pelo professor.

Capítulo 17 • O romance indianista

ff
reler os trechos de Darcy Ribeiro e das obras Iracema e O guarani
que aparecem ao longo do capítulo, principalmente os que tratam
do contato entre a cultura europeia e a cultura indígena e seus
desdobramentos;

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
Alfredo Bosi.
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A tradição do

Indianismo:
os símbolos da nacionalidade
“Ouço o canto da América, as diferentes canções
escuto” (Walt Whitman)

A visão pitoresca de Caminha
e outros viajantes

Detalhe de um planisfério francês de 1550, de autor
desconhecido. A América passa a fazer parte dos mapas.

[...] Essa terra é muito amena e cheia de inúmeras e
muito grandes árvores verdes, que nunca perdem as folhas;
todas têm odores suavíssimos e aromáticos, produzem
muitíssimas frutas, e muitas delas saborosas e salutares ao
corpo. Os campos produzem muitas ervas, flores e raízes
muito suaves e boas. Algumas vezes me maravilhei tanto
com os suaves odores das ervas e das flores e com os sabores
dessas frutas e raízes, tanto que pensava comigo estar perto
do paraíso terrestre; [...]

Essa primeira imagem não irá variar muito nos
relatos de outros viajantes do século XVI. Américo
Vespúcio, por exemplo, passou por aqui em 1502 e
registrou, na Carta de Lisboa, as suas impressões
sobre a terra e o povo.

Achamos toda a terra habitada por gente nua, tanto os
homens como as mulheres, sem cobrir suas vergonhas. De
corpo, são bem feitos e proporcionados […].
Não têm nem lei nem fé alguma. Vivem segundo a
natureza. Não conhecem a imortalidade da alma. Não
possuem entre si bens próprios porque tudo é comum.
Não têm fronteiras de reinos ou província; não têm rei
nem obedecem a ninguém; cada um é senhor de si. Não
administram justiça, que não é necessária para eles, porque
neles não reina a cobiça. [...]
VESPÚCIO, Américo. Novo Mundo: as cartas que batizaram a
América. São Paulo: Planeta, 2003. p. 184-185. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A primeira imagem do Brasil que conhecemos foi
registrada por Pero Vaz de Caminha. Na longa carta
escrita a D. Manuel, o escriba da frota de Cabral define
os índios como inocentes, curiosos e, até certo ponto,
hospitaleiros, pois recebem os portugueses de modo
acolhedor.

Um país paradisíaco cujos habitantes não têm lei
nem fé. É essa a imagem de Brasil que predomina nos
textos dos viajantes europeus que por aqui aportam
no período imediatamente posterior à vinda da frota
de Cabral.
Unidade 4 • Romantismo

Um olhar árcade

CHORIS, L. Vista da Costa do Brasil oposta à Ilha de Santa
Catarina. c. 1825. Litografia.

A bravura dos índios dos romances românticos é
claramente inspirada pelo poema épico O Uraguai, de
Basílio da gama, publicado em 1769. Ao longo de cinco
cantos, o poeta árcade compõe a história da resistência dos índios ao ataque português aos Sete Povos das
Missões. Interessado em condenar os jesuítas, Basílio
da gama inaugura a apresentação dos traços heroicos
dos indígenas, que, pela primeira vez, ganham “voz”
para denunciar a exploração de que eram vítimas:
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[...] A nós somente
Nos toca arar, e cultivar a terra,
Sem outra paga mais que o repartido
Por mãos escassas mísero sustento.
Podres choupanas, e algodões tecidos,

E o arco, e as setas, e as vistosas penas
São as nossas fantásticas riquezas.
Muito suor, e pouco, ou nenhum fasto.
Volta, Senhor, não passes adiante.
Que mais queres de nós? [...]

Fasto: fausto, luxo.

gAMA, Basílio da. O Uraguai.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn00094.pdf>.
Acesso em: 30 jan. 2010. (Fragmento).

Nos romances indianistas de José de Alencar, reconhecemos os ecos
da apresentação de uma natureza vistosa e do encontro entre as culturas
europeia e ameríndia feitos no poema de Basílio da gama.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A imagem romântica da exuberância
Após a chegada da família real, em 1808, e a declaração da Independência, em 1822, o interesse dos escritores pelo passado pré-colonial brasileiro
é retomado. Busca-se resgatar a imagem de um povo livre e soberano, de
uma terra exuberante e incomparável.

O resgate modernista
A imagem idealizada de pátria e de povo é questionada pelos modernistas, que promovem uma “releitura” dos textos quinhentistas e românticos,
para propor uma visão desmitificada do Brasil e dos índios.
O exemplo mais célebre dessa nova visão é Macunaíma (1928), de Mário
de Andrade. Macunaíma é o índio indolente, preguiçoso, mais interessado em
tomar banho com as cunhãs do que em fazer algo de útil para sua tribo. “Herói
sem nenhum caráter”, ele abre caminho para a desconstrução dos mitos românticos e exemplifica a visão antropofágica defendida pelos modernistas:
como índios antropófagos, deveríamos “comer” da cultura europeia apenas
o que nos interessasse, em lugar de simplesmente rejeitá-la.

Um olhar documental
Na literatura brasileira contemporânea, alguns romances retratam o
índio em uma dimensão bem mais próxima do real. É o caso, por exemplo,
de Quarup (1967), de Antonio Callado.

Capítulo 17 • O romance indianista

[...] Algumas mulheres já estavam acocoradas à porta das malocas, cercadas
de crianças. Quase todas envelhecidas precocemente, os peitos caídos, mamados
às vezes por crianças grandes, a sugarem de pé o seio. [...] Já lhe haviam dito e ele
lera em tantos relatos, como é raro uma índia verdadeiramente bela depois da
adolescência. [...]
CALLADO, Antonio. Quarup. 12. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 155. (Fragmento).

Outra importante obra que se inscreve na tradição indianista é o romance
Maíra (1976), de Darcy Ribeiro. Antropólogo, Darcy conhecia intimamente as
tradições e os costumes dos índios, com quem conviveu por longos períodos. Maíra incorpora esse conhecimento à criação de um mundo ficcional
no qual o retrato dos índios é feito de modo mais preciso.
A tradição indianista permanecerá viva na literatura brasileira, enquanto
houver romances escritos sobre o tema da terra e dos índios.

AMARAL, T. Ilustração para o livro
Martim Cererê. c. 1962. Nanquim
sobre papel, 27 3 20 cm.

355

I_plus_literatura_cap17_C.indd 355

20/10/10 3:47:25 PM

CONEXÕES
Para assistir
Avatar, de James Cameron.
EUA, 2009.
Ambientado no futuro, o filme conta sobre expedições enviadas
por governantes da Terra a outras galáxias, a fim de obter recursos
já esgotados no planeta. Para que os seres humanos possam sobreviver no satélite natural a ser explorado, chamado Lua de Pandora,
é estabelecida uma conexão entre mentes humanas e corpos híbridos — os avatares — criados a partir de DNA humano e de DNA do
povo Na’vi, nativos do local. São esses seres que possibilitam aos
exploradores interagir com o meio ambiente e com os habitantes
alienígenas. Excelente oportunidade de ver como, apesar da enorme
distância no tempo, a história da colonização e da ideia de “levar a
civilização” para os “povos primitivos” se repete.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

O Novo Mundo, de Terrence Malick. EUA, 2005.
O primeiro encontro entre colonizadores ingleses e índios americanos, em 1607, é retratado nesta adaptação para o cinema que
conta o envolvimento amoroso entre John Smith e Pocahontas, a
princesa índia filha do poderoso chefe Powhatan. O filme procura
recriar o confronto entre duas culturas profundamente distintas.
A semelhança entre a história de Pocahontas e a de Iracema,
personagem de José de Alencar, é muito grande e nos ajuda a
compreender o sacrifício envolvido em abrir mão do próprio povo
e da própria cultura em nome do amor.

No caminho da expedição Langsdorff,
de Maurício Dias.
Brasil, 2000.
Documentário. Entre setembro e outubro de 1999, uma equipe de
11 pessoas, a bordo de três botes infláveis, saiu de Porto Feliz, em
São Paulo, rumo a Santarém, no Pará, refazendo o trajeto da última
etapa da expedição Langsdorff. Entre os membros da equipe, estava
a tataraneta do desenhista Hércules Florence, que participou da
expedição original.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Filme: trecho de Avatar, de James Cameron.

Para ouvir
As cidades, de Chico Buarque.
Unidade 4 • Romantismo

Rio de Janeiro: BMG, Brasil, 1998.
Em “Iracema voou”, Chico Buarque explora o anagrama contido no nome da personagem e
do romance indianista de José de Alencar — de Iracema para América — e transforma a heroína
do século XIX em imigrante ilegal nos EUA. Substitui o cenário idealizado no Romantismo pela
realidade das grandes cidades de nossos dias, e o enredo romântico se torna uma espécie de
relatório da vida prática para o século XXI.

O guarani, de Carlos Gomes.
Assim como a obra literária, O guarani, de Carlos Gomes, obteve bastante êxito no século XIX e
tornou-se popular até os dias de hoje. A estreia, em 1870, no Teatro alla Scala de Milão, projetou
o nome de Carlos Gomes no cenário musical internacional e também chamou a atenção dos
europeus para a produção literária brasileira da época.
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Para navegar
http://www.itaucultural.org.br

http://www.portacurtas.com.br/index.asp

Site do Instituto Itaú Cultural que apresenta uma Enciclopédia de Artes Visuais, com verbete sobre os “artistas
viajantes”. Na página, há informações sobre os principais
artistas que participaram de expedições artísticas e científicas, além de uma referência específica sobre aquelas
realizadas no século XIX. Destaque para o link de apresentação multimídia sobre os “artistas viajantes”.

O Porta Curtas Petrobras é um site que disponibiliza interessantes curtas-metragens sobre assuntos variados
e que podem ser usados com funções pedagógicas. Para
ampliar os conhecimentos sobre a cultura indígena e
compreender um pouco mais as raízes dos heróis criados
por Alencar em seus romances, vale a pena assistir ao
documentário Som da rua: índios, de Roberto Berliner, e
a animação Pajerama, de Leonardo Cadaval. O primeiro
curta registra uma experiência de um grupo dissidente
de índios caiapós que fundam uma nova aldeia para tentar retornar aos costumes ancestrais, como os que são
descritos nas obras de Alencar. O segundo apresenta a
aventura de um índio que vive experiências insólitas, num
interessante alerta em 3D sobre os perigos da devastação da Amazônia e a destruição de cenários naturais
como os retratados nos romances indianistas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

http://pib.socioambiental.org/pt
O site Povos indígenas no Brasil, que integra o portal do
Instituto Socioambiental (ISA), foi criado com o objetivo
de reunir informações variadas sobre todos os povos
indígenas que vivem no território nacional. Ambiente de
fácil navegação que permite o acesso a textos, tabelas,
gráficos, mapas, fotografias e notícias, entre outros links,
que conduzem à realidade contemporânea e histórica
dos povos indígenas no Brasil.

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/indianismo.html
Site da Secretaria Municipal de Educação da cidade do
Rio de Janeiro que traz informações sobre o Romantismo
brasileiro. Destaque para o texto “O Indianismo como
projeto de nacionalidade”.

http://www.mec.gov.br/seed/tvescola/mestres
Página do Ministério da Educação sobre mestres da
literatura brasileira. Destaque para o cuidado na apresentação de informações sobre a vida e a obra de José
de Alencar, além de fotos e imagens relacionadas ao
escritor romântico.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
PesquisaObraForm.do
O Portal Domínio Público, uma iniciativa do MEC, traz
uma biblioteca virtual, onde podem ser encontradas
obras indianistas de José de Alencar.

http://www.funai.gov.br
Portal institucional sob responsabilidade do Ministério
da Justiça, mantido pela Funai e atualizado todos os
dias, com notícias recentes sobre os povos indígenas.
Muito abrangente, oferece um mapeamento nacional e
histórico, entrevistas, artigos e legislação específica
sobre a questão indígena no Brasil. Excelente contraponto para as idealizações realizadas pela literatura do
século XIX.

O índio e a conquista portuguesa,
de Luiz Koshiba.

Capitães do Brasil: a saga dos primeiros
colonizadores.

São Paulo: Atual, 2004.

Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.

Uma análise que desfaz qualquer tipo de idealização no
relacionamento entre portugueses e índios brasileiros.
Com textos claros e argumentos pertinentes, revela a
degradação cultural dos tupis-guaranis quando transformados pelos europeus em “trabalhadores”.

Rugendas e o Brasil, de Pablo Diener e
Maria de Fátima Costa.
São Paulo: Capivara, 2002.
Livro fundamental a respeito da iconografia produzida
por Rugendas sobre o Brasil. Reproduções coloridas,
informações detalhadas sobre as gravuras de Viagem
pitoresca ao Brasil e apresentação dos desenhos preparatórios para as suas mais conhecidas gravuras.

A viagem do descobrimento.
Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.

Náufragos, traficantes e degredados.
Rio de Janeiro: Objetiva, 1998.
Essas três obras de Eduardo Bueno trazem informações para quem deseja saber mais sobre o processo de
colonização do Brasil. Ele relata, de modo interessante
e descontraído, os primeiros contatos entre índios e
portugueses.

Capítulo 17 • O romance indianista

Para ler e pesquisar
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O

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Bernadelli, H. Interior com
menina que lê. c. 1876. Óleo
sobre tela, 95 3 63 cm.

Primeiras leituras

XVIII — Idílio

[...]
Seguiram-se então semanas inteiras, sem que [Cirino] pudesse pôr os ansiosos
olhos na formosa namorada, e por tal modo se exacerbou a sua paixão que, para
encobri-la e disfarçar a excitação nervosa, a falta de apetite e palidez extrema, teve
que recorrer a desculpas de moléstia; caiu realmente doente.
A incerteza em que se via, sem, pelo menos, saber se o seu afeto era ou não correspondido, dava-lhe acessos de violenta angústia, que a desoras tocava às raias da exasperação.
Uma noite, em que havia luar embaciado por ligeira bruma, tomou a sua aflição
tal violência que ele decidiu fugir daquele local de sofrimentos e incertezas, logo na
manhã seguinte.
[...]
Seria uma hora depois de meia-noite.
[...]
Levantou-se de repente Cirino.
Depois de alguma vacilação, deu uma volta por toda a habitação, pulando os
cercados, e tomou o rumo do frondoso laranjal, a cuja espessa sombra se abrigou
por algum tempo.
Achegou-se, em seguida, à cerca dos fundos da casa e parou no meio do pátio,
olhando com assombro para uma janela aberta.
Um vulto ali estava!... Era o dela; Inocência... Não havia duvidar.
[...]
— Inocência!... Inocência!... chamou com voz sumida, mas ardente e cheia de
súplica.
Ninguém lhe respondeu.
— Inocência, implorou o moço, olhe... abra, tenha pena de mim... Eu morro por
sua causa...
[...]
— Que vem... mecê... fazer aqui?... já... estou boa.
Da parte de fora, agarrou-lhe Cirino nas mãos.
— Oh! disse ele com fogo, doente estou eu agora... Sou eu que vou morrer... porque
você me enfeitiçou, e não acho remédio para o meu mal.
— Eu... não, protestou Inocência.
— Sim... você que é uma mulher como nunca vi... Seus olhos me queimaram... Sinto
fogo dentro de mim... Já não vivo... o que só quero é vê la... é amá-la, não conheço
mais o que seja sono e, nesta semana, fiquei mais velho do que em muitos anos havia
de ficar... E tudo, por quê, Inocência?
— Eu não sei, não, respondeu a pobrezinha com ingenuidade.
— Porque eu amo... amo-a, e sofro como um louco... como um perdido.
— Ué, exclamou ela, pois amor é sofrimento?
— Amor é sofrimento, quando a gente não sabe se a paixão é aceita, quando se
não vê quem se adora; amor é céu, quando se está como eu agora estou.
— E quando a gente está longe, perguntou ela, que se sente?...
— Sente-se uma dor, cá dentro, que parece que se vai morrer... Tudo causa desgosto; só se pensa na pessoa a quem se quer, a todas as horas do dia e da noite, no sono,
na reza quando se pede a Nossa Senhora, sempre ela, ela, ela!... o bem amado... e...
— Oh! interrompeu a sertaneja com singeleza, então eu amo...
— Você? indagou Cirino sofregamente.
— Se é como... mecê diz...
— É... é... eu lhe juro!...
— Então... eu amo, confirmou Inocência.
— E a quem?... Diga: a quem?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

uma viagem no tempo
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Se você me quer, é porque Deus assim mandou... Sou um
rapaz de bons costumes... Até hoje nunca tinha amado mulher alguma... mas não sei como deixar de amar uma moça
como você... Perdoe-me; se você sofre... eu também padeço
muito... perdoe-me...
[...]
— É melhor que o Sr. se vá embora.
— Não, Inocência, tenha pena de mim... Eu não poderei
vê-la tão cedo e... preciso conversar... mesmo para arranjo
da nossa vida... O Manecão não tarda...
— Ah! exclamou ela com sobressalto, então mecê sabe...
— Sei; e, desgraçadamente, breve está ele batendo aqui...
— Eu bem dizia que o Sr. me havéra de perder... Antes de
o ter visto... casar com aquele homem, me agradava até...
Era uma novidade... porque ele me disse que me levava para
a vila... Mas agora esta ideia me mete horror! Por que é que
mecê mexeu comigo? Sou uma pobre menina, que não tem
mãe desde criancinha... Não há tanta moça nas cidades...
nos povoados?... Por que veio tirar o sono... a vontade de
viver a quem era... tão alegre... que até hoje não pensou
em maldade... e nunca fez dano a ninguém?
— E eu? replicou com energia Cirino, pensa então que
sou feliz?... Olhe bem uma coisa, Inocência: Digo-lhe isto
diante de Deus: ou hei de casar com você... ou dou cabo da
vida... Quem arranjou tudo assim... foi o meu caiporismo...
Se eu tivesse passado aqui antes daquele homem, que odeio,
que quisera matar... nada impediria que eu fosse hoje o ente
mais feliz do mundo!... Mais feliz aqui neste sertão, do que o
Imperador nos seus paços lá na corte do Rio de Janeiro! Eu
já lhe disse... culpa não tive...
[...]
TaUnaY, Visconde de. Inocência. 29. ed.
São Paulo: Ática, 2001. p. 94-98. (Fragmento).

Desoras: em alguns
momentos.
Embaciado: embaçado, sem
brilho.
Mecê (regionalismo): você.
Colóquio: conversa.

Quebranto: feitiço,
encantamento.
Mezinha: medicamento
caseiro.
Golfão: jorro.
Caiporismo: azar, infelicidade.

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Houve uma pausa, e a custo retrucou ela, ladeando a
questão:
— A quem me ama.
— Ah! exclamou o jovem, então é a mim... é a mim, com
certeza, porque ninguém neste mundo, ninguém, ouviu? é
capaz de amá-la como eu... Nem seu pai... nem sua mãe, se
viva fosse... Deixe falar seu coração... Se quer ver-me fora
deste mundo... diga que não sou eu, diga!...
— E como ia mecê morrer? atalhou ela com receio.
— Não falta pau para me enforcar, nem água para me
afogar.
— Deus nos livre! não fale nisso... Mas, por que é que
mecê gosta tanto de mim? Mecê não é meu parente, nem
primo, longe que seja, nem conhecido sequer... Eu lhe vi
apenas pouco tempo... e tanto se agradou de mim?
— E com você... não sucede o mesmo? perguntou Cirino.
— Comigo?
— Sim, com você... Por que é que está acordada a estas
horas? Por que é que não pode dormir?... que a cama lhe
parece um braseiro, como a mim também parece?... Por que
pensa em alguém a todo o instante? Entretanto, esse alguém
não é primo seu, longe que seja, nem conhecido sequer?...
— É verdade, confessou Inocência com doce candura.
Depois quis emendar a mão:
— Mas, quem lhe disse que vivo pensando em mecê?
— Inocência, implorou o moço, não queira negar, vejo
que sou amado...
[...]
Era o ardente colóquio dos dois cortado de frequentes
pausas, durante as quais se embebiam recíprocos os olhares
carregados de paixão.
— Deixe-me ver bem o teu rosto, dizia Cirino a Inocência.
Para mim, é muito mais belo que a Lua e tem mais brilho
que o Sol.
E, apesar de alguma resistência, fraca embora, mas
conscienciosa, que lhe foi oposta, conseguiu que a formosa
rapariga se recostasse ao peitoril da janela.
— Amar, observou ela, deve ser coisa bem feia.
— Por quê?
— Porque estou aqui e sinto tanto fogo no rosto!... Cá
dentro me diz um palpite que é pecado mortal que faço...
— Você tão pura! contestou Cirino.
— Se alguém viesse agora e nos visse, eu morria de
vergonha. Sr. Cirino deixe-me... vá-se embora!... o Sr. me
atirou algum quebranto... aquela sua mezinha tinha alguma
erva para mim tomar... e me virar o juízo...
— Não, atalhou o mancebo com força, eu lhe juro! Pela
alma de rainha mãe... o remédio não tinha nada!
— Então por que fiquei... ansim, que me não conheço mais?...
Se papai aparecesse... não tinha o direito de me matar?...
Foi-se-lhe a voz tornando cada vez mais baixa e sumiu-se num golfão de lágrimas.
Atirou-se Cirino de joelhos diante dela.
— Inocência, exclamou, pela salvação de minha alma lhe
dou juramento; nada de mau fiz para prender o seu coração...

alMeida JÚniOr, J. Paisagem. 1894.
Óleo sobre tela, 40 3 27 cm.
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Capítulo

18

O romance regionalista.
O teatro romântico

ObjetivOs
Ao final do estudo deste
capítulo, você deverá ser
capaz de:
1. Caracterizar o projeto
literário dos romances
regionalistas.
2. Justificar a importância
de compor um panorama
literário dos espaços
brasileiros no início do
século XIX.
3. Analisar as diferenças
entre o regionalismo
de José de Alencar, o de
Visconde de Taunay, o de
Bernardo Guimarães e o de
Franklin Távora.
4. Reconhecer as
características do teatro
romântico e os temas
abordados pelos principais
autores do período.

Unidade 4 • Romantismo

5. Explicar como Martins
Pena usa as peças teatrais
para promover a reflexão
sobre comportamentos
típicos da sociedade
brasileira.
6. Reconhecer como o
regionalismo romântico
inaugura uma tradição
literária de apresentação
dos espaços brasileiros
que será retomada e
transformada por outros
autores em diferentes
momentos.

Weingärtner, P. Interior do empório. 1882.
Detalhe. Óleo sobre tela, 75 3 100 cm.
A tela registra uma cena do interior de uma
região do Brasil.

Weingärtner, P. Interior do empório.
1882.Det alhe.
Óleo sobre tela, 75 3 100 cm.
A tela registra uma cena do interior
de uma região do Brasil.
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D

o sertão de Mato Grosso ao interior de Minas Gerais, passando
pela vastidão dos campos gaúchos, surge no romance romântico
a imagem de um país grandioso. A descrição de espaços e costumes
desconhecidos estabelece o confronto entre tipos rurais e urbanos,
ampliando assim o conhecimento que se tinha do Brasil na primeira
metade do século XIX. Este capítulo procura compreender como
isso se apresenta no romance regionalista e no teatro romântico.

Leitura da imagem
1. Observe a imagem de abertura. Que tipo de espaço a cena retrata?
ff
Identifique, na tela, elementos que comprovem sua resposta.

a) Como parece ser o relacionamento entre elas?
b) O que, na imagem, sugere esse clima entre as pessoas?

3. Podemos associar o clima entre as pessoas que estão no empório a
uma cena característica das cidades de interior. Por quê?

a) Em que região do Brasil poderia ter ocorrido essa cena?
b) Que elementos permitem identificar essa região?

Da imagem para o texto
4. Os diferentes espaços característicos de um país tão grande começam a
surgir nos romances regionalistas. Observe como o Visconde de Taunay
procura apresentar de modo detalhado a configuração típica de uma
cidade de interior.

A vila de Sant’Ana
Debaixo do céu há uma coisa que nunca se viu:
é uma cidade pequena sem falatórios,
mentiras e bisbilhotices.
Lavergne.

[...]
De longe é sumamente pitoresco o primeiro aspecto
da povoação.
Ponto terminal do sertão de Mato Grosso, assenta no
abaulado dorso de um outeirozinho. O que lhe dá, porém,
encanto particular para quem a vê de fora, é o extenso laranjal,
coroado anualmente de milhares de áureos pomos, em cuja
folhagem verde-escura se encravam as casas e ressalta a cruz
da modesta igreja matriz.
Transpondo límpido regato e vencida pedregosa ladeira
com casinholas de sapé à direita e à esquerda, chega-se à rua
principal, que tem por mais grandioso edifício espaçosa casa de
sobrado, de construção antiquada. Ornamenta-a uma varanda
de ferro e um telhado que se adianta para a rua, como a querer
abrigá-la da totalidade dos ardores do sol.

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Agora observe as pessoas. O que elas parecem fazer?

Pedro Weingärtner (1853-1929) nasceu e viveu no rio
grande do Sul. Órfão muito
cedo, trabalhou em uma oficina litográfica, onde tomou
contato com o mundo das
artes. em 1877, seguiu para
a alemanha e lá passou a se
dedicar exclusivamente ao
estudo da arte. Foi aluno na
real academia de Belas artes
em Berlim e continuou seus
estudos em Paris e roma.
Chegou a ser considerado o
“primeiro pintor brasileiro”
pelo caráter regionalista de
algumas de suas obras.
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É aí que mora o major Martinho de Melo Taques, baixote, rechonchudo,
corado.
Na sua loja de fazendas, ao rés do chão, reúne-se a melhor gente da
localidade, para ouvi-lo dissertar sobre política, ou narrar a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul e a vida que se leva na corte do Rio de Janeiro,
onde estivera pelos anos de 1838 e 1839.
De vez em quando, naquela silenciosa rua em que tão bem se estampa
o tipo melancólico de uma povoação acanhada e em decadência, aparece
uma ou outra tropa carregada, que levanta nuvens de pó vermelho e atrai
às janelas rostos macilentos de mulheres, ou à porta crianças pálidas das
febres do rio Paranaíba e barrigudas de comerem terra.
Também aos domingos, à hora da missa, por ali cruzam mulheres velhas,
embrulhadas em mantilhas, acompanhando outras mais mocinhas, que trajam
capote comprido até aos pés e usam daqueles pentes andaluzes, de moda
em tempos que já vão longe. [...]
TaUnaY, Visconde de. Inocência. 29. ed. São Paulo: Ática, 2001. p. 118. (Fragmento).

Pitoresco: que é digno de ser registrado; envolvente, fascinante.
Outeirozinho: pequena elevação, colina.
Mantilhas: tipo de manta com que as mulheres envolvem a cabeça e parte do corpo.
Andaluzes: da andaluzia, região do sul da espanha.

ff
Procure imaginar a vila de Sant’Ana. De acordo com o texto, quais são
os elementos centrais em torno dos quais se organiza essa povoação?

5. Que função, além do comércio de fazendas, tem a loja do major Taques?
Justifique.

alfredo d’escragnolle
Taunay. Século XiX.

ff
Quais as semelhanças entre essa venda e o empório retratado por
Pedro Weingärtner?

6. De que modo o narrador sugere ao leitor que essa vila está parada no
tempo, que não acompanha o progresso do país?

7. Releia.
“[...] extenso laranjal, coroado anualmente de milhares de áureos pomos...
[...] Transpondo límpido regato e vencida pedregosa ladeira [...] chega-se à rua
principal, que tem por mais grandioso edifício espaçosa casa de sobrado [...]”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

alfredo d’escragnolle
Taunay (1843-1899) era neto
do pintor nicolas-antoine
Taunay, um dos paisagistas integrantes da missão
francesa trazida ao Brasil
por d. João Vi. Para evitar a
associação com o avô famoso, publicou o romance Inocência sob o pseudônimo de
Sylvio dinarte. após o êxito
de seu romance, Taunay não
teve mais como esconder
sua origem nobre. embora
tenha escrito mais de cinquenta livros, apenas dois
deles alcançaram sucesso:
Inocência (1872) e A retirada
da Laguna (1872).

ff
Apesar de o narrador descrever uma povoação “acanhada e em decadência”, os adjetivos destacados revelam um olhar romântico para a
Vila de Sant’Ana. Explique por quê.

Unidade 4 • Romantismo

Regionalismo: o brasil
literário amplia suas
fronteiras

FerreZ, M. Palhoça no sertão. c. 1880. Ceará

O regionalismo traz para o centro do romance
romântico as paisagens e os tipos de um Brasil desconhecido, como os vaqueiros dos pampas e os sertanejos do nordeste. nessas obras, é apresentada
uma sociedade rural de comportamentos e valores
bem diferentes daqueles da corte. O país que emerge dos romances regionalistas configura-se como
gigantesco na extensão e arcaico nos costumes.
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AP

2

MA

CE
PI

AC
TO

BA

GO

2 O sertanejo
3 O tronco do ipê
Til

MS

O ermitão de Muquém,
9 O seminarista,
A filha do fazendeiro

1

3

RJ
OCEANO
ATLÂNTICO

RS

O sacrifício,
Um casamento no arrabalde

400 km

Fontes: iBge. Atlas das representações literárias de regiões brasileiras: Brasil Meridional. rio de Janeiro: iBge, 2006. v. 1.
iBge. Atlas das representações literárias de regiões brasileiras: Sertões. rio
de Janeiro: iBge, 2009. v. 2.
BOSi, alfredo. História concisa da literatura brasileira. 35. ed. São Paulo:
Cultrix, 1997.

O projeto literário do
romance regionalista
revelar o Brasil para os brasileiros: esse objetivo define o projeto literário
dos romances regionalistas.
na primeira metade do século XiX, a conduta das pessoas que viviam nas cidades era muito influenciada por modelos importados da
europa. Os livros e folhetins que liam contribuíam para a divulgação
desses modelos.
Alguns dos escritores românticos decidiram, então, usar suas
narrativas para divulgar os aspectos locais ignorados por seus contemporâneos. Inocência, do Visconde de Taunay, exemplifica bem esse
processo. Quando um leitor do rio de Janeiro ou de São Paulo lia essa
obra, entrava em contato com um Brasil patriarcal, onde a vida das
mulheres era inteiramente decidida e controlada pelos homens (pais
ou maridos). Observe.

1848-1859 1844

11 O Cabeleira, O matuto
12

SC

7

ES

1853

Franklin
Távora:

PR

8 O garimpeiro

10 O pão de ouro

SP

MG

1857

Bernardo
Guimarães:

8

9
4

6

7 A escrava Isaura

DF

1858

OCEANO
5 Inocência
Visconde
de Taunay: 6 A retirada da Laguna
PACÍFICO

5

AL

1870

4

SE

PB

PE

1838

1 O gaúcho

7

1872

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

MT

RN

1842

RO

José de
Alencar:

11
11 12

1835

PA

1875

AM

1834

10

Consolidação da
estabilidade territorial de
Mato Grosso.
Criação da primeira
faculdade de Medicina
brasileira, em Salvador.
Formação da primeira
colônia alemã no Rio
Grande do Sul.
Deflagração do
movimento Rusga, em
Mato Grosso, para acabar
com os privilégios dos
portugueses.
Eclosão da Revolução
Farroupilha.
Primeira encenação de
Juiz de Paz na Roça, de
Martins Pena.
Publicação do Dicionário
de Medicina Popular e das
Ciências Acessórias, do
dr. Chernoviz, que por
muito tempo orientou
as práticas médicas no
interior.
Invenção do telégrafo.

O naturalista Alfred Henry
Walter Bates (inglês,
1825-1892) chega ao Pará,
onde estuda a fauna
e um pouco da flora,
morando durante oito
anos no vilarejo de Tefé.
Publicação de O noviço.

Louis Pasteur demonstra
a existência de micróbios.
Inauguração da estrada
de ferro D. Pedro II.
Publicação de O gaúcho.

Publicação de Inocência e
de O garimpeiro.
Chegada ao Brasil dos
primeiros imigrantes
italianos.

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

RR

1824

1808

Romances regionalistas do século XiX

1802

A ficção romântica vai aos poucos “conquistando” o território nacional pelas mãos de escritores como José de alencar, alfredo d’escragnolle Taunay (o
Visconde de Taunay), Franklin Távora e Bernardo guimarães. Observe no mapa
os espaços regionais onde se passam os romances indicados na legenda.
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......................................................................

[...] Antes de sair da sala, deteve Pereira o hóspede com ar
de quem precisava tocar em assunto de gravidade e ao mesmo
tempo de difícil explicação.
Afinal começou meio hesitante:
— Sr. Cirino, eu cá sou homem muito bom de gênio, muito
amigo de todos, muito acomodado e que tenho o coração perto
da boca como vosmecê deve ter visto...
— Por certo, concordou o outro.
— Pois bem, mas... tenho um grande defeito; sou muito
desconfiado. Vai o doutor entrar no interior da minha casa e...
deve portar-se como...
— Oh, Sr. Pereira! atalhou Cirino com animação, mas sem
grande estranheza, pois conhecia o zelo com que os homens
do sertão guardam da vista dos profanos os seus aposentos domésticos, posso gabar-me de ter sido recebido no seio de muita
família honesta e sei proceder como devo. [...]

lUdWing & BriggS. Família
indo à missa. 1846. litografia.
ir à missa era um dos poucos
passeios permitidos às mulheres
no interior do Brasil no século
XiX. nessas ocasiões, vestiam
suas melhores roupas que,
invariavelmente, cobriam todo o
corpo, escondendo-as.

Pereira pede a Cirino que examine sua filha doente. É impressionante
constatar que, mesmo preocupado com o estado de inocência, Pereira
hesita muito em permitir que o médico Cirino entre no quarto da filha, para
não comprometer a virtude da moça.
essa cena ilustra bem como, no Brasil do império, em diferentes partes
do país, muitos ainda viviam segundo estruturas coloniais. nesse sentido,
as obras regionalistas mostram mais retratos locais das pessoas e dos
costumes do meio rural do que o quadro geral de uma época. além disso
transferem para o sertanejo, o homem do interior, a responsabilidade
de representar o elemento nacional que, nos romances indianistas, era
simbolizado pela natureza e pelo índio.
Para o público dos romances românticos, essencialmente urbano, descortinava-se um Brasil completamente desconhecido, desafiador e heroico.

Os agentes do discurso

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

TaUnaY, Visconde de. Inocência. 29. ed. São Paulo:
Ática, 2001. p. 35. (Fragmento).

Unidade 4 • Romantismo

as condições de produção e de circulação dos romances regionalistas
são as mesmas dos outros romances românticos. Os escritores quase
sempre publicavam as obras primeiro em forma de folhetins, nos jornais.
depois, quando crescia o interesse do público, organizavam os muitos capítulos em um livro e, na capa, acrescentavam o “rótulo” que expressava a
origem do livro e o orgulho do autor: um romance brasileiro.

Projeto literário do
Romantismo:
o romance regionalista
Formação de uma
identidade nacional
revelação do Brasil para
os brasileiros
apresentação de tipos
e costumes regionais

grande parte dos romances em língua portuguesa vinha de Portugal,
mas nossos escritores românticos contribuíam para criar, aos poucos, um
catálogo de obras “brasileiras”.

•

O romance regionalista e o público

O público das narrativas regionalistas era exatamente o mesmo que
lia todos os outros romances românticos: moradores de classe média dos
centros urbanos, principalmente do rio de Janeiro. algumas passagens de
romances regionalistas permitem compreender ainda melhor por que o
brasileiro do interior não lia os romances românticos. Ele vivia distante das
influências europeias e via o conhecimento como algo perigoso. associava
os livros a uma ameaça à moral das moças de família.
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O Visconde de Taunay, em Inocência, registra essa maneira de pensar.

[...] — Eu repito, disse ele com calor, isto de mulheres,
não há que fiar. Bem faziam os nossos do tempo antigo.
As raparigas andavam direitinhas que nem um fuso... Uma
piscadela de olho mais duvidosa, era logo pau... Contaram-me que hoje lá nas cidades... arrenego!... não há menina,
por pobrezinha que seja, que não saiba ler livros de letras
de forma e garatujar no papel... que deixe de ir a fonçonatas
com vestidos abertos na frente como raparigas fadistas e que
saracoteiam em danças e falam alto e mostram os dentes por
dá cá aquela palha com qualquer tafulão malcriado...[...]

essa passagem expõe a imagem do livro e da leitura como algo que
corrompe o caráter feminino e transforma moças de família em “raparigas fadistas” que sorriem, dançam e falam alto. a própria inocência,
protagonista dessa história, é mantida analfabeta de acordo com a
vontade do pai.

alMeida JÚniOr, J. Moça lendo.
1879. Óleo sobre tela, 50 3 61 cm.
as mulheres só tinham permissão
de andar com os cabelos soltos
quando estavam dentro de casa.
Arrenego: deus me livre!
Fonçonata: baile popular, arrasta-pé.
tafulão: sedutor, conquistador de
mulheres.

Linguagem: a apresentação idealizada
do território nacional
A imagem grandiosa que os românticos desejam fazer dos espaços
brasileiros se forma através dos cenários que aparecem nas narrativas
regionalistas.
......................................................................

[...] Quantos seres habitam as estepes americanas, sejam homem, animal ou planta, inspiram nelas uma alma pampa. Tem grandes virtudes
essa alma. A coragem, a sobriedade, a rapidez são indígenas da
savana.
[...]
Até a árvore solitária que se ergue no meio dos pampas é tipo
dessas virtudes. Seu aspecto tem o quer que seja de arrojado e
destemido; naquele tronco derreado, naqueles galhos convulsos, na folhagem desgrenhada, há uma atitude atlética. Logo
se conhece que a árvore já lutou com o pampeiro e o
venceu. Uma terra seca e poucos orvalhos bastam à
sua nutrição. A árvore é sóbria e feita às inclemências
do sol abrasador. Veio de longe a semente; trouxe-a o
tufão nas asas e atirou-a ali, onde medrou. [...]
alenCar, José de. O gaúcho. 5. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 16. (Fragmento).

......................................................................

O olhar romântico recorre à adjetivação idealizada para pintar o cenário
brasileiro. Os adjetivos utilizados para compor o retrato da árvore (aspecto
arrojado e destemido; galhos convulsos, tronco derreado, folhagem desgrenhada) fazem dela o símbolo da atitude “atlética” que marca os habitantes
dos pampas. embora a terra tenha lhe fornecido pouca água, a árvore enfrentou as dificuldades e sobreviveu ao calor do sol. Como o gaúcho, também
ela conquistou o espaço para o qual foi transplantada.

WendrOTH, H.
Gaúcho. 1852.
aquarela.

indígenas: nativas.
Derreado: curvado, arqueado.
Pampeiro: vento que sopra do sul
da argentina e pode atingir o rio
grande do Sul.
Medrou: cresceu.

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

TaUnaY, Visconde de. Inocência. 29. ed. São Paulo:
Ática, 2001. p. 36. (Fragmento).

365

I_plus_literatura_cap18_C.indd 365

20/10/10 2:53:16 PM

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

I – O feiticeiro

Era linda a situação da fazenda de Nossa Senhora do
Boqueirão.
As águas majestosas do Paraíba regavam aquelas
terras fertilíssimas, cobertas de abundantes lavouras e
extensas matas virgens.
A casa de habitação chamada pelos pretos casa-grande, vasto e custoso edifício, estava assentada no
cimo de formosa colina, donde se descortinava um soberbo horizonte.
Assomava ao longe, emergindo do azul do céu, o
dorso alcantilado da Serra do Mar, que ainda o cavalo a
vapor não escarvara com a férrea úngula.
Das abas da montanha desciam como safenas e bambolins de verde brocado, as florestas que ensombravam
o leito do rio. [...]
Nas fraldas da colina à esquerda estavam as fábricas e
casas de lavoura, a habitação do administrador da fazenda
e as senzalas dos escravos. Todos estes edifícios formavam
um vasto paralelogramo, com um pátio no centro; para
este pátio, fechado por um grande portão de ferro, abriam
os cubículos das senzalas.[...]

Alcantilado: íngreme.
Escarvara: escavar (o solo).
Úngula: unha ou garra.
bambolins: faixas largas de
tecido que se sobrepõem a
cortinado de portas ou de
janelas.
toucada: adornada, enfeitada.
Faceira: dengosa, brejeira.

Unidade 4 • Romantismo

O tronco do ipê
O tronco do ipê é ambientado na zona da mata fluminense, às margens do rio
Paraíba, e retrata a decadência da região do café na
década de 1850. O cenário
é a fazenda nossa Senhora
do Boqueirão, cujo estado
de abandono é simbolizado,
no romance, por um velho
tronco de ipê, que dá nome
ao livro.

À direita da casa, onde se erguia a alva capelinha da
fazenda, sob a invocação de Nossa Senhora, a colina
declinando com suave depressão ia morrer às margens
do Paraíba. Desse lado encontrava-se o jardim, o pomar,
a horta, e vários sítios de recreio arranjados com muito
gosto.
Se a natureza brasileira, toucada pela arte europeia,
perdia ali a flor nativa e a graça indígena; em compensação tornava-se mais faceira.
Tudo isso desapareceu; a fazenda de Nossa Senhora
do Boqueirão já não existe. Os edifícios arruinaram-se,
as plantações em grande parte ao abandono morreram
sufocadas pelo mato; e as terras, afinal retalhadas, foram
reunidas a outras propriedades.
A gente do lugar, tanto os fazendeiros e ricaços, como
os simples roceiros e agregados se preocuparam muito
durante algum tempo com o desamparo em que o dono
deixava uma fazenda tão fértil e aprazível.
Alguns atribuíam o fato singular às seduções da corte;
e protestavam interiormente não casar suas filhas com homem habituado às delícias da Babilônia fluminense. [...]
alenCar, José de. O tronco do ipê.
São Paulo: Ática, 1998. p. 13-14. (Fragmento).

1. O narrador apresenta o cenário em que a história ocorrerá. Qual
é ele?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No trecho transcrito, o narrador apresenta o cenário em que se desenrolará a história.

ff
Que aspectos do cenário são destacados pelo narrador? Justifique
com elementos do texto.

2. Releia:
“As águas majestosas do Paraíba regavam aquelas terras fertilíssimas,
cobertas de abundantes lavouras e extensas matas virgens.
A casa de habitação chamada pelos pretos casa-grande, vasto e custoso
edifício, estava assentada no cimo de formosa colina, donde se descortinava
um soberbo horizonte.”

a) Um dos objetivos do projeto literário regionalista é retratar os espaços
brasileiros de maneira grandiosa. Explique de que modo os adjetivos
destacados são usados para realizar essa intenção.

b) Por que essa caracterização do cenário revela um olhar romântico
para a paisagem?

3. Ao descrever a Serra do Mar, o autor se vale de uma imagem para indicar que a região ainda não foi tocada pelo “progresso”. Qual é ela?
ff
Por outro lado, a presença humana se faz sentir na região, nas habitações e nas construções da fazenda. Essa presença não “perturba”,
segundo o narrador, a pureza da natureza brasileira. Por quê?
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4. Nos três últimos parágrafos, o “tom” do texto se altera. Em que consiste essa alteração?

trilha sonora

a) A mudança ocorrida na fazenda é intensificada pela descrição de
b) O que, segundo o trecho, supostamente determinou o abandono da
fazenda?

5. Relacione alguns dos acontecimentos mencionados na linha do tempo
aos objetivos do projeto literário do romance regionalista.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Alencar e os heróis
dos sertões brasileiros
dos vinte e um romances escritos por alencar, são considerados regionalistas: O gaúcho (1870), O tronco do Ipê (1871), Til (1872) e O sertanejo
(1875). nessas obras, há uma mudança no campo de observação do escritor.
desloca seu olhar da capital do império, o rio de Janeiro, ambiente urbano,
e passa a se concentrar nas características regionais.
essa mudança se manifesta ainda na construção de personagens, apresentadas como tipos, com características pouco particulares, insuficientes
para lhes garantir identidade. O objetivo de alencar, ao construí-las, é definir
o perfil de um homem trabalhador, que enfrenta as dificuldades impostas
pelo espaço e sai vitorioso.
nesse sentido, há uma clara inversão de papéis em relação aos romances urbanos que escreveu, nos quais as mulheres ocupam o primeiro
plano e são figuras fortes. nos romances regionalistas, o destaque fica
com as personagens masculinas, apresentadas em toda a sua ignorância
e rudeza, enfrentando os desafios da vida. as mulheres assumem papéis
submissos.
entre as obras regionalistas de alencar, destacam-se, pela qualidade
literária, O sertanejo e O gaúcho.

Um vaqueiro romântico
em O sertanejo, o herói do romance é arnaldo loredo, filho de um vaqueiro da fazenda Oiticica, na região de Quixeramobim, Ceará. Quando criança,
arnaldo convive com Flor, filha do capitão-mor gonçalo Pires Campelo. arnaldo e Flor se apaixonam, e o rapaz ganha estatuto de herói ao defender
a amada de todo tipo de perigo.
alencar aproveita o contexto para transpor, para o sertão nordestino,
disputas cavalheirescas presentes na ficção romântica europeia. Exemplo
disso são as cavalhadas, que lembram muito uma justa medieval, e são
protagonizadas, em O sertanejo, por vaqueiros nordestinos.
no retrato que faz de arnaldo, alencar destaca a perfeita integração
entre indivíduo e natureza. Observe.
A par com a comitiva, mas por dentro do mato,
caminhava um viajante à escoteira. [...]
Sua paciência não se cansava, tinha caminhado
assim horas e horas, por muitos dias, com a perseverança e sutileza do caçador que segue o rasto do
campeiro. [...]

Tristeza do Jeca
Nestes versos tão singelos
Minha bela, meu amor
Pra você quero cantar
O meu sofrer, a minha dor
Eu sou como o sabiá
Que quando canta é só
[tristeza
Desde o galho onde ele está
Nesta viola eu canto e gemo
[de verdade
Cada toada representa uma
[saudade
Eu nasci naquela serra
Num ranchinho beira-chão
Todo cheio de buraco
Onde a luz faz clarão
Quando chega a madrugada
Lá no alto a passarada
Principia um barulhão
[...]
OliVeira, angelino de. disponível em:
<http://www.mpbnet.com.br/musicos/
cida.moreira/letras/
tristeza_do_ jeca.htm>.
acesso em: 28 jan. 2010. (Fragmento).
Copyright © 1967 by irMÃOS ViTale
S.a. indÚSTria e COMÉrCiO.
Todos os direitos autorais reservados
para todos os países.

a música composta por
angelino de Oliveira em 1918
foi usada no filme Tristeza
do Jeca, estrelado por Mazzaropi — conhecido ator
do cinema nacional nas décadas de 1950 a 1970 —, e
tornou-se símbolo do lamento sertanejo. Ouça a música
e depois discuta com seus
colegas: a imagem do sertanejo, apresentada nesses
versos, é semelhante àquela
que aparece nos romances
regionalistas?

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

sua aparência anterior. Explique.

À escoteira: viajante solitário.
Campeiro: veado-campeiro.
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A Guerra dos Farrapos

Unidade 4 • Romantismo

em 1835, teve início no
rio grande do Sul a guerra
dos Farrapos. Os revoltosos,
conhecidos como “farrapos”,
defendiam maior autonomia
política e econômica para
as províncias. a indicação
do presidente da província
pelo governo sediado no rio
de Janeiro e a permissão de
entrada de carne argentina
no Brasil a preços mais baixos
que os da carne gaúcha provocaram uma forte reação.
Os gaúchos, liderados por
Bento gonçalves, tomaram o
poder na capitania e proclamaram a revolta dos Farrapos. desse movimento participaram também giuseppe
e anita garibaldi.
em 1845, um acordo encerrou a disputa: os rebeldes
receberam anistia, os comandantes foram incorporados ao
exército nacional, e os impostos sobre os produtos argentinos sofreram um aumento.
A toda brida: com toda
velocidade, com a rédea solta.
buço: penugem no lábio superior.
baeta: tecido felpudo de lã ou de
algodão.
Adunco: curvo, com formato de
gancho.
Altanaria: capacidade, característica
de algumas aves, de voar alto.
Chiripá: retângulo de pano, em
geral de lã vermelha, passado entre
as coxas e preso à cintura, usado
antigamente por homens do campo,
sul-rio-grandenses, argentinos,
uruguaios e paraguaios.
bragas: espécie de calças, largas ou
justas, apertadas por baixo ou não.
Potrilho: potro de menos de 2 anos.
Chilenas (regionalismo): tipo de
espora com roseta grande.
Charqueada: local de abate de
bois e preparo de charque (carne
cortada e seca ao sol).
vaqueanas: pessoas que
conhecem muito bem certos
caminhos ou uma região.

O cavalo cardão, que ele montava, parecia compreendê-lo e auxiliá-lo na empresa; não era preciso que a rédea lhe
indicasse o caminho. O inteligente animal sabia quando se
devia meter mais pelo mato, e quando podia sem receio
aproximar-se do comboio. Andava por entre as árvores com
destreza admirável, sem quebrar os galhos nem ramalhar o
arvoredo. [...]
Era o viajante moço de vinte e um anos, de estatura regular, ágil, e delgado de talhe. Sombreava-lhe o rosto,
queimado pelo sol, um buço negro como os compridos
cabelos que anelavam-se pelo pescoço. Seus olhos,
rasgados e vívidos, dardejavam as veemências de um
coração indomável. [...]
alenCar, José de. O sertanejo. 13. ed. São Paulo:
ediouro, s.d. p. 13. (Fragmento).

rUgendaS, J. Alegoria da Revolução – Anita Garibaldi. 1846-1848.
Óleo e pastel sobre carvão, 43 3 27,5 cm.

Na vastidão dos pampas, a solidão do herói
em O gaúcho, alencar nos conta a história de Manuel Canho, menino
marcado pelo assassinato do pai, morto pelo castelhano Barreda. revoltado, o garoto jura vingança, que só consegue alcançar na idade adulta. O
cenário histórico em que a ação se desenrola é o da guerra dos Farrapos
e o conteúdo romântico fica por conta da história de amor entre Manuel
Canho e Catita.
O trecho a seguir ilustra a importância do cenário para os romances
regionalistas.

O viajante
[...] Na manhã de 29 de setembro um cavaleiro corria a toda brida pela verde
campanha que se estende ao longo da margem esquerda do Jaguarão. [...]
Era o cavaleiro moço de 22 anos quando muito, alto, de talhe delgado,
mas robusto. Tinha a face tostada pelo sol e sombreada por um buço negro
e já espesso. Cobria-lhe a fronte larga um chapéu desabado de baeta preta.
O rosto comprido, o nariz adunco, os olhos vivos e cintilantes davam à
sua fisionomia a expressão brusca e alerta das aves de altanaria. Essa alma
devia ter o arrojo e a velocidade do voo do gavião.
Pelo traje se reconhecia o gaúcho. O ponche de pano azul forrado de
pelúcia escarlate caía-lhe dos ombros. A aba revirada sobre a espádua direita
mostrava a cinta onde se cruzavam a longa faca de ponta e o amolador em
forma de lima.
Era cor de laranja o chiripá de lã enrolado nos quadris, em volta das
bragas escuras que desciam pouco além do joelho. Trazia botas inteiriças
de potrilho, rugadas sobre o peito do pé e ornadas com as grossas chilenas
de prata. [...]
Quem não conhecesse os costumes da província do Rio Grande do Sul,
suporia que esse cavaleiro ia naquela desfilada correr alguma rês no campo;
ou fazer uma excursão a qualquer charqueada próxima. Mas as pessoas
vaqueanas reconheceriam à primeira vista um viajante à escoteira. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cavalo cardão: cavalo de
cor arroxeada, semelhante à
tonalidade da flor do cardo.
Ramalhar: balançar (o arvoredo)
produzindo ruído semelhante ao
sussurro.
Anelavam-se: encaracolavam-se.
Dardejavam: brilhavam, cintilavam.

alenCar, José de. O gaúcho. Porto alegre: l&PM, 1999. p. 17-18. (Fragmento).
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A idealização romântica manifesta-se na apresentação do vaqueiro Manuel
Canho. depois de enumerar suas características físicas, o narrador afirma:
“essa alma devia ter o arrojo e a velocidade do voo do gavião”.
Chama a atenção também a grande quantidade de termos específicos, conhecidos por quem vive no Sul do país ou tem familiaridade com
os costumes dos vaqueiros. Tanto isso é verdade, que o narrador alude a
esse fato (“Pelo traje se reconhecia o gaúcho” ou “Quem não conhecesse
os costumes da província...”), o que contribui para reforçar a intenção de
alencar de caracterizar aspectos típicos daquela região.
Tome nota
arnaldo loredo e Manuel Canho representam o típico herói masculino
criado por alencar. São jovens, belos, fortes, apaixonados e vivem livres, perfeitamente integrados à natureza que os cerca.

De olho na TV
Uma guerra nos pampas
A casa das sete mulheres, de Jayme Monjardim e
Marcos Schechtman. Brasil,
2003.
dirigida por Jayme Monjardim e baseada no romance de letícia Wierzchowski,
A casa das sete mulheres
retrata a revolução Farroupilha. a narrativa é centrada
na visão das mulheres da
família do líder dos farrapos,
que são testemunhas e protagonistas da luta travada
no rio grande do Sul.

O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

O desmaio
Em uma cena digna de uma novela de
cavalaria, Arnaldo arrisca sua vida para salvar Dona Flor
de morrer em um incêndio.
[...] O incêndio, causado por alguma queimada imprudente, propagava-se
com fulminante rapidez pelas árvores mirradas que não passavam então de
uma extensa mata de lenha. [...]
Do meio desse torvelinho, o dragão de fogo se arremessava desfraldando as
duas asas flamantes, cujo bafo abrasado já crestava as faces mimosas de Dona
Flor, e a revestiam de reflexos purpúreos.
Entre as duas torrentes ígneas que transbordavam inundando o campo e não
tardavam soçobrá-la, a donzela não desanimou, e fez um supremo esforço para
arrancar seu cavalo do estupor que lhe causava o terror do incêndio.
Negros rolos de fumo, porém, a envolveram, e sufocada pelo vapor ela
sentiu desfalecer-lhe a vida. [...]
O corpo desmaiado resvalou pelo flanco do baio, mas não chegou a cair.
Um braço robusto o suspendeu quando já a fralda do roupão de montar arrastava pelo chão.
Apenas o sertanejo conheceu o perigo em que se achava a donzela, rompeu-lhe do seio um grito selvagem, o mesmo grito que fazia estremecer o touro
nas brenhas, e que dava asas ao seu bravo campeador.
No mesmo instante achava-se perto da moça, a quem tomara nos braços.
Para salvá-la era preciso voltar antes de fechar-se o círculo de fogo, que já o
cingia por todos os lados com exceção da estreita nesga de terra por onde
acabava de passar. [...]
As duas trombas de fogo, que desfilavam pelo campo fora, se haviam encontrado, não frente a frente, mas entrelaçando-se, de modo que deixavam
ainda, de espaço em espaço, restingas de mato poupadas pelas chamas.
Arrojou-se o mancebo intrepidamente nessa voragem. Estreitando com o
braço direito o corpo da donzela cujo busto envolvera em seu gibão de couro,
com um leve aceno da mão esquerda suspendia pelas rédeas o bravo campeador
que, de salto em salto, transpôs aquelas torrentes de fogo, como tantas vezes
sobrepujara rios caudalosos, abarrotados pelas chuvas do inverno. [...]

Cena da minissérie A casa
das sete mulheres, de Jayme
Monjardim. Brasil, 2003.

Heroísmo no sertão
em O sertanejo, o sertão
nordestino é apresentado
como o cenário de uma história de amor, heroísmo e
bravura, protagonizada por
um herói regional. nessa
obra, José de alencar narra
as aventuras de arnaldo, um
corajoso vaqueiro cearense.
a serviço do capitão-mor
gonçalo Campelo, o rapaz
enfrenta os maiores perigos
para conquistar o carinho de
dona Flor, filha do fazendeiro,
já prometida a outro. no dia
do casamento da moça com
seu primo leandro, a fazenda
de Campelo é invadida pelos
seus inimigos e o noivo morre. arnaldo, sempre solícito
e incapaz de ultrapassar a
barreira social que o separa
de sua amada, procura consolar dona Flor pela morte de
seu pretendente.

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

texto para análise
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Para rodear a coluna de fogo que lhe cortava o caminho da fazenda, teve o
sertanejo de dar grande volta, que o levou aos fundos da habitação, completamente deserta nesse momento [...]
Saltou o mancebo em terra sem esperar auxílio, e atravessando a varanda
deitou o corpo desfalecido de D. Flor no longo canapé de couro adamascado,
que ornava a sala principal.
Compôs rapidamente, mas com extrema delicadeza, as amplas dobras da saia
de montar, para que não ofendessem o casto recato da donzela, descobrindo-lhe a ponta do pé, nem desconcertassem a graciosa postura dessa linda imagem
adormecida. Com os olhos enlevados na contemplação da formosa dama, agitava
como leque a aba do seu chapéu de couro, refrescando-lhe o rosto. [...]
alenCar, José de. O sertanejo. 13. ed. São Paulo:
ediouro, s.d. p. 14-15. (Fragmento).

1. Arnaldo é o herói regional desse romance: um bravo vaqueiro cearense. Que elementos do trecho mostram esse heroísmo?

2. Quais elementos regionais estão presentes na caracterização de Arnaldo e na apresentação do cenário?
ff
Que traços da caracterização de Arnaldo permitem compará-lo aos
cavaleiros medievais?

3. Que imagens são empregadas para indicar a força do incêndio que
ameaça a vida de Dona Flor?
ff
De que modo essa descrição contribui para reforçar a bravura de
Arnaldo ao salvar Dona Flor?

4. Nos dois últimos parágrafos do texto, uma outra imagem de Arnaldo se apresenta: ele não age mais como o destemido vaqueiro. Que
caracterização é feita do herói nesses parágrafos?
ff
Arnaldo ama Dona Flor, filha de seu patrão. Que tipo de amor o rapaz
nutre pela jovem? Explique.

visconde de taunay e o
patriarcado do interior

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

torvelinho: redemoinho.
Flamantes: com a cor da brasa,
avermelhados.
Crestava: queimava de leve;
tostava.
Purpúreos: de cor avermelhada.
Ígneas: relativo a fogo.
soçobrar: perder a coragem,
desanimar.
Flanco: lado.
baio: cavalo de cor castanha.
Fralda: saia branca que se põe
debaixo do vestido.
brenhas: mata brava, fechada.
Campeador: cavalo usado para
andar pelos campos em busca de
gado.
Cingir: rodear.
Nesga: pequena porção de
espaço.
Restinga: terreno arenoso
e salino, coberto de plantas
herbáceas.
voragem: redemoinho.
Gibão: casaco de couro usado por
vaqueiros.

Unidade 4 • Romantismo

no sertão do Mato grosso, em meio a um cenário de rara beleza, Taunay
nos apresenta talvez o mais bem escrito romance regionalista brasileiro.

TaUnaY, n. Habitantes do interior das terras
do Brasil. 1817. aquarela, 20,2 3 26,4 cm.
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em Inocência, o espaço regional destacado é o do interior do Mato grosso e sua apresentação sugere uma retomada romântica do locus amoenus
da tradição clássica: local harmonioso, pacífico, ideal. a diferença, aqui, é
que esse espaço é o do sertão. Sua idealização, porém, é absoluta, como
se pode observar no trecho abaixo.

TaUnaY, Visconde de. Inocência. 29. ed.
São Paulo: Ática, 2001. p. 11-12. (Fragmento).

TaUnaY, a. Sem título. 1827.
aquarela, 31,6 3 41,7 cm.
Arroteada: trabalhada para a
agricultura.
tributário: afluente.

além de realizar verdadeiras “pinturas” do espaço em que se passa a
ação, as personagens do livro também são muito bem construídas, merecendo destaque o trabalho com a linguagem, que dá vida ao texto do romance.
Observe o diálogo entre Pereira e a escrava Maria Conga.

[...] — Olá, Maria Conga, perguntou Pereira, que há de novo
por cá?
— A bênção, meu senhor, pediu a escrava chegando-se com
alguma lentidão.
— Deus te faça santa, respondeu o mineiro. Como vai a menina Nocência?
— Nhá está com sezão.
— Isto sei eu, rapariga de Cristo; mas como passou ela de
transantontem para cá?
— Todo o dia, vindo a hora, nhá bate o queixo, nhor-sim.
— Está bem... É que o mal ainda não abrandou... Daqui a pouco
veremos. E a janta?... Está pronta? Venho varado de fome. [...]
TaUnaY, Visconde de. Inocência. 29. ed.
São Paulo: Ática, 2001. p. 30. (Fragmento).

na fala da escrava, vemos as formas de tratamento utilizadas para fazer
referência aos patrões (Nhá, Nhor). esse uso de termos característicos da
fala é uma interessante inovação que ajuda a caracterizar as personagens
apresentadas.
a estrutura da obra é outro aspecto cuidado pelo autor. Taunay domina
com excelência a técnica do corte, o que estimula a curiosidade do leitor e
faz com que permaneça preso ao livro, desejando saber como se resolvem
as situações de suspense apresentadas nos finais de capítulos.

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] Ali começa o sertão chamado bruto.
Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou em
ruínas, nenhuma palhoça ou tapera dá abrigo ao caminhante
contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça, ou
a chuva que está caindo. Por toda a parte, a calma da campina
não arroteada; por toda a parte, a vegetação virgem, como
quando aí surgiu pela vez primeira.
A estrada que atravessa essas regiões incultas desenrola-se
à maneira de alvejante faixa, aberta que é na areia, elemento
dominante na composição de todo aquele solo, fertilizado
aliás por um sem-número de límpidos e borbulhantes regatos,
ribeirões e rios, cujos contingentes são outros tantos tributários
do claro e fundo Paraná ou, na contravertente, do correntoso
Paraguai. [...]
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Tome nota
Um sucesso internacional

Técnica do corte é a interrupção da ação, geralmente em momento de
grande suspense, no final do capítulo, para prender a atenção do leitor e levá-lo
a esperar ansiosamente o capítulo seguinte. Muito utilizada nos folhetins, pode
ser observada, hoje, nas novelas de televisão.

no interior do Mato grosso, as pessoas viviam de acordo com costumes
feudais, em que o patriarcado imperava e a vontade particular valia mais
que os códigos sociais. Nenhum outro romance romântico apresenta esse
universo de modo tão preciso e bem caracterizado.

Quando o romance Inocência foi publicado, em 1872,
conquistou imediatamente o
gosto do público. a história
foi logo traduzida para o
francês, o italiano, o alemão,
o inglês, o espanhol, o croata, o sueco, o dinamarquês,
o polonês, o flamengo e o
japonês.
das páginas dos folhetins e do livro, Inocência foi
adaptado para o teatro, virou
libreto de ópera e chegou ao
cinema em três adaptações
diferentes, de 1915, 1945 e
1983. Sua imensa popularidade atesta a capacidade de
Taunay de fazer um impressionante retrato das pessoas,
dos costumes e da região do
interior do Brasil.

Amor: um mal sem remédio
Inocência é a história trágica do amor de inocência e Cirino — a mesma
tragédia que acompanha outros amantes literários inesquecíveis, como romeu e Julieta, Tristão e isolda, etc. Cirino é um jovem que se apresenta como
médico nas viagens que empreende pelo sertão. Conhece, em uma de suas
andanças, o sertanejo Pereira, pai de inocência, personagem que dá nome ao
livro. O fazendeiro lhe oferece hospitalidade em troca da cura para sua filha
acometida pela malária. O jovem compartilha essa hospitalidade com Meyer,
um naturalista alemão, que pesquisava insetos e fora recomendado pelo irmão
de Pereira. desconfiado das intenções do alemão para com inocência, o pai
da garota não percebe que o amor entre ela e Cirino nasce com a convivência.
Mas o destino desse amor não será feliz, pois ela já está prometida a Manecão,
um sertanejo violento, que porá fim à história dos dois jovens.
O envolvimento entre os protagonistas é o pretexto de que se vale Taunay
para apresentar, aos leitores da corte, um mundo desconhecido, escondido
no interior do Brasil. ele retrata os moradores do campo, apegados a seus
valores e costumes, que se expressam de modo sincero e com a linguagem
marcada por expressões características da região em que vivem.
nesse universo, o soberano é o pai de família. Suas decisões regem
o comportamento de todos os membros da casa. em Inocência, Pereira
representa todo o poder do pater familias. Homem rude e ignorante, ele
controla a existência da filha com mão de ferro, mantendo-a praticamente
prisioneira no interior da casa, longe da vista de forasteiros que passam
de vez em quando pela região.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cena do filme Inocência, de
Walter lima Jr. Brasil, 1983.
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Final infeliz

diCKSee, F. Romeu e Julieta. 1884.
Óleo sobre tela, 171 3 118 cm.

Podemos encontrar, na literatura, histórias de amor trágicas, em que o final,
longe de ser feliz, é a morte dos apaixonados. entre as mais famosas, podemos
citar romeu e Julieta, de William Shakespeare, e Tristão e isolda, adaptação de
uma lenda celta.
as famílias de romeu e Julieta são inimigas e, por isso, os dois se casam
secretamente. Para livrar-se de um casamento com Paris, arranjado por seu
pai, Julieta toma uma poção que faz com que todos acreditem que está morta.
ao ser informado da morte de Julieta, romeu volta a Verona, de onde havia sido
banido, e mata Paris. antes do enterro, dá a ela um último beijo e se mata com
um veneno. Julieta acorda, vê romeu morto, e se suicida.
Tristão e isolda não conheceram final mais feliz. a pedido do rei da irlanda,
Tristão escolta isolda a Cornwall, para que ela se case com o rei de Cornwall (grã-Bretanha). Mas, durante a viagem, por acidente, Tristão e isolda tomam uma
poção de amor e se apaixonam. isolda casa com o rei, mas continua a encontrar
Tristão. Quando a traição é descoberta, Tristão é banido. distante de sua amada,
casa-se, mas acaba doente de saudade. Manda chamar isolda. enganado pela
esposa, porém, acredita que isolda o esqueceu e morre de desgosto. ao saber
que Tristão está morto, isolda definha, triste, até a morte.
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Por meio de Pereira, Taunay aborda vários comportamentos característicos dos habitantes do Brasil rural, como a hospitalidade em relação a forasteiros e viajantes, a preocupação com a preservação da honra, o casamento
acordado entre famílias para preservação de interesses particulares, a visão
da leitura e da escolarização como ameaça à formação da mulher, o exercício
da vingança individual, etc.

Franklin távora: cantor do Norte
João Franklin da Silveira Távora era cearense e atuou como advogado,
historiador, crítico, teatrólogo, contista e romancista. escreveu os romances: Um casamento no arrabalde (1869), O Cabeleira (1876), O matuto (1878)
e Lourenço (1881). ganhou alguma notoriedade quando promoveu uma
campanha contra José de Alencar, com o apoio, entre outros, do romântico
português José Feliciano de Castilho e do imperador d. Pedro ii.

Um regionalismo diferente
nas obras que escreveu, Távora procurou exemplificar o que seria uma
abordagem digna de se qualificar como nacional. lançou a teoria de uma
“literatura do norte” (1876), defendendo o argumento de que os elementos
brasileiros somente poderiam ser encontrados naquela região.

landSeer, C. Sertanejo ou vaqueiro
do sertão de Pernambuco. c. 1830.
aquarela e lápis, 38,5 3 21,1 cm.

adotou uma visão separatista na literatura. Segundo ele, como norte
e Sul são duas regiões com formação histórica, mentalidade e paisagem
completamente distintas, nada seria mais natural do que reconhecer tais
diferenças e explorá-las nos textos literários. Por isso, seus romances
sempre traziam, na capa, a referência “literatura do norte”.
Suas narrativas situam-se em Pernambuco, no século XViii. nelas, a
questão regional aparece sempre vinculada à reconstituição de algum
acontecimento histórico.
Franklin Távora é considerado o “fundador” do regionalismo do nordeste, que, no século XX, ressurgirá com força total na ficção modernista da
segunda geração.
no romance O Cabeleira, sua obra mais conhecida, Franklin Távora conta a
história de José gomes, o bandido “Cabeleira”. O texto procura levar o leitor
a compreender que circunstâncias ambientais contribuem para tornar José
gomes um bandido e a concluir que, caso tivesse tido educação e cultura, o
destino dele poderia ter sido diferente. a regeneração do Cabeleira se dá por
meio do amor, inverossímil, por Luisinha, uma amiga de infância que ele encontra
quando está fugindo. a morte da amada faz com que ele se deixe capturar pela
polícia no fim da história.

bernardo Guimarães:
o folhetim regionalista
Bernardo Joaquim da Silva guimarães nasceu e faleceu em Ouro Preto.
advogado, jornalista, crítico literário, juiz e professor, foi o autor do primeiro
romance regionalista brasileiro, O ermitão de Muquém, publicado em 1864.
em suas obras, repete-se a fórmula simples do romance de folhetim: o
herói nobre, o patife e a heroína apaixonada enfrentam diversos conflitos
até alcançar o final feliz.

Cena da novela A escrava Isaura,
1976-1977, direção geral de Herval
rossano. Baseada em romance
de Bernardo guimarães, foi uma
das novelas mais vistas em
todo o mundo.
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Franklin Távora argumentava que os romances de alencar não eram capazes de imprimir caráter verdadeiramente nacional à literatura brasileira,
por isso não mereceriam tanta atenção e prestígio.
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assim acontece em A escrava Isaura, história de uma escrava branca
que sofre as perseguições de leôncio, seu senhor. Publicada em 1875, em
plena campanha pela libertação dos escravos, essa obra tornou-se um dos
grandes best-sellers de seu tempo.
as peripécias do trabalhador elias para casar-se com sua amada e
rica lúcia são apresentadas em O garimpeiro. nesse romance ambientado
no interior de Minas gerais, Bernardo guimarães faz um retrato dos
costumes locais.

texto para análise
Leia o texto a seguir.

O Doutor

Unidade 4 • Romantismo

[...]
Tinha então dezoito anos e, como era vivo, conseguiu, [...] ir
servir de caixeiro numa botica velha e manhosa, onde, entre drogas
e receituários, lhe foram voltando os hábitos da casa paterna. [...]
Em localidade pequena, de simples boticário a médico não há
mais que um passo. Cirino, pois, foi aos poucos, e com o tempo,
criando tal ou qual prática de receitar e, agarrando-se a um Chernoviz, já seboso de tanto uso, entrou a percorrer, com alguns medicamentos no bolso e na mala da garupa, as vizinhanças da cidade
à procura de quem se utilizasse dos seus serviços.
Nessas curtas digressões principiou a receber o tratamento de
doutor. [...]
Contém Chernoviz, dizem os entendidos, muitos erros, muita
lacuna, muita coisa inútil e até disparatada. Entretanto, no interior
do Brasil é obra que incontestavelmente presta bons serviços, e
cujas indicações têm força de evangelho.
Conhecia Cirino o seu exemplar de cor e salteado [...]
Curandeiro, simples curandeiro, ia por toda a parte granjeando
o tratamento de doutor, que gradualmente lhe foi parecendo, a si
próprio, título inerente a sua pessoa e a que tinha incontestável
direito.
Bem formado era o coração daquele moço, sua alma elevada
e incapaz de pensamentos menos dignos. Entretanto
no íntimo do caráter se lhe haviam insensivelmente
enraizado certos hábitos de orgulho, repassado de tal
ou qual charlatanismo, oriundo não só da flagrante
insuficiência científica, como da roda em que
sempre vivera.
Afastava-se em todo caso, ainda assim
com os seus defeitos, do comum dos médicos ambulantes do sertão, tipos que se
encontram frequentemente naquelas paragens, eivados de todos os atributos da mais
crassa ignorância, mas rodeados de regalias
completamente excepcionais.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste trecho, o narrador nos apresenta Cirino e a história de seu título
de doutor, garantido pelos costumes do sertão rural.
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Por toda a parte entra, com efeito, o doutor: penetra no interior das
famílias, verdadeiros gineceus.Tem o melhor lugar à mesa dos hóspedes, a mais macia cama, é enfim um personagem caído do céu e junto
ao qual acodem logo, de muitas léguas em torno, não já enfermos,
mas fanatizados crentes, que durante largos anos se haviam medicado
ou por conselhos de vizinhos ou por suas próprias inspirações e que,
na chegada desse Messias, depositam todas as ardentes esperanças
do almejado restabelecimento.

1. No texto, quais os traços mais importantes que
compõem a caracterização de Cirino?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
Cirino é o herói romântico dessa narrativa. Do
trecho lido, transcreva características que lhe
garantem essa condição.

2. Releia.
“Em localidade pequena, de simples boticário
a médico não há mais que um passo. Cirino, pois,
foi aos poucos, e com o tempo, criando tal ou qual
prática de receitar e, agarrando-se a um Chernoviz, já
seboso de tanto uso, entrou a percorrer, com alguns
medicamentos no bolso e na mala da garupa, as vizinhanças da cidade à procura de quem se utilizasse
dos seus serviços.”
a) O Dicionário de Medicina Popular do Dr. Chernoviz usado por Cirino era uma obra muito
respeitada no interior do Brasil. Que outros
conhecimentos do rapaz garantiam sua credibilidade junto àqueles que se valiam de seus
serviços?

b) Considerando o trecho destacado, explique por
que Cirino passa a ser tratado por doutor.

3. Releia o último parágrafo do texto. Com base
nele, descreva como os médicos ambulantes
do sertão eram tratados pela população.
ff
Explique de que maneira os recursos disponíveis no sertão para a cura de doenças influenciavam o tratamento dispensado aos médicos
ambulantes.

4. Releia.
“Por toda parte entra, com efeito, o doutor: penetra no interior das famílias, verdadeiros gineceus.”
a) Inocência, como outras mulheres de sua
época, era mantida praticamente prisioneira
em sua casa. Considerando essa informação,
explique por que o interior das famílias era
considerado um verdadeiro gineceu.

b) Esse trecho permite identificar a estrutura
familiar do sertão no que diz respeito à proteção da família da presença de estranhos.
Explique.

TaUnaY, Visconde de.
Inocência. 29. ed. São Paulo:
Ática, 2001. p. 28-30. (Fragmento).

5. Neste outro trecho, a palavra do pai de Inocência
revela aspectos importantes do contexto retratado
no romance. Leia.

“[...] — Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé-rapado,
mas nunca é bom facilitar... E já que não há
outro remédio, vou dizer-lhe todos os meus
segredos... Não metem vergonha a ninguém,
com o favor de Deus; mas em negócios da
minha casa não gosto de bater língua... Minha
filha Nocência fez 18 anos pelo Natal, e é rapariga que pela feição parece moça de cidade,
muito ariscazinha de modos, mas bonita e boa
deveras... Coitada, foi criada sem mãe, e aqui
nestes fundões. [...]
— Ora muito que bem — continuou Pereira,
caindo aos poucos na habitual garrulice. —
Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo
de casá-la.
— Ah! é casada? perguntou Cirino.
— Isto é, é e não é. A coisa está apalavrada.
[...]”
TaUnaY, Visconde de. Inocência.
29. ed. São Paulo: Ática, 2001. p. 35. (Fragmento).

a) Que elementos do texto comprovam a estrutura
patriarcal baseada na figura de Pereira?

b) Pereira representa, também, a simplicidade do
sertanejo. Com base nesse trecho, transcreva
essas características em suas atitudes e em
sua linguagem.

c) Como Inocência é caracterizada pelo pai nesse
trecho?

d) Antes de permitir que Cirino entre no quarto
de Inocência para examiná-la, Pereira cria uma
espécie de suspense em torno da figura da filha
e deixa claro que ela está prometida em casamento. Por que ele se preocupa em fazer isso?

6. Observe a linha do tempo deste capítulo e discuta com seus colegas: que acontecimentos nela
apresentados são retratados ficcionalmente em
Inocência, de Visconde de Taunay?

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Eivados: contaminados.
Gineceus: parte da habitação que, na grécia
antiga, era reservada às mulheres.
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O teatro romântico
Para completar o projeto romântico de formação de uma literatura brasileira, os escritores da época precisaram também se dedicar à criação de
peças teatrais. Mais uma vez, o pioneiro foi gonçalves de Magalhães, que,
em 1837, entregou a tragédia Antônio José ou O poeta e a inquisição para
ser encenada pelo ator João Caetano.
João Caetano será, ao lado de Martins Pena, responsável pelo grande
sucesso do teatro romântico nacional. O ator formou, em 1833, uma companhia brasileira com o objetivo declarado de acabar com “a dependência
artística de atores estrangeiros para o nosso teatro”. Foi, por esse motivo,
o grande encenador das peças escritas por vários autores românticos.
O crescimento do teatro
Um dos aspectos que favoreceram o crescimento do teatro durante a
primeira metade do século XiX foi um contrato celebrado, em 1842, entre a
companhia de João Caetano e o governo da Província do rio de Janeiro. esse
contrato determinava que João Caetano montasse as peças, em niterói, durante
um período de 12 anos.

O teatro romântico e o público

João Caetano dos Santos,
s.d. autor desconhecido.

O público do teatro romântico, como o dos romances, se concentrava na
corte. a explicação para esse fato é simples: a maior parte das encenações
aconteciam no rio de Janeiro, principalmente depois que a companhia de teatro
de João Caetano passou a receber o patrocínio do governo da Província.
Sem enfrentar o drama do analfabetismo, que dificultava a leitura dos
romances, o teatro conquistou um público entusiasmado e fiel. garantia de
divertimento em uma cidade em que a elite não contava com muitas opções
além dos bailes e saraus, as peças logo ganharam um lugar de destaque
entre o público feminino.

O drama histórico
Um aspecto que surpreende no estudo do teatro romântico brasileiro é
a opção feita, por vários autores, de desenvolver temas históricos. antônio
gonçalves dias foi um dos escritores a fazer essa escolha.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

João Caetano dos Santos
nasceu em itaboraí, no rio
de Janeiro, em 1808. ator,
muitas vezes desempenhava
também o papel de empresário e de diretor. em 1833,
fundou a Companhia nacional
João Caetano. em 1860, organizou uma escola gratuita de
arte dramática.
João Caetano revolucionou
a interpretação no Brasil.
ensinou a representação
natural e provou a importância de se estudar o caráter
das personagens. Publicou
dois livros: Reflexões dramáticas (1837) e Lições dramáticas (1862). Morreu em 1863.

O poeta, que se destacou no desenvolvimento de temas indianistas, escreve
dramas de caráter mais universal. Sua peça mais significativa é Leonor de Mendonça, que aborda a impossibilidade de o ser humano escapar ao seu destino.

Unidade 4 • Romantismo

O interesse de gonçalves dias, nesse caso, volta-se ao estudo da influência do contexto no comportamento do indivíduo. essa perspectiva
sugere a influência das tragédias de Shakespeare, de quem gonçalves
dias era grande admirador.
Leonor de Mendonça
em Leonor de Mendonça, é
apresentada a tragédia conjugal dos duques de Bragança, Jaime e leonor, que viviam
na corte do rei d. João iii, de
Portugal. apaixonada por um
jovem da corte, alcoforado,
a dama termina assassinada
pelo marido, embora não tenha chegado a traí-lo.

As questões sociais
José de alencar, coerente com seu projeto pessoal de produzir uma
literatura que ajudasse a construir o sentido da nacionalidade entre os
brasileiros, investiu na criação de peças de ambientação urbana que retratavam aspectos característicos da vida na corte.
dentre elas, o destaque fica para Mãe e O demônio familiar. a primeira é a
história de uma escrava, Joana, que faz todo tipo de sacrifício para garantir a
felicidade de seu senhor. a explicação para esse comportamento abnegado
está no título da peça: ele era seu filho e, ignorando os vínculos sanguíneos com a escrava, chega a vendê-la para saldar dívidas do futuro sogro.
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Como lição para o público, alencar destaca na
dedicatória do drama: “se há diamante inalterado
é o coração materno, que mais brilha quanto mais
espessa é a treva; sentes que rainha ou escrava,
a mãe é sempre mãe”.

[...] Eduardo — [...] (A Pedro.) Toma: é a tua carta de liberdade, ela será
a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas recairão unicamente
sobre ti; porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de tuas ações.
Livre, sentirás a necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres
sentimentos que hoje não compreendes. (Pedro beija-lhe a mão.) [...]

a fim de abrigar grandes
espetáculos do rio de Janeiro,
arthur azevedo, em 1894, lançou
uma campanha para a construção
de um teatro, nos moldes da
Comédie Française. O Theatro
Municipal do rio de Janeiro foi
inaugurado em 14 de julho de 1909.
FerreZ, M. Teatro Municipal, c. 1910.

alenCar, José de. O demônio familiar. São Paulo:
Martin Claret, 2003. p. 129-130. (Fragmento).

.

a alforria é o meio encontrado pelo senhor para reformar o caráter de
Pedro. Uma vez inserido na sociedade, o rapaz terá de prestar
contas de seus atos e “apreciará os nobres sentimentos” que, na condição de escravo, é incapaz
de compreender.

Uma aparição
satânica em são Paulo
Outro poeta romântico a se aventurar pelo teatro
foi Álvares de azevedo. autor de uma poesia carregada
de pessimismo, Álvares de azevedo assina uma única
peça, Macário.
Misto de teatro, narração dialogada e diário
íntimo, Macário apresenta a vida das repúblicas de
estudantes de uma São Paulo provinciana. nessa
obra, toda a influência de suas leituras de Byron vem
à tona em um cenário noturno e fantasmagórico
onde Macário e Satã dialogam.
a peça ilustra a vida dos jovens possuídos pelo
“mal do século”, nas tavernas em que circulam
as prostitutas e onde a degradação pessoal se
confunde com os prazeres físicos.
no diálogo com o desconhecido, que mais tarde se
apresentará como Satã, Macário é porta-voz do tédio
existencial que tomou conta da imaginação de muitos
dos jovens ultrarromânticos que viviam em São Paulo.

ilustração de leon Sault,
Mefistófeles, século XiX. levada
pelo tédio, Fausto, personagem de
goethe, como Macário, acaba em
diálogo existencial com uma figura
demoníaca: Mefistófeles.

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a escravidão também será tema de sua peça
mais conhecida, O demônio familiar. essa comédia
provoca o riso através das intrigas promovidas
pelo escravo Pedro — o “demônio” do título —, que
tem caráter ambicioso e diverte-se ao provocar
embaraços para a família de seu proprietário.
O tom moralizante que confirma o romantismo da
obra surge quando, no último ato, Pedro é alforriado por seu senhor.
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Martins Pena
e a comédia de costumes
Criador da comédia brasileira, Martins Pena também é reconhecido como
o primeiro autor teatral a desenvolver temas nacionais naquilo que eles
têm de mais específico e autêntico, sempre apresentando observações
satíricas sobre algum aspecto da realidade brasileira.
de modo geral, suas peças têm estrutura simples, muitas vezes um
único ato, e apresentam caracteres e situações que não chegam a ser
aprofundados. O resultado obtido era uma encenação leve, que provocava
o riso da plateia ao mesmo tempo que apontava aspectos reprováveis em
diferentes setores da sociedade brasileira.

O intuito do autor é ridicularizar, por meio da apresentação caricata, os
tipos roceiros e provincianos, que se transformavam em fonte de riso fácil
para o público fluminense. em situações cômicas, Martins Pena criticava
os comportamentos censuráveis dessas personagens, como é o caso do
juiz venal da peça O juiz de paz da roça.

Unidade 4 • Romantismo

[...] Juiz — [...] Sr. Escrivão, leia outro requerimento.

Jovem de origem humilde,
luís Carlos Martins Pena
(1815-1848) viveu pouco e
escreveu muito. apoiado pelo
ator João Caetano, produziu
17 comédias em apenas dois
anos. Como muitos românticos, morreu vítima da tuberculose. Maior comediógrafo brasileiro do século XiX,
imortalizou-se com peças
como O juiz de paz da roça
(1838), Os dous ou O inglês
maquinista (1845), O judas
em sábado de aleluia (1844)
e O noviço (1845), sua obra
mais conhecida.

Escrivão, lendo — “O abaixo-assinado
vem dar os parabéns a V. Sª. por ter entrado
mo
com saúde no novo ano financeiro. Eu, Il Sr.
Juiz de paz, sou senhor de um sítio que está na
beira do rio, aonde dá muito boas bananas e
laranjas, e como vem de encaixe, peço a V. Sª.
o favor de aceitar um cestinho das mesmas
que eu mandarei hoje à tarde. Mas, como
ia dizendo, o dito sítio foi comprado com
o dinheiro que minha mulher ganhou nas
costuras e outras cousas mais; e, vai senão quando, um meu vizinho, homem da
raça do Judas, diz que metade do sítio é
dele. E então, que lhe parece, Sr. Juiz, não
é desaforo? Mas, como ia dizendo, peço a
V. Sª. para vir assistir à marcação do sítio.
Manuel André. E. R. M.”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

embora Martins Pena trate de questões religiosas e políticas, discutindo
o funcionamento dos três poderes — executivo, legislativo e Judiciário —,
destaca-se em sua obra o enfoque sobre as diferenças entre os tipos sertanejos e os metropolitanos, o confronto entre as realidades e os valores
da capital e da província.

Juiz — Não posso deferir por estar muito
atravancado com um roçado; portanto, requeira ao suplente, que é o meu compadre
Pantaleão.
Manuel André — Mas, Sr. Juiz, ele também
está ocupado com uma plantação.
Juiz — Você replica? Olhe que o mando
para a cadeia.

Martins Pena. Século XiX.

Manuel André — Vossa Senhoria não pode
prender-me à toa; a Constituição não manda.
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Juiz — A Constituição... Está bem!... Eu, o Juiz de paz, hei por
bem derrogar a Constituição! Sr. Escrivão, tome termo que a Constituição está derrogada, e mande-me prender este homem. [...]
Derrogar: abolir.

Pena, Martins. Comédias. edição crítica por darcy damasceno.
rio de Janeiro: ediouro, s.d., p. 28. (Fragmento).

recebendo como suborno cachos de banana, cestos de laranja, leitões
e cuias de ovos, o juiz de paz representa a imoralidade dos funcionários
do sistema judiciário que se favorecem do cargo que ocupam em lugar de
cuidarem do cumprimento rigoroso das leis. O interessante é que, apesar
de aceitar o “agrado”, o juiz não atende à solicitação feita pelo sitiante. e,
quando Manuel andré protesta, ameaça prendê-lo.

O matuto Jeca Tatu
O matuto voltará à cena
da comédia brasileira na figura inesquecível do Jeca Tatu
dos filmes de Mazzaropi.
Mazzaropi adotou uma
“fórmula” muito semelhante
à do teatro de Martins Pena
e alcançou um enorme sucesso. Seus filmes trataram
de questões sociais importantes, como o racismo, o
divórcio, a religião, a política,
sempre falando “a língua do
povo”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a prepotência do juiz não recua ante o argumento de inconstitucionalidade apresentado por Manuel andré. ele simplemente “ordena” que
a Constituição seja abolida. a cena ilustra o exercício voluntarioso e
desmedido do poder.
do conjunto das comédias escritas por Martins Pena, emerge a imagem
de um país que, já no século XIX, via imperar em algumas instâncias do poder
público a safadeza, o mau-caratismo, a prevaricação. embora melancólico,
esse retrato se mostrou verdadeiro para o passado e premonitório para o
futuro. ainda hoje podemos reconhecer a atualidade de alguns tipos representados de modo caricato nas peças desse autor.

O fundador da comédia brasileira
antes de Martins Pena, o teatro produzido no Brasil voltava-se quase
exclusivamente para a encenação de passagens da Bíblia ou o desenvolvimento de pequenos autos religiosos. embora a função fosse moralizante,
a apresentação da mensagem era feita em tom solene.

Cena de Jeca Tatu, de
Milton amaral. Brasil, 1959.
nesse filme, Mazzaropi
retoma, por meio da
personagem Jeca Tatu, a
figura do sertanejo matuto
criada por Martins Pena.

ao apresentar o contraste entre a província e a corte, opondo tipos rurais e urbanos, Martins Pena se vale muitas vezes da imagem do sertanejo
matuto que, com sua simplicidade ingênua, não só faz rir como expõe os
vícios e as impropriedades da sociedade.

No teatro contemporâneo, também
identificamos os desdobramentos da
comédia de costumes em um gênero
que tem sido chamado de “besteirol”.
O trabalho de Mauro rasi, por exemplo,
provoca o riso solto das plateias que
lotam as salas de espetáculo quando
são apresentadas, de modo caricatural, as agruras da vida a dois, em
Batalha de arroz num ringue para dois
(1982), ou quando são revisitados os
tipos provincianos em Pérola (1995).

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

a comédia de costumes ganhou as
telas de televisão em programas humorísticos como A praça é nossa, em que
tipos como o “primo pobre” e o “primo
rico” trazem para o terreno das diferenças socioeconômicas o confronto
antes protagonizado pelo sertanejo e
pelo indivíduo da cidade.

Vera Holtz em cena da peça Pérola,
de Mauro rasi, São Paulo, 1996.
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O noviço

texto para análise
Leia o texto a seguir.

Segundo ato — Cena III

Unidade 4 • Romantismo

O noviço trata do casamento por interesse. ambrósio, o
vilão, casa-se com a rica viúva
Florência para tomar posse
de sua fortuna. entre ele e
seu objetivo, encontram-se
os dois filhos dela, emília e
Juca, e o sobrinho Carlos,
o noviço do título, de quem
Florência é tutora. a solução
encontrada por ambrósio
é providenciar que todos
ingressem na vida religiosa.
Com Carlos, esse objetivo já
tinha sido alcançado: Florência, convencida pelo esposo,
enviara o sobrinho para um
seminário. Mas os planos
de ambrósio serão frustrados pelo jovem noviço, que
foge do seminário para fazer
carreira militar e casar-se
com emília, por quem está
apaixonado. no final, ambrósio é desmascarado, preso
por bigamia, e os dois jovens
podem ficar juntos.

Entra Carlos, cobrindo o rosto com um lenço. Ambrósio encaminha-se para
o meio da sala, sem olhar para ele, e assim lhe fala.
Ambrósio — Senhora, muito bem conheço as vossas intenções; porém
previno-vos que muito vos enganastes.
Carlos (suspirando) — Ai, ai!
Ambrósio — Há seis anos que vos deixei; tive para isso motivos muito
poderosos...
Carlos (à parte) — Que tratante!
Ambrósio — E o meu silêncio, depois desse tempo, devia ter-vos feito conhecer que nada mais existe de comum entre nós.
Carlos (fingindo que chora) — Hi, hi, hi...
Ambrósio — O pranto não me comove. Jamais podemos viver juntos... Fomos
casados, é verdade, mas que importa?
Carlos (no mesmo) — Hi, hi, hi...
Ambrósio — Estou resolvido a viver separado de vós.
Carlos (à parte) — E eu também...
Ambrósio — E para esse fim, empreguei todos os meios, todos, entendeis-me? (Carlos cai de joelhos aos pés de Ambrósio, e agarra-se às pernas dele,
chorando.) Não valem súplicas. Hoje mesmo deixareis esta cidade; senão,
serei capaz de um grande crime. O sangue não me aterra, e ai de quem resiste!
Levantai-vos e parti. (Carlos puxa as pernas de Ambrósio, dá com ele no chão e
levanta-se, rindo-se.) — Ai!
Carlos — Ah, ah, ah!
Ambrósio (levanta-se muito devagar, olhando muito admirado para Carlos,
que se ri) — Carlos! Carlos!
Carlos — Senhor meu tio! Ah, ah, ah! […]
Ambrósio — Como te achas aqui assim vestido?
Carlos — Este vestido, senhor meu tio... Ah, ah!
Ambrósio — Maroto!
Carlos — Tenha-se lá! Olhe que eu chamo por ela.
Ambrósio — Ela quem, brejeiro?
Carlos — Sua primeira mulher.
Ambrósio — Minha primeira mulher? É falso.
Carlos — É falso?
Ambrósio — É.
Carlos — E será também falsa esta certidão do vigário da freguesia de...
(Olhando para a certidão.) Maranguape, no Ceará, em que se prova que o senhor
meu tio recebeu-se...(lendo) em santo matrimônio, à face da Igreja, com D. Rosa
Escolástica, filha de Antônio Lemos etc., etc.? Sendo testemunhas etc.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Miriam Muniz e Juca de
Oliveira em cena na peça O
noviço. Teatro arena, São
Paulo, 1963.

Na cena transcrita, Carlos está vestido de mulher,
depois de ter trocado seu hábito com Rosa — primeira esposa
de Ambrósio —, para se livrar de ser reconduzido ao convento.
A mulher, que viera atrás do marido desaparecido havia anos,
é levada no lugar do noviço. O bígamo entra na sala
e julga estar falando com sua antiga companheira.
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Ambrósio — Dá-me esse papel! [...]
Carlos — Ah, o senhor meu tio encrespa-se. [...]
Ambrósio — Aonde está ela?
Carlos — Em lugar que aparecerá quando eu ordenar. [...]
PENA, Martins. O noviço. Apresentação, comentários e notas José Paula Ramos Jr.
São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. p. 89-91. (Fragmento).

1. Nesse trecho, Carlos tem uma informação que pode desmascarar
Ambrósio. Por que essa informação poderia estragar os planos do
seu tio?
ff
Considerando que Carlos foi enviado ao convento contra a sua
vontade, por que essa descoberta representa a solução para seus
problemas?

2. Martins Pena criava situações cômicas ao mesmo tempo que criticava
costumes de sua época. O que há de cômico na cena transcrita?
ff
Que elementos, apresentados na cena, fazem com que Ambrósio
não perceba que está falando com Carlos?
seu casamento anterior. Como Carlos comprova que o tio está
mentindo?
ff
Explique de que maneira as atitudes de Carlos, na cena, ridicularizam a figura de Ambrósio e sua tentativa de negar seu primeiro
casamento.

4. Na cena, o que caracteriza Ambrósio como vilão?
a) Explique como a construção dessa personagem e o seu destino revelam a crítica de Martins Pena a comportamentos “condenáveis”
na sociedade de sua época.

b) No final da peça, Ambrósio é desmascarado e preso pelo crime de
bigamia. Analise de que forma esse desfecho evoca a função moralizadora que caracterizou o teatro de Gil Vicente, no Humanismo.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Temas animados:
Romantismo no Brasil:
O romance regionalista
e Romantismo no Brasil:
O teatro romântico.

Jogo de ideias
Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Quando Ambrósio descobre que se dirigia a Carlos, tenta negar

Você viu, neste capítulo, que Martins Pena foi o criador da comédia
brasileira. Em suas peças, deu vida a personagens hilários e criticou
diferentes aspectos reprováveis de membros ou de setores da sociedade brasileira. Viu, também, que, ainda hoje, os tipos (o caipira ou o
roceiro, os poderosos corruptos e inescrupulosos, etc.) apresentados
de forma satírica na obra desse autor teatral permanecem atuais e
podem ser vistos, reinventados, em programas humorísticos.
Para compreender a estrutura e a função crítica do teatro de Martins Pena, propomos que você e seus colegas escolham uma cena de
uma das peças do autor para ser apresentada à sala. Para cumprir
essa tarefa, vocês deverão adotar os seguintes procedimentos:
ff
selecionar uma das cenas de O noviço ou O juiz de paz na roça em
que a crítica a um determinado tipo social, comportamento ou
situação reprovável seja evidente;
ff
representar a cena para a sala, explicando, brevemente, depois da
representação, de que forma a crítica de Martins Pena é apresentada no trecho escolhido e que aspectos da sociedade brasileira
são satirizados.

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
Irene A. Machado.
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A tradição do

romance regionalista:
uma terra a retratar
O sertão idealizado do Romantismo
Como você viu neste capítulo, o romantismo introduz na literatura os tipos
e as cenas do interior do país. nos romances regionalistas do século XiX, o
rústico mundo interiorano é idealizado para representar o que os escritores
românticos percebem como mais puro no cenário e na sua brava gente.

Início do século XX:
um novo olhar para o Brasil

alMeida JÚniOr, J. A estrada. 1899.
Óleo sobre tela, 120 3 80 cm.
nessa tela, almeida Jr. retrata uma
típica paisagem do interior do Brasil.

as regiões afastadas do nordeste ganham voz no registro de euclides da
Cunha, que apresenta o sertão às elites brasileiras ao relatar os episódios
de Canudos. O autor retrata uma terra sem dono, um povo forte e sofrido,
abandonado, vivendo sob o jugo de latifundiários e enfrentando o flagelo
da seca. Observe:

A seca
[...] De repente, uma variante trágica.
Aproxima-se a seca.
O sertanejo adivinha-a e graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo.
Entretanto não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco invadida pelo
limbo candente que irradia do Ceará.
[...]
[...] A seca não o apavora. É um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a, estoico. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

no Pré-modernismo, a questão regional retorna com facetas diferentes. nos
contos reunidos em Cidades mortas, Monteiro lobato apresenta a realidade em
ruínas das cidades paulistas do Vale do Paraíba. no texto que abre o livro, o autor
descreve as “cidades moribundas” em que “aquilo que tudo foi”, hoje “nada é”,
pois o tempo do progresso acabou e deixou um rastro de miséria e abandono.

CUnHa, euclides da. Os sertões. in: Obras completas.
rio de Janeiro: nova aguilar, 1995. v. 2, p. 192. (Fragmento).

Unidade 4 • Romantismo

O Nordeste em Graciliano Ramos
O retrato do Brasil da seca e da vida sofrida de seu povo ganha
destaque na prosa de vários autores modernistas. entre eles, graciliano ramos, que tratará da realidade trágica dos retirantes que
fogem do cenário desolador da fome e da privação, em Vidas secas.
a trajetória da família de Fabiano, nesse romance, simboliza a
busca de todo nordestino por alguma esperança de sobrevivência
longe da paisagem árida e estéril da sua região. Observe.

Cena do filme Vidas secas,
de nelson Pereira dos Santos.
Brasil, 1963.

Mudança
[...] [Fabiano] Tocou o braço da mulher, apontou o céu, ficaram os dois algum tempo
aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos
filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente.
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Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente.
Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram
as suas desgraças e os seus pavores. [...]

De chofre: de repente.
Anilada: azulada.

raMOS, graciliano. Vidas secas. 64. ed.
São Paulo: record, 1993. p. 13. (Fragmento).

O cotidiano rural das distantes regiões de Minas gerais
será o cenário das personagens de guimarães rosa. agora,
o regionalismo retorna revestido da ideia de que o universo
está no sertão: o seu retrato é o retrato do mundo. É o cenário onde se desenrolam os dramas de cada um e todos
são humanos, nos recantos de Minas ou em qualquer outro
lugar. e o sertão é bonito, como o Mutúm visto por Miguilim
em Campo Geral, e partirá com ele, gravado na memória dos
olhos, na viagem de autoconhecimento que o menino fará.
Vereda do Mumbuca, perto de
Cordisburgo, Mg, 2008.

Campo Geral
[...] E Miguilim olhou para todos, com tanta força. Saiu lá fora. Olhou os matos
escuros de cima do morro, aqui a casa, a cerca de feijão-bravo e são-caetano; o céu,
o curral, o quintal; os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou, mais longe,
o gado pastando perto do brejo, florido de são-josés, como um algodão. O verde dos
buritis, na primeira vereda. O Mutúm era bonito! Agora ele sabia. [...]
rOSa, João guimarães. Campo geral. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile).
11. ed. rio de Janeiro: nova Fronteira, 2001. p. 151-152. (Fragmento).

O regionalismo na música
Também na música os temas regionais têm seu lugar. em geral, retratam um Brasil distante da urbanização, ainda marcado pela pureza e pela
simplicidade. Compositores contemporâneos, como Renato Teixeira e Almir
Sater, entre outros, cantam os vaqueiros e suas romarias e as chalanas que
navegam pelos rios desse país.

Romaria
É de sonho e de pó
O destino de um só
Feito eu
Perdido em pensamentos
Sobre o meu cavalo
É de laço e de nó
De gibeira o jiló, dessa vida

Cumprida a sol [...]
O meu pai foi peão
Minha mãe solidão
Meus irmãos perderam-se na vida
A custa de aventuras [...]
TeiXeira, renato. Romaria. disponível em:
<http://www.renato-teixeira.romaria.buscaletras.com.br>.
acesso em: 31 maio 2005. (Fragmento).

Capítulo 18 • O romance regionalista. O teatro romântico

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Travessias: o regionalismo
universal do sertão rosiano

rOMaria/renaTO TeiXeira/Warner
CHaPPell ediçõeS MUSiCaiS lTda – Todos os direitos reservados.
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CONEXÕES

Narradores de Javé, de Eliane Caffé.
Brasil, 2003.
a construção de uma usina hidrelétrica determina a inundação
do pequeno vilarejo fictício de
Javé. Para evitar que essa destruição ocorra, seus habitantes
resolvem contar a sua história
para demonstrar às “autoridades” que a cidade merece ser
preservada. Já que quase todos
os moradores são analfabetos,
antônio Biá, uma figura bastante
polêmica, é escolhido para registrar os depoimentos da
comunidade. Conforme a história de Javé vai ganhando
corpo nas palavras de Biá, o retrato de um país rural e
tradicional, marcado pelos valores coletivos e pela oralidade, vai sendo construído. no filme, vemos os valores
brasileiros apresentados no regionalismo do século XiX
ressurgirem nas histórias dos narradores de Javé.

Inocência, de Walter Lima jr.
Brasil, 1983.
Filme baseado no romance regionalista de Visconde de Taunay estudado neste capítulo. a adaptação de
Walter lima Jr. do romance, além de
ser muito fiel ao enredo original, retrata o universo em que essa história
de amor se desenrola. O tratamento
dado pelo diretor ao espaço e à época revela bem a cultura interiorana
brasileira do século XiX.
Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trechos de Inocência, de Walter lima Jr.

Para navegar
http://www.livrosparatodos.net
neste acervo digitalizado, cinco peças de Martins Pena
estão disponíveis na íntegra gratuitamente.

Unidade 4 • Romantismo

http://www.ims.com.br
O instituto Moreira Salles disponibiliza em seu site
o conteúdo integral de obras raras sobre o universo
musical do século XiX. É uma excelente oportunidade de
conhecer o repertório da música popular brasileira que se
escutava no tempo de José de alencar, Manuel antônio
de almeida, Visconde de Taunay, entre outros.

Para ouvir
Caipiríssimo – clássicos e joias da música
caipira. Antologia.
Kuarup Produções, Rio de Janeiro, 1995.
Uma verdadeira viagem pela cultura regional brasileira.
entre os compositores do álbum Caipiríssimo – clássicos e joias da música caipira estão renato Teixeira,
alvarenga e ranchinho, Mário de andrade, Xavantinho,
Teca Calazans e laureano. entre os intérpretes, além
de alguns dos compositores, também estão rolando
Boldrin, Passoca, renato Borghetti, Pena Branca e o
grupo Viola Quebrada. Trata-se de uma antologia que
reúne, como o título já indica, o cancioneiro do interior
que sempre povoa o imaginário rural do povo brasileiro.
São canções que atravessaram o século XX e provam o
quão viva permanece a cultura regional mesmo distante
da grande mídia.

Almir Sater ao vivo, de Almir sater.
Sony Music Entertainment, Brasil, 1992.
almir Sater é um dos principais representantes da música do Centro-Oeste brasileiro. além das composições
instrumentais em viola e violão que exploram os ritmos
do Mato grosso, do Mato grosso do Sul e de goiás, suas
letras costumam se dedicar às paisagens e reflexões
típicas da vida rural do país.

Para ler e pesquisar
Um farol no pampa, de Letícia Wierzchowski.
Rio de Janeiro: Record, 2004.
Continuação da trajetória de algumas das personagens de A casa das sete mulheres. ambientado no século
XiX, esse romance começa em 1847 e termina em 1903,
retratando vários episódios importantes da vida política
do Brasil que culminaram na guerra do Paraguai. nesse
livro, a autora conta a história dos descendentes da
família de Bento gonçalves.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para assistir

Antologia de comédia de costumes,
organização e prefácio de Flávio Aguiar.
São Paulo: Martins Fontes, 2003.
ampla antologia da dramaturgia brasileira que se
firma no século XiX com a comédia de costumes de
arthur azevedo e de Martins Pena. Obra que auxilia a
compreensão dos textos teatrais ao organizá-los de
forma cronológica e temática.

A tradição regionalista no romance brasileiro,
de josé Mauricio Gomes de Almeida.

http://www.iel.unicamp.br

Rio de Janeiro: Topbooks, 1999.

Memória da Leitura é um projeto de resgate da produção literária nacional desenvolvido no portal da Unicamp
pela professora Marisa lajolo. ao acessá-lo, será possível
ler toda a produção teatral de Martins Pena.

livro que trata da tradição do romance regionalista
nascido no século XiX e seus ecos na prosa modernista,
com a geração de 30, apresentando uma visão geral do
romance regionalista brasileiro.
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Moderna PLUS
Parte I
Unidade 4 Romantismo
Capítulo 12 A estética romântica:
idealização e arrebatamento.
Romantismo em Portugal
Página 227

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS

PINACOTECA DI BRERA, MILÃO

Observe as pinturas a seguir.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NOVA IORQUE

Canaletto, O Grande canal, Veneza, 1734. Óleo sobre tela, 46  77,5 cm.
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Joseph Mallord William Turner, O Grande canal, Veneza, 1844, óleo sobre tela.

1

Qual delas cria no observador a sensação de objetividade? Por quê?

2

Qual delas cria a impressão de subjetividade? Por quê?

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
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EXERCÍCIOS ADICIONAIS
1

Leia o poema.

Canto de amor
Casimiro de Abreu canta seu amor a uma mulher que viu em sonho.
Eu vi-a e minha alma antes de vê-la
Sonhara-a linda como agora a vi;
Nos puros olhos e na face bela,
Dos meus sonhos a virgem conheci.
Era a mesma expressão, o mesmo rosto,
Os mesmos olhos só nadando em luz,
E uns doces longes, como dum desgosto,
Toldando a fronte que de amor seduz! [...]
Era a mesma visão que eu dantes via,
Quando a minha alma transbordava em fé;
E nesta eu creio como na outra eu cria,
Porque é a mesma visão, bem sei que é!
No silêncio da noite a virgem vinha,
Soltas as tranças, junto a mim dormir;
E era bela, meu Deus, assim sozinha
No meu sono d’infante inda a sorrir!... [...]
Que rosto d’anjo, qual estátua antiga
No altar erguida, já caído o véu!
Que olhar de fogo, que a paixão instiga!
Que níveo colo prometendo um céu!
Vi-a e amei-a, que a minha alma ardente
Em longos sonhos a sonhara assim;
O ideal sublime, que eu criei na mente,
Que em vão buscava e que encontrei por fim! [...]
Se tu, oh linda, em chama igual te abrasas,
Oh! não me tardes, não me tardes, — vem!
Da fantasia nas douradas asas
Nós viveremos noutro mundo — além!
ABREU, Casimiro de. Poesias completas.
Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. p. 68-69. (Fragmento).

Toldando: tornando triste, turvando.
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Níveo: cor de neve, branco.

a) No poema, o eu lírico fala de seus sentimentos por uma mulher com
a qual sonhou, mas é possível perceber que ela tem existência real.
Explique por quê.
b) Na primeira estrofe, o eu lírico descreve a imagem que viu em sonho.
Como ela é caracterizada?
c) Quais as alterações sofridas nessa caracterização na segunda estrofe?
d) Tal diferença deve-se ao fato de o eu lírico referir-se a dois momentos
distintos. Explique por quê.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
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Na quinta estrofe, a imagem da amada é construída por expressões que
indicam pureza, mas também sensualidade. Transcreva-as no caderno.
O uso dessas expressões reflete o conflito, comum nos poemas
ultrarromânticos, entre a idealização amorosa e o desejo pelo amor
carnal. Explique.

3

Qual é o convite feito pelo eu lírico à amada na última estrofe do poema?
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Explique de que maneira esse convite reflete a postura dos poetas
ultrarromânticos de vincular a realização amorosa somente a contextos
irreais.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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EXERCÍCIOS ADICIONAIS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O Moço Loiro é um romance que une amor e mistério em uma trama
mirabolante tipicamente romântica. O jovem Lauro, acusado injustamente
de roubar uma relíquia de sua família, é expulso de casa. Anos depois, sua
prima Honorina recebe bilhetes de amor de um jovem desconhecido: o Moço
Loiro. Assumindo diferentes disfarces, esse pretendente está em todos
os lugares e intervém em vários acontecimentos da história, punindo os
maus e ajudando os bons, como convém a um herói romântico. No final, sua
verdadeira identidade é revelada: ele e Lauro. Com sua inocência provada,
ele pode, enfim, casar-se com Honorina e viver feliz para sempre.

O Moço Loiro
Honorina, a moça descrita no trecho, é uma
jovem romântica, que protagonizará uma
história de amor idealizado.
Ela tem dezesseis anos, e de estatura regular, longas e negras madeixas se mostram
presas em avultada trança, ao mesmo tempo que dos lados lhe caem como esquecidos
bastos anéis delas, que voam em caracol beijando-lhe o nascer dos seios; a fronte é
lisa, branca, e elevada; os olhos pretos, grandes, cheios de doçura e langor; a tez de
seu rosto é alva, fina, transparente mesmo, sem fogo, e deixando apenas adivinhar
longínquo rubor e entrever neste ou naquele ponto um azulado ramúsculo venoso, que
para logo desaparece: no entanto, admira-se aí essa palidez, que interessa, e arrebata;
nada mais majestoso que seu colo, nada mais perigosamente belo do que seu peito
cor de leite com a mais feliz perfeição encarnado, transpirando amor e desejos de cada
vez que, respirando, se eleva; sua compleição é fraca e delicada; e há em seu sorrir, em
suas menores ações, em todos os seus traços, enfim, um não sei que de tocante e melancólico, que quem a vê, a observa, a estuda por força; sua voz e doce, melíflua, como
o gemer saudoso da frauta noturna e afastada; e pela angélica pureza de suas vistas,
pela celeste candura de seu semblante parecem transluzir todos os pensamentos de
sua alma; seu pisar é sutil, e imperceptível; dir-se-ia ao vê-la passar silenciosa, que não
é uma mulher que anda, mas a imagem de um anjo que, refletida em um espelho, se
desliza por ele, e desaparece impalpável e bela.
MACEDO, Joaquim Manuel de. O Moço Loiro.
São Paulo: Ática, 2002. p. 46-47. (Fragmento).

Langor: sensualidade, voluptuosidade.
Ramúsculo: pequeno ramo, ramagem.
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Venoso: relativo a veias.
Melíflua: harmoniosa, suave, doce.
Frauta: flauta.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1

Moderna PLUS
Parte II
Unidade 4 Romantismo
Capítulo 16 O romance urbano
Página 324

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

1

No início do romance, Honorina é definida por uma das personagens como
“tipo romântico”. Que elementos, do trecho transcrito, sugerem tal denominação?

2

Releia. “[...] não é uma mulher que anda, mas a imagem de um anjo que,
refletida em um espelho, se desliza por ele, e desaparece impalpável e
bela.”
a) Nesse trecho, Honorina é descrita a partir de uma comparação muito
frequente nos romances românticos. Qual é o ideal de mulher romântica
a que a adolescente corresponde?
b) Identifique outras palavras ou expressões que comprovam sua resposta
ao item anterior.

3 Embora Honorina seja caracterizada como anjo, há vários trechos que

insinuam sua sensualidade. Transcreva esses trechos.

“[...] transpirando amor e desejos de cada vez que, respirando, se eleva”.
Explique de que maneira o trecho destacado sugere uma natureza
apaixonada que condiz com a história de amor romântico vivida pela
personagem.
4 Leia o trecho abaixo, de A viuvinha, e compare com a descrição de Honorina.

Nesse momento viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela, uma menina de
quinze anos, quando muito: o perfil suave e delicado, os longos cílios que vendavam seus
olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram.
Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa [...].
ALENCAR, José de. A viuvinha. Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 15. (Fragmento).

a) Identifique as semelhanças existentes na caracterização das duas moças.
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b) Explique de que maneira essa semelhança indica uma espécie de
“modelo” na construção das heroínas românticas.
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EXERCÍCIOS ADICIONAIS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

Lucíola conta a história de paixão entre Lúcia, uma rica e bela cortesã, e Paulo, um
jovem ingênuo dividido entre o amor e o preconceito. Os dois jovens se apaixonam e,
contra toda maledicência da corte, vivem sua história de amor.
Por Paulo, a moça abandona a vida de prostituição, a que recorreu apenas para
poder sustentar a irmã mais nova e garantir-lhe um destino digno. Paulo reconhece,
a cada dia junto de Lúcia, a nobreza de espírito de sua amada e os sacrifícios que ela
faz em nome do amor que sente por ele. Mas a felicidade dos dois não dura: Lúcia, já
adoentada há algum tempo, morre nos braços de seu amado.

Lucíola
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O trecho a seguir mostra a confusão de sentimentos de Paulo,
que, sabendo tratar-se de uma cortesã, ainda enxergava em
Lúcia a senhora que à primeira vista imaginou que ela seria.
Depois de algumas voltas descobrimos ao longe a ondulação do seu vestido, e fomos
encontrá-la, retirada a um canto, distribuindo algumas pequenas moedas de prata à
multidão de pobres que a cercava. Voltou-se confusa ouvindo Sá pronunciar o seu nome:
— Lúcia!
[...]
Feita a apresentação no tom desdenhoso e altivo com que um moço distinto se dirige
a essas sultanas do ouro, e trocadas algumas palavras triviais, meu amigo perguntou-lhe:
— Vieste só?
— Em corpo e alma.
— E não tens companhia para a volta?
Ela fez um gesto negativo.
— Neste caso ofereço-te a minha, ou antes a nossa.
— Em qualquer outra ocasião aceitaria com muito prazer; hoje não posso.
[...]
— Deixa-te disso; vem conosco.
— O senhor sabe que não é preciso rogar-me quando se trata de me divertir. Amanhã,
qualquer dia, estou pronta. Esta noite, não!
— Decididamente ha alguém que te espera.
— Ora! Faço mistério disto?
— Não é teu costume decerto.
— Portanto tenho o direito de ser acreditada. As aparências enganam tantas vezes!
Não é verdade? disse voltando-se para mim com um sorriso.
Não me lembra o que lhe respondi; alguma palavra que nada exprimia, dessas que se
pronunciam às vezes para ter o ar de dizer alguma coisa. [...] Não preciso dizer-lhe, pois
adivinha, que acabava de fazer uma triste figura. Não sou tímido; ao contrário peco por
desembaraçado. Mas nessa ocasião diversas circunstâncias me tiravam do meu natural.
A expressão cândida do rosto e a graciosa modéstia do gesto, ainda mesmo quando os
lábios dessa mulher revelavam a cortesã franca e impudente; o contraste inexplicável da
palavra e da fisionomia, junto à vaga reminiscência do meu espírito, me preocupavam
sem querer. Atribuo a isto ter eu apenas balbuciado algumas palavras durante a conversa,
e haver cortejado respeitosamente a senhora, que apesar de tudo ainda aparecia nesta
mulher, mal a voz lhe expirava nos lábios, porque, então, o desdém que vertia de sua
frase volúbil passava, e o semblante em repouso tomava uns ares de meiga distinção.
ALENCAR, José de. Lucíola. 27. ed. São Paulo: Ática, 2003. p. 15-16. (Fragmento).

Impudente: sem pudor ou vergonha.
Volúbil: volúvel, inconstante.
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1

A maneira como Sá, amigo do narrador, dirige-se a Lúcia, revela a distinção
social entre o rapaz e a moça. Qual é ela?

2

Esperava-se das damas no século XIX um comportamento recatado. Por
exemplo, que sempre saíssem acompanhadas de uma figura masculina
distinta (pai, irmão ou marido). Que elementos do diálogo entre Sá e Lúcia
indicam que o comportamento da moça não corresponde a esse modelo?
O comportamento de Lúcia seria hoje considerado inadequado? Por quê?

3 Paulo afirma que ficou confuso ao ver em Lúcia “o contraste inexplicável

da palavra e da fisionomia”. Que contraste é esse?

a) Transcreva do trecho as expressões que o jovem utiliza para marcar
essa oposição.
b) Que reação a fisionomia de Lúcia provoca em Paulo?
c) Explique de que maneira a caracterização da fisionomia da moça indica
os traços românticos de idealização da figura feminina.
4 No romance, Lúcia abandona a vida de cortesã em nome de seu amor por
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Paulo. Mas, no final, morre nos braços de seu amado sem poder desfrutar da
felicidade dessa paixão. Esse desfecho do romance revela o moralismo de José
de Alencar, determinado pelo contexto em que viveu. Explique por quê.
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PALAVRA DE MESTRE

Adilson Citelli
A tradição crítica
É possível dizer que o romantismo viveu muito do chamado amor idealizado; da
projeção pura e simples de um modelo amoroso, cujas origens mais remotas poderiam
ser encontradas junto às cantigas trovadorescas medievais. Daí a constância do tema do
amor ausente, ou seja, da enlevação de alguém, um homem ou uma mulher, cuja distância
permitisse apenas o exercício de um desejo pela imagem, pelo desenho, pela figuração.
CITELLI, Adilson. Romantismo. 2. ed.
São Paulo: Ática, 1990. p. 81. (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você analise a afirmação de
Adilson Citelli de que a origem da idealização amorosa romântica pode ser
encontrada nas cantigas dos trovadores medievais.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas.
Relembre qual é a base da idealização amorosa no Trovadorismo.
Compare dois textos, um medieval e um romântico, procurando
identificar como se manifesta a idealização amorosa em cada um deles.
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Selecione argumentos para demonstrar que, embora a idealização esteja
presente no Trovadorismo e no Romantismo, suas bases são diferentes.

Adilson Citelli

É professor-doutor da
Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São
Paulo e autor de vários artigos e livros sobre o trabalho
com diferentes linguagens.
No livro Romantismo, Citelli
analisa como as características do movimento romântico se manifestaram em
diferentes formas de arte e
discute quais delas podem
ser observadas na produção
contemporânea.
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PALAVRA DE MESTRE

Luiz Roncari
A tradição crítica
Indianismo não significa apenas tomar como tema e assunto da literatura o indígena
e seus costumes. [...] Isso, de certa forma, já tinha sido feito por Basílio da Gama e Santa
Rita Durão, no Uraguai e no Caramuru. Nessas obras, sobretudo no Uraguai, os indígenas
aparecem, em alguns momentos, no mesmo plano que o português, sem que nenhum
desses autores manifestasse a intenção de realizar uma poesia nova ou americana. Tal
realização implicava também e principalmente a construção de um novo ponto de vista
e de uma nova visão do indígena, apreciado agora menos como uma realidade racial
que como outra realidade ética e cultural, distinta da europeia.
RONCARI, Luiz. Literatura brasileira: dos primeiros cronistas aos últimos românticos.
São Paulo: Edusp, 1995. p. 365. (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você demonstre como os
poemas indianistas de Gonçalves Dias promovem a construção de “um
novo ponto de vista e de uma nova visão do indígena”, diferente daquela
que aparece nos textos dos viajantes quinhentistas e dos poetas árcades.
Antes de desenvolver seu parágrafo, considere as seguintes sugestões.
Reveja qual é a visão de indígena que aparece no Uraguai.
Compare a imagem de índio construída por Basílio da Gama com a que
é apresentada por Gonçalves Dias no poema “I-Juca Pirama”. Procure
determinar de que modo o olhar de cada autor para os índios determina
essas diferenças.
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Reflita sobre a necessidade de uma mudança na representação do índio
para o cumprimento do projeto literário da primeira geração romântica:
a construção da identidade nacional.

Luiz Roncari (1946-)

É mestre em História Social e doutor em literatura
brasileira. Professor na Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, publicou
Literatura brasileira: dos primeiros cronistas aos últimos
românticos, livro que compõe
um extenso painel do período
de formação da literatura
nacional e traz uma antologia
de textos representativos
dos períodos apresentados.
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PALAVRA DE MESTRE

Antonio Candido
A tradição crítica
O poema até certo ponto perverso, “É ela” [...]; ou outro, mais francamente jocoso,
“Namoro a cavalo”, parecem à primeira vista mero antídoto, ou pelo menos corretivo aos intangíveis amores de outros poemas. No entanto, têm também a função de
reforçá-los. Uns e outros, com efeito, falam de amores não realizados; o burlesco de
uns corresponde ao platonismo de outros.
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos.
6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. v. 2. p. 182. (Fragmento).

Jocoso: engraçado, cômico.
Burlesco: que provoca o riso.

Explique
No comentário que faz sobre os poemas de Lira dos vinte anos, Antonio
Candido conclui que há uma equivalência entre o tratamento sério e o
irônico dado ao tema do amor nos poemas de Álvares de Azevedo. Redija
um parágrafo argumentativo em que você explique como ocorre essa
equivalência.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas.
Releia os poemas “Quando à noite no leito perfumado” e “Namoro
a cavalo” e procure identificar de que modo a relação amorosa é
apresentada em cada um deles.
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Observe, a partir da comparação entre os dois textos, de que modo o
“burlesco” de um corresponde ao “platonismo” do outro.

Antonio Candido (1918-)

Ensaísta e professor, é
hoje um dos críticos literários de maior prestígio no
Brasil. Recebeu, em 1998, o
prêmio Camões como reconhecimento internacional
pelo conjunto de sua obra.
Como professor, Antonio
Candido contribuiu para a
formação de muitos dos críticos e professores que hoje
atuam nas principais universidades públicas brasileiras.
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PALAVRA DE MESTRE

Dante Moreira Leite
A tradição crítica
Com Castro Alves, o nacionalismo romântico encontra, provavelmente, a sua expressão mais autêntica e mais completa. Algumas de suas poesias mais belas adquirem
dimensão e profundidade exatamente porque contrastam a situação presente com os
símbolos estabelecidos pelos poetas anteriores. Em outras palavras, a imagem de um
país livre criada pelos poetas contrasta com a situação de escravo; os símbolos da natureza se chocam com a realidade social. É isso que ocorre, por exemplo, em “América”.
LEITE, Dante Moreira. O amor romântico e outros temas.
São Paulo: Nacional/Edusp, 1979. p. 47. (Fragmento).

Explique
Dante Moreira Leite contrapõe o nacionalismo dos poemas de Castro Alves
àquele dos poetas românticos que o antecederam. Redija um parágrafo
argumentativo em que você demonstre qual é a inovação em relação ao
nacionalismo promovida por Castro Alves.
Antes de desenvolver seu parágrafo, considere as seguintes etapas.
Releia o poema “América” e identifique quais são os símbolos nacionais
que ele apresenta.
Procure estabelecer, por meio da comparação entre esse poema e a
“Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, qual é a diferença no uso literário
da natureza brasileira.

www.modernaplus.com.br

Com base na comparação feita, identifique os argumentos que
comprovam que o nacionalismo de Castro Alves adquire “dimensão e
profundidade” porque enfrenta as questões sociais.

Dante Moreira Leite (1927-1976)

Foi professor na faculdade de filosofia da Universidade de São Paulo. Em 1974,
tornou-se diretor do Instituto de Psicologia da USP.
No livro O amor romântico e
outros temas, desenvolveu
uma interessante avaliação
das facetas assumidas pelo
nacionalismo na produção
literária do Romantismo brasileiro.
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PALAVRA DE MESTRE

Marisa Lajolo e Regina Zilberman
A tradição crítica
Se podemos assumir a hipótese de que cada romance constrói seus próprios leitores, A Moreninha parece testemunhar o esforço educativo de Macedo, ao tempo de
publicação do primeiro sucesso popular da nossa literatura. Não só o estilo literário
moderno é debatido em suas páginas, como isso acontece em termos e padrões que
provavelmente tornavam a discussão acessível aos destinatários do livro.
Nesse sentido, também a menção ao Romantismo tem função de mergulhar o
romance no mundo brasileiro contemporâneo, familiar, portanto, aos leitores. Isso se
verifica nos momentos em que Macedo incorpora o aqui e agora do Rio de Janeiro dos
anos 40, extraindo daí elementos que favoreçam a identificação, o reconhecimento e,
a partir deles, o envolvimento de sua audiência. Com essa estratégia, o autor parece
viabilizar seu projeto de criação do público brasileiro para romances nacionais.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A leitura rarefeita:
livro e literatura no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1991. p. 110. (Fragmento).

Explique
Marisa Lajolo e Regina Zilberman destacam a importância dos romances
românticos na formação do público leitor brasileiro. Redija um parágrafo
argumentativo em que você explique de que modo os escritores de
romances urbanos, como Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar
e Manuel Antônio de Almeida, desenvolveram estratégias narrativas
específicas para promover o denvolvimento dos leitores com as histórias
que contavam.
Antes de desenvolver seu parágrafo, leia as orientações a seguir.
Releia os trechos de romances românticos reproduzidos neste capítulo,
identificando referências explícitas ao aqui e agora do Rio de Janeiro do
século XIX.
Analise de que modo essas referências poderiam forçar “a identificação,
o reconhecimento e [...] o envolvimento de sua audiência”, como afirmam
as autoras.

www.modernaplus.com.br

Verifique se as estratégias utilizadas pelos autores românticos são
semelhantes, de modo a configurar aspectos estruturais das narrativas
que se repetem com uma mesma finalidade: envolver e seduzir o leitor.

São professoras de literatura na Unicamp e na PUC-RS,
respectivamente. Juntas,
desenvolvem importante
pesquisa sobre a história
da leitura no Brasil. Entre
os livros publicados a esse
respeito, destacam-se A formação da leitura no Brasil e A
leitura rarefeita.
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LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

Parte II
Unidade 4 Romantismo
Capítulo 17 O romance indianista

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Alfredo Bosi
A tradição crítica
Nas histórias de Peri e de Iracema a entrega do índio ao branco é incondicional, faz-se
de corpo e alma, implicando sacrifício e abandono de sua pertença à tribo de origem.
Uma partida sem retorno. Da virgem de lábios de mel disse Machado de Assis em artigo
que escreveu logo que saiu o romance: “Não resiste, nem indaga: desde que os olhos
de Martim se trocaram com os seus, a moça curvou a cabeça àquela doce escravidão”.
O risco de sofrimento e morte é aceito pelo selvagem sem qualquer hesitação,
como se a sua atitude devota para com o branco representasse o cumprimento de um
destino, que Alencar apresenta em termos heroicos ou idílicos.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo:
Companhia das Letras, 2003. p. 178-179. (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo apresentando razões que justifiquem
a afirmação de que “Nas histórias de Peri e de Iracema a entrega do índio
ao branco é incondicional, faz-se de corpo e alma, implicando sacrifício e
abandono de sua pertença à tribo de origem”.
Antes de desenvolver seu parágrafo, considere estas etapas.
Formule uma explicação geral para o comportamento dos índios em
relação aos brancos, com base no que você leu ao longo do capítulo.

www.modernaplus.com.br

Justifique essa explicação com exemplos retirados dos textos indianistas.

Alfredo Bosi (1936-)

É professor universitário,
crítico e historiador de literatura. Escreveu, entre outras
obras, História concisa da
literatura brasileira (1970), O
ser e o tempo da poesia (1977)
e Dialética da colonização
(1992). Por este último livro
recebeu, em 1993, os prêmios Casa Grande e Senzala e
Jabuti. Em março de 2003, foi
eleito membro da Academia
Brasileira de Letras.
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Moderna PLUS
Parte II
Unidade 4 Romantismo
Capítulo 18 O romance regionalista. O teatro
romântico

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Irene A. Machado
A tradição crítica
O ambiente rural representava não só um mundo exótico, marcado pela exuberância,
grandiosidade e magia da paisagem. Era, antes de mais nada, um mundo desconhecido,
com pessoas e costumes totalmente estranhos se relacionados aos habitantes das cidades.
MACHADO, Irene A. Roteiro de leitura: Inocência de Visconde de Taunay.
São Paulo: Ática, 1997. p. 16.

Explique
Escreva um parágrafo argumentativo em que você explique por que
o interesse dos autores de romances regionalistas não se limitava à
apresentação de cenários exuberantes das diferentes regiões brasileiras.
Antes de desenvolver seu parágrafo, considere estas etapas.
Identifique quais são as principais diferenças entre a vida na corte e na
província, no Brasil da primeira metade do século XIX.
Releia os trechos de Inocência apresentados neste capítulo e analise se
eles representam “um mundo desconhecido, com pessoas e costumes
totalmente estranhos se relacionados aos habitantes das cidades”, como
afirma Irene Machado.

www.modernaplus.com.br

Compare o universo apresentado pelas narrativas regionalistas com
aquele caracterizado nos romances urbanos estudados no Capítulo 16.

Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada
pela USP, é professora da
Escola Técnica Federal de
São Paulo. Seu livro, Roteiro
de leitura: Inocência de Visconde de Taunay, apresenta
uma cuidadosa análise do
romance Inocência, ajudando
o leitor contemporâneo a
compreender a importância
dessa obra para o quadro do
romance regionalista brasileiro do século XIX.
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Moderna plus

literatura
tempos, leitores

maria luiza M. Abaurre
marcela pontara

e leituras

Conteúdo DIGITAL - unidade 4
Sequência temática

A estética romântica: o
Romantismo em Portugal

Romantismo no Brasil:
primeira geração

Romantismo no Brasil:
segunda geração

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 12

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 13

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 14

A animação descreve o contexto
histórico em que se desenvolveu o
Romantismo, suas características e
os temas recorrentes que marcaram
essa escola na Europa, destacando
o Romantismo na Alemanha, na
Inglaterra, na França e em Portugal.
Evidencia como as revoluções
burguesas influenciaram a cultura no
final do século XVIII e no início do XIX.

A animação apresenta o cenário do
Romantismo no Brasil, destacando
as mudanças ocorridas com a vinda
da família real para o Rio de Janeiro
e aprofundando informações sobre
Gonçalves Dias.

A animação apresenta a segunda
geração romântica do Brasil, tendo
como mote suas duas principais
características, amor e morte, e seus
autores mais relevantes, Casimiro
de Abreu, Álvares de Azevedo e
Fagundes Varela.

Romantismo no Brasil:
terceira geração

Romantismo no Brasil:
o romance urbano

Romantismo no Brasil:
o romance indianista

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 15

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 16

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 17

A animação apresenta a terceira
geração romântica do Brasil.
Inconformada com as injustiças
sociais e a escravidão, essa geração
produziu uma literatura de protesto,
conhecida como Romantismo social.
Nessa animação, vemos a produção
e as características de Castro Alves
e Sousândrade.

A animação apresenta o romance
urbano produzido no Brasil.
Influenciados por romances e
folhetins europeus, são apresentados
os autores Joaquim Manuel de
Macedo, José de Alencar e Manuel
Antônio de Almeida.

A animação aborda o romance e a
prosa indianista no Brasil por meio de
um de seus maiores representantes,
José de Alencar.

Moderna plus

literatura
tempos, leitores
e leituras

Conteúdo DIGITAL - unidade 4
Sequência temática

Romantismo no Brasil:
o romance regionalista

Romantismo no Brasil:
o teatro romântico

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 18

Literatura > Parte 2 > Unidade 4 >
Cap. 18

A animação apresenta a produção
regionalista e nela vemos que a
produção literária passa a apresentar
aspectos da vida interiorana, dando
ao sertanejo e ao homem do interior
a responsabilidade de representar o
elemento nacional.

A animação apresenta a produção do
teatro romântico brasileiro. Em um
primeiro momento, vemos a produção
teatral focada na corte e produzida
por Gonçalves de Magalhães e
José de Alencar. Posteriormente, é
apresentada a comédia de costumes
de Martins Pena.

maria luiza M. Abaurre
marcela pontara

Unidade

5

Realismo e
Naturalismo
A segunda metade do século XIX
testemunha um grande avanço das ciências.
Testemunha também os efeitos da Revolução
Industrial, que mudou definitivamente a
relação entre os seres humanos.
Esses eventos transformam o modo como a
arte e, em particular, a literatura representam
o mundo. Os sentimentos dão lugar a um
olhar mais objetivo para a sociedade. É sob
essa lente que o Realismo analisa de perto
atitudes, comportamentos, instituições. Essa
objetividade se acentua no Naturalismo,
gerando distorções construídas com o
propósito de deixar mais claro aquilo que se
pretende denunciar e criticar.
O Realismo e o Naturalismo orientaram a
produção de grandes mestres da literatura
universal, como Flaubert, Zola, Machado de
Assis, entre outros. Leia mais nesta unidade.

Capítulo 19 Realismo, 388
Capítulo 20 Naturalismo, 422

Bouguereau, W. A pequena
pedinte. 1880. óleo sobre tela,
73,6 X 116,8 cm.
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UMa ViaGeM no teMpo

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Capítulo I
Óbito do autor
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim,
isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o
uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar
diferente método: a primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um
defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria
assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs
no introito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco.
Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto
de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos
e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui acompanhado ao
cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia — peneirava — uma chuvinha miúda, triste e constante, tão
constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta
engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova: — “Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando
a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade.
Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como
um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas
entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado”.
Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei. E foi
assim que cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas
pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. [...]
aSSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.
São Paulo: ateliê editorial, 2001. p. 69-70. (Fragmento).

Campa: túmulo.
introito: princípio, começo.
Pentateuco: coleção dos cinco primeiros livros do Velho Testamento (Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio), na Bíblia.
Proferiu: pronunciou.
Undiscovered country (inglês): literalmente, país ainda não descoberto. em Hamlet, de
Shakespeare, essa expressão é utilizada para fazer referência ao reino dos mortos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Capítulo XX
Bacharelo-me

Moedas de ouro. D. Pedro II,
1841 (10 mil-réis) e D. Pedro II,
1849 (20 mil-réis).

Um grande futuro! Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os
olhos, ao longe, no horizonte misterioso e vago. [...] Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político, ou até bispo, — bispo que fosse, — uma
vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição
superior. [...]
E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade
esperava-me com as suas matérias árduas; estudei-as muito mediocremente, e nem
por isso perdi o grau de bacharel; deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos
da lei; uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, — principalmente de
saudades. Eu tinha conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião; era um
acadêmico estroina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo
romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das
constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma
ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Capítulo XXI
O Almocreve
Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado; fustiguei-o, ele deu dois corcovos, depois mais três,
enfim mais um, que me sacudiu fora da sela, e com tal desastre, que o pé esquerdo me ficou preso no estribo; tento
agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado,
disparou pela estrada fora. Digo mal; tentou disparar, e
efetivamente deu dois saltos, mas um almocreve, que ali
estava, acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não
sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé.
— Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve.
E era verdade; se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre; cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno
cá dentro, e lá se me ia a bacharelice em flor. O almocreve
salvara-me talvez a vida; era positivo; eu sentia-o no sangue
que me agitava o coração. Bom almocreve! Enquanto eu tornava à consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar
os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe
três moedas de ouro das cinco que trazia comigo; não porque
tal fosse o preço da minha vida, — essa era inestimável; mas
porque era uma recompensa digna da dedicação com que
ele me salvou. Está dito, dou-lhe as três moedas.
[...]
Fui aos alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei
se não era excessiva a gratificação, se não bastavam duas
moedas. Talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante
para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa;
era um pobre diabo, que nunca jamais vira uma moeda de
ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, via-a reluzir à luz do
sol; não a viu o almocreve, porque eu tinha lhe voltado as
costas; mas suspeitou-o talvez, entrou a falar ao jumento
de um modo significativo; dava-lhe conselhos, dizia-lhe que
tomasse juízo, que o “senhor doutor” podia castigá lo; um
monólogo paternal. Valha-me Deus! até ouvi estalar
um beijo: era o almocreve que lhe beijava a testa.
— Olé! exclamei.
— Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está
a olhar para a gente com tanta graça...
Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata,
cavalguei o jumento, e segui a trote largo, um pouco vexado,
melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a
algumas braças de distância, olhei para trás, o almocreve

fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo; eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso
do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre;
eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em
lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou
em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um
impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício;
acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem
mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia
constituí-lo simples instrumento de Providência; e de um
ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, chamei-me
pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações
antigas; tive (por que não direi tudo?) tive remorsos.
aSSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.
São Paulo: ateliê editorial, 2001. p. 109-112. (Fragmento).

Preeminência: distinção.
Nomeada: prestígio, renome.
Estroina: inconsequente.
Tumultuário: rebelde.
Logrado: obtido, conseguido.
Assaz: muito.
Almocreve: indivíduo que conduz bestas de carga.
Corcovos: saltos, pinotes.
Alforjes: sacos duplos utilizados para transporte em
montarias.
Vexado: atormentado.
Braças: medidas de comprimento (uma braça mede
aproximadamente 2,2 metros).
Providência: ação pela qual Deus conduz os
acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi
destinado.
Pródigo: excessivamente generoso.
Dissipações: desperdícios, esbanjamentos.

Ilustração
de Candido
Portinari para o
livro Memórias
póstumas de
Brás Cubas,
1943.

Primeiras leituras

algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me: o
diploma era uma carta de alforria; se me dava a liberdade,
dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei as margens
do Mondego, e vim por ali afora assaz desconsolado, mas
sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo
de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, — de
prolongar a universidade pela vida adiante...
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Capítulo

19

Realismo

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você
deverá ser capaz de:
1. Compreender a relação entre
a Revolução industrial e o
surgimento da estética realista.
2. Analisar de que modo se
articularam os agentes do discurso
no período e como essa articulação
influenciou o projeto literário do
Realismo.
3. Explicar como a sociedade passou
a ocupar o lugar do indivíduo no
centro da obra literária.
4. Justificar a substituição da
idealização romântica por uma
postura racional e objetiva.
5. Caracterizar o realismo português.
6. Explicar o que foi a polêmica “Bom-senso e bom gosto”.
7. Reconhecer os diferentes
momentos da poesia de Antero
de Quental e os temas a eles
associados.
8. Identificar o projeto literário
desenvolvido por eça de Queirós
em seus romances.

Unidade 5 • Realismo e naturalismo

9. Caracterizar o realismo das obras
de Machado de Assis.
10. Reconhecer, nos romances realistas
do autor, a representação literária
de comportamentos da elite
brasileira do Segundo Reinado.
11. Analisar a função do diálogo entre
o narrador e o leitor para a ficção
machadiana.
12. Compreender de que modo a
criação de personagens que
espelham a sociedade em que
vivem, inaugurada nos romances
realistas, torna-se uma tradição
literária que será retomada e
transformada por autores de
diferentes períodos.

Clausen, G. Busto de uma
camponesa. 1882. Óleo sobre
tela, 59,3 3 40 cm. nessa tela,
o pintor procura registrar a
vida rural com um realismo
quase fotográfico.
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iqueza e miséria, crescimento desordenado dos centros urbanos,
mudança radical nos meios de transporte e comunicação,
grandes avanços científicos. A Revolução Industrial transformou
a face da Europa e trouxe consigo a urgência de uma nova
estética, capaz de refletir esse processo. O Realismo responde
a essa necessidade. Neste capítulo, você saberá por quê.

Leitura da imagem
1. Observe o retrato da camponesa que abre o capítulo. Como você a descreveria?
ff
Que impressão essa mulher provoca no observador?

2. Que aspectos da imagem podem causar impacto no observador do
quadro?

3. Você diria que esse é um retrato idealizado de uma camponesa?

Da imagem para o texto
4. Com o surgimento do Realismo na Europa, os romances de costumes
passam a retratar as personagens e suas relações de modo mais distanciado e objetivo. Leia um trecho de Madame Bovary, que mostra o
descontentamento da personagem principal diante da realidade de
sua vida de casada.

Capítulo 9
[...] Quanto mais próximas lhe ficavam as coisas, mais o seu pensamento se afastava delas. Tudo o que a rodeava de perto, os campos enfadonhos, os burguesinhos
imbecis, a mediocridade da existência, parecia-lhe uma exceção no mundo, um
caso particular em que se achava envolvida, ao passo que para além se estendia, a
perder de vista, o imenso país da felicidade e das paixões. Confundia, no desejo, a sensualidade do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos
com a delicadeza dos sentimentos. Acaso não necessita o amor, como certas
plantas, terreno preparado, temperatura especial? [...]
Charles gozava de boa saúde e tinha ótimo aspecto; a sua reputação estava
definitivamente firmada. Os camponeses gostavam dele porque não era orgulhoso. Agradava as crianças, não entrava nunca nas tabernas e, além disso,
inspirava confiança pela sua conduta. [...]
[...] Charles, porém, não tinha ambições! Um médico de Yvetot, com quem
se encontrara em conferência, humilhara-o um pouco, na própria cabeceira do
doente e na presença dos parentes reunidos. Quando Charles contou, à noite,
esse fato, Emma exaltou-se em voz alta contra o colega. Charles sentiu-se
enternecido com isso e deu-lhe um beijo acompanhado de uma lágrima. Ela,
porém, estava exasperada de vergonha; a sua vontade era de espancá-lo, mas
se levantou, dirigiu-se ao corredor, abriu a janela e aspirou o ar fresco, para se
acalmar.
— Pobre-diabo! Pobre-diabo! — dizia ela em voz baixa, mordendo o lábio.
Sentia-se cada vez mais irritada. A idade ia-o tornando pesadão; à sobremesa
divertia-se em cortar as rolhas das garrafas vazias e, depois de comer, passava
a língua pelos dentes; ao engolir a sopa, fazia um gorgolejo em cada gole e,
como começasse a engordar, os olhos, já por si tão pequenos, pareciam ter sido
empurrados pelas bochechas.

ClauSen, g. Autorretrato.
1882. óleo sobre tela,
21,3 3 31,1 cm.

George Clausen (1852-1944), pintor inglês, estudou com o mestre francês
Bouguereau. Tornou-se um
dos mais aclamados pintores
modernos de paisagens e
vida nos campos. Destaca-se,
na sua obra, o uso da luz, que
contribui para orientar o olhar
do observador para detalhes
que desejava destacar.

Capítulo 19 • Realismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Justifique.

389

I_plus_literatura_cap19_C.indd 389

20/10/10 6:11:12 PM

Emma, às vezes, metia-lhe para dentro do colete a fralda vermelha da camisa,
arrumava-lhe a gravata ou punha fora as luvas desbotadas, que ele pretendia calçar;
e isso não era por ele, como Charles pensava, mas por ela mesma, por expansão
de egoísmo, por irritação nervosa. [...]
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Tradução de
Enrico Corvisieri. Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 68-72. (Fragmento).

a) Transcreva a passagem que revela os sentimentos de Emma em relação ao local em que vive com o marido.

b) Como ela se sente morando nessa pequena vila no interior da França?
Que imagem faz do lugar?

c) De que maneira a linguagem usada traduz para o leitor os juízos de
valor de Emma?

5. O que é possível depreender do gesto de Charles Bovary diante da reação
revoltada de Emma?
ff
Como Emma vê seu marido? Justifique.

6. Compare o retrato da camponesa, que abre este capítulo, com a apresentação que Flaubert faz da vida de casados de Charles e Emma. Que
semelhanças no olhar para a realidade podemos identificar entre o
quadro e o texto? Explique.

7. Discuta com seus colegas: uma cena como a de Madame Bovary poderia
fazer parte de um romance romântico? Por quê?

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

A Revolução Industrial
muda a face da Europa
A Revolução Industrial desencadeou mudanças tão profundas no modo
de produção que se tornou responsável pela reordenação da economia
mundial no século XIX.
A multiplicação das máquinas e o crescimento do comércio ajudaram a
disseminar um clima de otimismo que associava as mudanças nos modos de
produção à possibilidade de importantes reformas sociais e prometia tempos de prosperidade econômica e desenvolvimento técnico e científico.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Gustave Flaubert (1821-1880) chocou a França ao
publicar, em quatro folhetins
no periódico La Revue de Paris (1856), a história de Emma
Bovary. Victor Hugo, Baudelaire e outros escritores saudaram a narrativa como o ponto
alto do romance francês do
século XIX. As classes conservadoras, porém, acusaram
o escritor de ofensa à moral
pública por tratar de modo
franco do tema do adultério e
das fraquezas humanas. Inocentado no processo movido
contra ele, Flaubert entrou
para a história literária como
o primeiro autor a produzir
uma narrativa que rompe
violentamente com o olhar
idealizado predominante na
estética romântica. É, por
esse motivo, considerado o
fundador do Realismo.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

A industrialização, porém, acarretou um efeito social contrário ao esperado: acentuou a distinção entre a burguesia e a classe trabalhadora
(proletariado). Os trabalhadores, agora assalariados, foram empurrados
em direção à pobreza.

Um paradoxo capitalista:
desenvolvimento e miséria
GUY, S. 1862. Uma varredora de
passagem. Óleo sobre tela,
21,6 3 30,8 cm.
O avanço capitalista promove
um agravamento dos problemas
sociais. A arte se interessa pelas
crianças que começam a aparecer
nas cidades, pedindo esmolas,
trabalhando, como essa pequena
menina que varre as ruas em troca
de moedas.

Em 1800, a população da Europa chegava a 190 milhões de pessoas.
Cem anos mais tarde, 460 milhões. Esses números traduzem uma evidente
expansão do mercado e do trabalho.
Com o declínio dos tipos tradicionais de lavoura e o uso das máquinas,
os camponeses foram expulsos do interior e iam para as cidades em busca
de emprego nas indústrias e fábricas. Mesmo os grandes centros, como
Londres e Paris, não contavam com uma infraestrutura adequada para
absorver um crescimento populacional tão grande. Nesse contexto de pobreza crescente, a mendicância e a prostituição tornaram-se subprodutos
indesejáveis e degradantes da sociedade.
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1863
1878 1867
1880

Inauguração do primeiro
metrô, em Londres.
Marx publica O capital.
Eça de Queirós publica
O primo Basílio.
Inauguração da central
geradora de energia
elétrica, em Nova Iorque.
Rodin esculpe O pensador.

roDIn, a. O pensador.
Bronze, 72 cm de altura.
Publicação do livro
Memórias póstumas de
Brás Cubas, de Machado
de Assis.
É criada, no Brasil, a Escola
Neutralidade, escola
primária positivista.

1885

Diferentes doutrinas surgiram para explicar a organização capitalista. o
inglês Adam Smith (1723-1790) é considerado o pai da economia moderna.
Pregava uma política liberalista, na qual a economia deveria ser exercida pela
livre-iniciativa. a função do estado seria apenas preservar a lei, manter a ordem
e defender a nação. a proposta do liberalismo de não intervenção estatal na
economia foi associada a uma expressão francesa, laissez-faire, que pode ser
traduzida como “deixar fazer”.
Para o economista Thomas Malthus o descompasso entre o crescimento
populacional e a produção de alimentos gerava um estado de pobreza permanente e inevitável. Sua teoria serviria de justificativa para que alguns setores
da sociedade condenassem ações governamentais de ajuda aos pobres.
o filósofo e economista alemão Karl Marx (1818-1883) revolucionou o pensamento de seu tempo ao lançar as bases teóricas para uma nova organização social.
Para ele, as relações de produção e de trabalho da sociedade é que determinavam
a estrutura social. em 1848, juntamente com Friedrich Engels (1820-1895), lançou
O manifesto comunista conclamando as classes trabalhadoras a se insurgirem
contra o sistema capitalista que as oprimia e condenava à miséria. acreditavam
numa nova sociedade, onde as pessoas, livres, trabalhariam em conjunto pelo
bem comum e todos teriam uma vida mais digna e justa.

Realismo: a sociedade no centro
da obra literária

gottlieb Daimler e seu
filho Wilhelm andam
no primeiro automóvel.
Berlim, 1885.
Proclamação da
República, no Brasil.
Surge o Partido Operário.
Promulgada a
Constituição dos Estados
Unidos do Brasil.
Início da Revolta Armada
no Rio de Janeiro.
Roentgen descobre o
raio X.
Os irmãos Lumière
constroem o primeiro
cinematógrafo.

Capítulo 19 • Realismo

DauMIer, H. O vagão
da segunda classe.
1864. Tinta e carvão
sobre papel,
20,5 3 30,1 cm.

1899

1895

1893

os artistas, como pessoas de seu tempo, procuraram um novo parâmetro de interpretação da realidade. Foi assim que a objetividade ocupou o
lugar do subjetivismo romântico e a valorização desmedida da emoção foi
abandonada. em lugar de tratar dos dramas individuais, o olhar realista
focalizará a sociedade e os comportamentos coletivos.

1889

a realidade das máquinas, dos transportes e das novas teorias sociais
tornava inviável a visão de mundo romântica.

1891 1890

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Novas doutrinas sociais

1881

as alterações trazidas pelo avanço tecnológico tiveram um efeito imediato na vida dos europeus: o mundo ficou menor. a invenção do telégrafo
permitiu comunicações extremamente rápidas e com o cabo submarino
transatlântico em 1866, o contato entre pessoas em diferentes continentes
foi agilizado de forma extraordinária.
a substituição dos cavalos pelas máquinas movidas a vapor revolucionou
o sistema de estradas de ferro.

1884

Um mundo menor

Machado de Assis
publica sua obra-prima,
Dom Casmurro.
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Tome nota
Madame Bovary e a
crítica ao Romantismo

Como estética literária, o Realismo procura analisar a nova organização social e econômica, detectando suas causas e denunciando suas
consequências.

O projeto literário do Realismo
em uma conferência intitulada “a literatura nova (o realismo como nova
expressão da arte)”, o escritor português eça de Queirós define, em linhas gerais, o projeto literário da nova estética: “o realismo é a anatomia do caráter”.
e explica:
[...] É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios
olhos — para condenar o que houver de mau na nossa sociedade.
[...]

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Madame Bovary, de gustave Flaubert, foi a primeira
narrativa realista a surgir
na europa. o romance conta
a história de emma Bovary,
mulher educada segundo
os ideais burgueses ro mânticos que, enfadada
com o próprio casamento,
se torna vítima fácil para o
primeiro conquistador que
lhe cruza o caminho.
o destino de emma é a
morte. Dessa forma, Flauber t aponta a mor te da
visão romântica, ao mesmo
tempo que critica, de modo
impiedoso, a falsidade da
sociedade burguesa. em
sua obra, toda a intriga
melodramática, aventurosa
e sensacional é substituída
pelas descrições de uma
vida cotidiana monótona e
quase sempre vulgar.
a mediocridade da vida
burguesa emerge das páginas de Madame Bovary
para mostrar que, na perspectiva realista, denunciar
a hipocrisia da classe dominante é o que dá ao artista
uma importante função na
educação da sociedade.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Madame
Bovary, de Claude Chabrol.

eça resume os objetivos que norteiam toda a literatura realista: uma
representação da realidade que permita compreender a origem de práticas
e comportamentos sociais negativos.
Para fazer essa análise, os escritores realistas adotarão a razão e a
objetividade como lentes através das quais observam a realidade. o que
revelam é uma burguesia hipócrita e fútil, que explora o proletariado enquanto professa o amor à justiça e à igualdade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

QueIróS, eça de. In: SaraIVa, antonio José; loPeS, oscar. História da
literatura portuguesa. 12. ed. Porto: Porto editora, 1982. p. 926. (Fragmento).

grau-Sala, e. Emma Bovary.
1943. gravura.

Os agentes do discurso
as condições de produção e de circulação dos romances realistas são
essencialmente as mesmas que vimos para a narrativa romântica. os folhetins continuam sendo o principal veículo de divulgação das novas obras,
tanto na europa quanto no Brasil.

•

O realismo e o público

Quando Madame Bovary apareceu em folhetins, despertou admiração e
escândalo ao tratar de modo direto e franco do adultério de uma legítima representante do universo burguês. o desejo de compreender as transformações sociais levava o público a procurar obras em que a idealização romântica fosse substituída por uma postura racional. o que esse leitor não esperava era encontrar uma condenação do seu modo de vida. Por esse motivo,
a reação do público foi de desqualificar os autores mais incisivos, como
gustave Flaubert e eça de Queirós, acusados de abordar temas imorais.
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no Brasil, Machado de assis também espantou o público após a publicação de seu romance mais ousado, Memórias póstumas de Brás Cubas. a
causa do espanto, porém, era outra: a estrutura dessa narrativa rompia todas as expectativas de um leitor acostumado aos romances românticos.
a história não trazia nenhum dos ingredientes folhetinescos destinados
a conquistar o público da época. não tinha um protagonista de caráter
admirável, não contava uma história de amor, não apresentava aventuras
ou criava situações de suspense.
Houve críticas que apontaram com dureza a falta de qualidade de Memórias póstumas de Brás Cubas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A obra do Sr. Machado de Assis é deficiente, senão falsa,
no fundo, porque não enfrenta o verdadeiro problema que
se propôs a resolver e só filosofou sobre caráteres de uma
vulgaridade perfeita; é deficiente na forma, porque não há
nitidez, não há desenho, mas bosquejos, não há coloridos,
mas pinceladas ao acaso.
DuarTe, urbano. apud: guIMarÃeS, Hélio de Seixas.
Os leitores de Machado de Assis. São Paulo: nanquin/edusp, 2004. p.
192. (Fragmento adaptado).

Bosquejos: rascunhos.

nos dois casos, a reação dos leitores — críticos e leigos — registra o
impacto dos romances realistas em um público habituado à estrutura das
narrativas românticas.
Para enfrentar esse problema, Machado de assis estabelece desde o início
de suas obras um diálogo constante com o leitor, que ganha características
definidas: ora cínico, ora sensível, reage às situações vividas pelas personagens, fica indignado com o narrador. Por trás desse jogo de cena há um objetivo:
conquistar a simpatia dos leitores ao provocar, entre eles e as personagens e
os narradores dos romances que escrevia, uma espécie de identidade.
a interlocução que aparece nos romances do autor é estabelecida
com um público de traços definidos (membro da elite burguesa, familiarizado com a estrutura dos romances românticos, alguém que vive nos
principais centros urbanos brasileiros...). Machado sabe que esse leitor
precisa se interessar pela obra para adquiri-la e, desse modo, garantir a
sua atividade de escritor.

Uma leitora norte-americana das
Memórias póstumas de
Brás Cubas
em um interessante ensaio sobre Machado de assis,
a escritora norte-americana
Susan Sontag (1933-2004)
chama a atenção para a
importância da relação entre narrador e público nas
Memórias póstumas de Brás
Cubas.

[...] O esplêndido achado
do romance, serem memórias
escritas por um morto, acrescenta um efeito adicional a esses cuidados reguladores com
aquilo que o leitor pensa.
[...] Pedir ao leitor que tenha paciência com a tendência
do narrador para a frivolidade
é também uma manobra de
sedução, tal como prometer
ao leitor emoções fortes e
conhecimentos novos. [...]
SonTag, Susan.
Questão de ênfase. Tradução
de rubens Figueiredo.
São Paulo: Companhia das letras, 2005. p. 50-51. (Fragmento).

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Anna
Karenina, de Julien Duvivier.

Racionalismo e objetividade

a objetividade “absoluta” da prosa realista precisa, porém, ser
questionada. o olhar do leitor é dirigido pelo narrador realista, sem
que isso seja feito de modo declarado ou explícito, como acontecia
nos romances românticos. observe como o narrador de O primo
Basílio descreve D. Felicidade de noronha.

Capítulo 19 • Realismo

na literatura realista, o artista procura analisar a realidade que o
cerca tendo a razão como seu instrumento principal. o subjetivismo
é substituído por um olhar mais objetivo.
o interesse pelo funcionamento e pela organização da sociedade
leva os escritores realistas a abordarem as necessidades materiais
humanas (alimentação, moradia, etc.) e discutir as condições econômicas (aspectos referentes ao mundo do trabalho) necessárias
para satisfazer tais necessidades. esse interesse pela realidade
concreta, material, afasta o romance realista da perspectiva idealizada que caracterizou o romantismo.

o anúncio mostra um
penteado que estava
na moda na época de
Machado de assis.
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Dispepsia: desconforto intestinal
após as refeições.
Espartilhar: usar espartilho
(espécie de colete bem justo).
Baça: sem brilho.

[...] Às nove horas, ordinariamente, entrava D. Felicidade de Noronha. Vinha logo
da porta com os braços estendidos, o seu bom sorriso dilatado. Tinha cinquenta
anos, era muito nutrida, e, como sofria de dispepsia e de gases, àquela hora não se
podia espartilhar e as suas formas transbordavam. Já se viam alguns fios brancos
nos seus cabelos levemente anelados, mas a cara era lisa e redonda, cheia, de uma
alvura baça e mole de freira; nos olhos papudos, com a pele já engelhada em redor,
luzia uma pupila negra e úmida, muito móbil; e aos cantos da boca uns pelos de buço
pareciam traços leves e circunflexos de uma pena muito fina. [...]
QueIróS, eça de. O primo Basílio. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 33. (Fragmento).

o narrador não revela sua opinião sobre D. Felicidade, apenas a descreve.
Porém, as observações que faz sobre a dispepsia e os gases que afligem
a senhora e outros detalhes que destaca em sua aparência, como a cara
“de uma alvura baça e mole de freira” e os “olhos papudos”, acabam por lhe
dar um aspecto caricato.

Contemporaneidade
o passado, as origens, as raízes não são mais o foco de atenção do
artista. Integrado à sociedade em que vive, interessa-se pela realidade
presente. alguns recursos narrativos colaboram para dar ao texto realista
a marca da contemporaneidade. o mais frequente é a referência, por meio
das personagens, a acontecimentos da vida social ou política.
esse recurso também era utilizado nos romances românticos. a diferença é que, nos textos realistas, a introdução de dados da época costuma
vir associada a um olhar crítico, que parece manifestar a insatisfação dos
leitores em relação a espaços e serviços públicos.

Materialismo
Consequência natural da oposição ao sentimentalismo romântico é a
adoção de uma postura materialista, que procura a verdade na realidade
concreta, material, e não nos sentimentos e na imaginação.
Para os escritores realistas, a sociedade é o objeto de interesse imediato e sua análise e compreensão dependem da capacidade de se aterem
a fatos verdadeiros e comportamentos observáveis.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ao ler descrições como essa, o leitor pode se convencer de que formou,
sozinho, uma imagem sobre as personagens, mas na verdade chega às
conclusões previstas pelo narrador.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

A “anatomia do caráter”

retrato de jovem paulistana,
fotografada por Militão augusto
de azevedo, 1873.

Condição para compreender a sociedade era observar como se comportavam as pessoas e se havia alguma relação entre esse comportamento e
problemas sociais. Por esse motivo, os realistas deixam de lado o particular,
o exótico, e procuram flagrar o que é típico, sistemático, recorrente.
Vem daí o interesse pela análise das motivações psicológicas que poderiam explicar certos comportamentos. além disso, as personagens também
passam a ser construídas de modo coerente com o contexto social, cultural,
econômico e político em que se inserem.
Machado de assis mostra-se um mestre na construção de personagens,
pondo em evidência as motivações psicológicas do comportamento de cada
uma delas. agem de forma coerente com uma classe dominante que não
via nada de errado em explorar os outros e não tinha escrúpulos em fazer
valer a própria vontade.
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O interesse coletivo em pauta

Projeto literário do Realismo

os arroubos amorosos do romantismo são deixados de lado, porque o
escritor deseja agora investigar como é a vida após o casamento. Por esse
motivo, encontramos diferentes autores tratando do tema do adultério.
no plano social, a opressão, a corrupção, o mundo da política e a frivolidade das elites também aparecem tematizados com frequência. a partir
deles se forma um retrato da sociedade da época naquilo que ela tem de
mais verdadeiro.

Linguagem: a força das descrições cruéis

[...] Havia cinco anos que D. Felicidade o amava. [...] Viam-na corada e nutrida, e não
suspeitavam que aquele sentimento concentrado, irritado semanalmente, queimando
em silêncio, a ia devastando como uma doença e desmoralizando como um vício. [...]
Sempre tivera o gosto perverso de certas mulheres pela calva dos homens, e aquele
apetite insatisfeito inflamara-se com a idade. Quando se punha a olhar para a calva
do Conselheiro, larga, redonda, polida, brilhante às luzes, uma transpiração ansiosa
umedecia-lhe as costas, os olhos dardejavam-lhe, tinha uma vontade absurda, ávida de
lhe deitar as mãos, palpá-la, sentir-lhe as formas, amassá-la, penetrar-se dela! [...]

olhar mais racional,
objetivo e crítico
Temas de interesse
coletivo (adultério,
opressão, corrupção, etc.)

A difícil vida de um
órfão na Inglaterra
vitoriana

QueIróS, eça de. O primo Basílio. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 34-35. (Fragmento).

Dardejavam: brilhavam.

nesse momento, o olhar cruel do narrador aparece de modo claro. a
atração que D. Felicidade sente pelo Conselheiro é apresentada como “uma
doença” que a desmoraliza “como um vício”. Seu gosto pelos homens calvos
é definido como “perverso”.
a cena explora o lado ridículo desse sentimento. o narrador conduz a
descrição a uma interpretação específica: estamos contemplando a degradação daquela senhora, que mal consegue se controlar ao ver a calva
do Conselheiro acácio.

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 7.

Capítulo I
Características do lugar onde Oliver Twist nasceu e das circunstâncias em
que ocorreu seu nascimento
Entre outros edifícios públicos de certa cidade, que, por muitas razões, será
prudente evitar mencionar, e à qual não queremos atribuir nome fictício, um existe,
muito comum, nos últimos tempos, à maior parte das cidades, sejam elas grandes
ou pequenas. Refiro-me a um asilo. Nesse asilo nasceu, certo dia, em data que não
vale a pena indicar, porque isso, no princípio dessa história, não apresenta nenhum
interesse para o leitor, a criatura cujo nome aparece no título do presente capítulo.

Ilustração para o livro Oliver
Twist, produzida por george
Cruikshank, 1838.

Publicado em capítulos
mensais entre fevereiro de
1837 e abril de 1839, Oliver
Twist conta a história de um
órfão que é forçado a viver
em um reformatório de meninos comandado pelo terrível
Sr. Bumble. Desesperado,
oliver foge e passa a viver
nas ruas de londres, onde
é sequestrado pelo líder de
um grupo de ladrões e acaba
preso por um crime que não
cometeu. Sua vida começa a
mudar quando conhece o Sr.
Bownlow, vítima do roubo de
que fora acusado, que lhe dá
comida, roupas, abrigo e carinho. nesse romance, Dickens
tematiza alguns dos males
que começam a proliferar na
Inglaterra vitoriana.

Capítulo 19 • Realismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

no plano da linguagem, a tradução mais evidente do novo olhar adotado
pelos escritores realistas é a tentativa de oferecer descrições aparentemente isentas para que o leitor forme um juízo das cenas apresentadas.
repare como o narrador de O primo Basílio dirige a atenção de quem lê para
os aspectos e comportamentos mais negativos e ridículos da personagem.

representação da
realidade que permita
denunciar aspectos
negativos da sociedade
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inacostumada ração de cerveja, e um médico da roça que
fazia aqueles trabalhos por contrato, Oliver e a natureza
travaram combate com aquilo que se interpunha entre
eles. O resultado foi que, após alguma luta, Oliver respirou,
espirrou, anunciando enfim aos moradores do asilo que
um novo fardo havia sido imposto ao município, com um
grito forte ou, pelo menos, tão forte como razoavelmente
se podia esperar de um menino que só vinha tendo a capacidade da voz havia três minutos e um quarto.[...]
O médico retirou-se para jantar; e a enfermeira
[...] sentou-se numa cadeira baixa, diante do
fogo, e começou a vestir a criança.
Que excelente exemplo do poder
do vestuário não era o jovem Oliver
Twist! Enrolado no cobertor, que
havia até ali sido a sua única vestimenta, tanto podia ser o filho de
um nobre quanto o de um mendigo;
teria sido difícil à pessoa mais sábia,
que não o conhecesse, determinar-lhe a verdadeira escala social. Mas
agora que se achava envolto em velhas roupas de algodão, que se tinham
amarelado naquele serviço, estava etiquetado e catalogado, e caiu imediatamente
na sua real situação — uma criança abandonada,
o órfão de um asilo, o escravo humilde, meio esfomeado,
para ser esbofeteado e socado através do mundo, desprezado por todos, não amparado por ninguém.
Oliver chorou intensamente. Se ele pudesse saber
que era órfão, abandonado à relutante misericórdia dos
empregados de um asilo, talvez tivesse chorado mais
forte ainda.

Enfadonha: cansativa,
aborrecida, monótona.

DICKenS, Charles. Oliver Twist. Tradução de antônio ruas.
São Paulo: nova Cultural, 1993. p. 13-16. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Muito tempo depois de ela ter sido trazida a este
mundo de dores e tristezas pelo cirurgião local, ainda
ficou duvidoso se a criança poderia sobreviver ou não,
e chegar a receber um nome. Em caso negativo seria
mais do que provável que estas memórias nunca aparecessem; ou, se aparecessem, tudo se resumiria em duas
páginas, que possuiriam o inestimável mérito de ser a
biografia mais concisa e fiel já existente na literatura de
qualquer país em qualquer época.
Embora não esteja inclinado a afirmar
que o nascimento num asilo seja, por si
só, a circunstância mais feliz e invejável que possa ocorrer a um ser
humano, atrevo-me a dizer que,
neste caso especial, foi para
Oliver Twist a melhor coisa
que lhe poderia ter acontecido. O fato é que houve
considerável dificuldade em
induzir Oliver a tomar sobre
si o encargo da respiração,
uma prática enfadonha, mas
que o costume tornou necessária
à nossa existência despreocupada;
e, durante algum tempo, ele jazeu a
arfar num pequeno colchão de lã, oscilando
indecisamente entre este mundo e o outro, e mais para
o outro que para este. Se, durante esse breve período,
tivesse ele, junto de si, avós cuidadosos, tias alvoroçadas, experientes enfermeiras e doutores de sabedoria
profunda, teria morrido sem apelo nem remédio. Não
tendo perto dele, porém, senão uma pobre velha indigente, que estava com os olhos enevoados por uma

1. No primeiro parágrafo, o narrador dá algumas voltas até definir qual é
o tipo de edifício público sobre o qual irá falar. Que edifício é esse?

a) O que ele acha importante destacar a respeito da presença de edifícios
como esse nas cidades?
Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

b) O que torna esse edifício importante para a narrativa?

2. Um conjunto de informações dadas nesse primeiro capítulo nos levam
a identificar um olhar crítico do narrador para a sociedade sobre a qual
irá escrever. Que informações são essas? Explique.

3. Qual o foco da atenção do narrador nesse edifício público?
a) Qual é o termo utilizado, no primeiro parágrafo, para fazer referência
ao futuro protagonista da narrativa?

b) Explique o que a escolha desse termo sugere em relação à importância
dessa personagem para a sociedade da qual fará parte.

c) O local de nascimento dessa personagem ajuda a reforçar a impressão inicial causada pelo termo escolhido para identificá-la.
Por quê?
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Releia.

“[...] Embora não esteja inclinado a afirmar que o nascimento num asilo seja, por si só, a circunstância mais feliz
e invejável que possa ocorrer a um ser humano, atrevo-me
a dizer que, neste caso especial, foi para Oliver Twist a
melhor coisa que lhe poderia ter acontecido. O fato é que
houve considerável dificuldade em induzir Oliver a tomar
sobre si o encargo da respiração, uma prática enfadonha,
mas que o costume tornou necessária à nossa existência
despreocupada; e, durante algum tempo, ele jazeu a arfar
num pequeno colchão de lã, oscilando indecisamente
entre este mundo e o outro, mais para o outro que para
este. [...]”

4. Nessa e em outras passagens do texto, o olhar irônico do narrador
é explicitado. Quais as evidências dessa ironia no trecho acima?
ff
Se o narrador está sendo irônico, por que afirma que a melhor
coisa que poderia ter acontecido a Oliver Twist foi ter nascido em
um asilo? Justifique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Por que, logo após constatar que Oliver Twist foi capaz de respirar
sozinho, o narrador afirma que esse gesto significou que “um novo
fardo havia sido imposto ao município”?

Considerado o mais importante escritor inglês da
era vitoriana, Charles John
H. Dickens (1812-1870) foi
também o mais lido romancista da época. os cerca de
180 filmes e adaptações
para a televisão atestam a
vitalidade da sua obra e a
capacidade do autor para
a criação de personagens
inesquecíveis. Introdutor da
crítica social na literatura
inglesa ficcional, Dickens
foi um leitor apaixonado
desde a infância. entre seus
romances mais famosos
destacam-se Oliver Twist e
David Copperfield. Um conto
de duas cidades e Canção de
Natal são contos do autor
que também se tornaram
clássicos.

Releia.

“[...] Que excelente exemplo do poder do vestuário
não era o jovem Oliver Twist! Enrolado no cobertor, que
havia até ali sido a sua única vestimenta, tanto podia
ser o filho de um nobre quanto o de um mendigo; teria
sido difícil à pessoa mais sábia, que não o conhecesse,
determinar-lhe a verdadeira escala social. Mas agora que
se achava envolto em velhas roupas de algodão, que se
tinham amarelado naquele serviço, estava etiquetado
e catalogado [...].”

6. Por que o narrador afirma, no trecho acima, que Oliver Twist é um

Charles Dickens em foto
de 1858.

excelente exemplo do poder do vestuário? Justifique.
ff
Quando recebe as roupas, porém, Oliver é imediatamente “etiquetado e catalogado”. Explique.

7. O texto informa que as roupas velhas fizeram com que Oliver caísse
imediatamente na sua real situação: “uma criança abandonada,
o órfão de um asilo, o escravo humilde, meio esfomeado, para ser
esbofeteado e socado através do mundo, desprezado por todos, não
amparado por ninguém”. Explique por que passagens como essa
jamais poderiam ser encontradas em romances românticos.

Observe a linha do tempo deste capítulo e discuta com seus
colegas as questões a seguir.

8. Que acontecimentos ou ideias nela apresentados indicam o processo de desenvolvimento social e cultural desse período?
ff
De que maneira esse novo “cenário” sociocultural afetará a construção
das personagens e determinará os temas abordados nos romances
realistas?

Capítulo 19 • Realismo

ff
Por que a escolha de um órfão como protagonista também pode
ser vista como uma característica associada à estética realista?
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Portugal: atraso e estagnação
na segunda metade do século XIX, Portugal era um país bastante atrasado em relação ao restante da europa. ali ainda não haviam começado as
grandes transformações provocadas pelo processo de industrialização,
porque a maior parte da população portuguesa concentrava-se no campo,
que era a base da economia.
a única exceção a esse cenário era uma pequena burguesia rural que
vivia momentos de prosperidade. De resto, o país encontrava-se adormecido, incapaz de compreender o declínio econômico decorrente da perda de
suas principais colônias. o saudosismo colonialista impedia que Portugal
participasse das transformações nos modos de produção que agitavam a
europa e condenava a nação a uma situação crítica.

a discrepância entre a vida no campo, marcada pelo atraso e pelo analfabetismo, e a vida na cidade, impulsionada pelo crescimento do comércio,
contribui para tornar gritantes as desigualdades sociais.

A mais antiga
universidade
portuguesa
Criada pelo rei D. Dinis em
1 de março de 1290, com o
nome de estudo geral Português, a futura universidade
de Coimbra recebeu autorização papal para começar a funcionar em agosto do mesmo
ano. em 1308, a universidade
foi transferida de lisboa para
o Paço real da alcáçova, em
Coimbra, e desde então viu
surgir, entre seus alunos,
alguns dos mais conhecidos
escritores, cientistas e políticos portugueses. Dentre
eles, destacam-se os líderes
da geração de 1870, eça de
Queirós e antero de Quental;
e egas Moniz, Prêmio nobel
de Medicina em 1949.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

o

universidade de Coimbra,
Portugal, 2006.

as condições políticas e econômicas favorecem o surgimento de uma
literatura de denúncia social e observação crítica da realidade, características fundamentais da estética realista.

Um início movimentado
e polêmico...
Se as estruturas políticas e econômicas portuguesas definiam o perfil
de um país voltado para o passado, culturalmente as marcas do progresso
podiam ser vistas nos centros universitários.
É na universidade de Coimbra, mais especificamente na Faculdade de
Direito, que jovens entusiasmados com as informações chegadas dos grandes centros europeus reúnem-se em grupos de discussão.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

em termos políticos, vive-se o período da regeneração, iniciado em 1851.
a alternância de conservadores e liberais no poder é outro fator a dificultar
o desenvolvimento econômico. o único sinal de modernização que chega
a Portugal são as estradas de ferro, construídas com empréstimos feitos
pela Inglaterra.

no ambiente boêmio da universidade, antero de Quental, eça de Queirós
e oliveira Martins reuniam-se com outros jovens para ler e discutir textos
revolucionários que chegavam dos grandes centros europeus. nascia ali a
geração de 70, que mais tarde protagonizaria os principais acontecimentos
associados à chegada do realismo a terras lusitanas: uma polêmica literária
com o poeta antônio Feliciano Castilho e as Conferências Democráticas,
realizadas em 1871.
autores como Proudhon ampliam a perspectiva dessa geração, criada
com a visão conservadora de uma sociedade fundamentalmente religiosa.
Idealistas apaixonados, os jovens da geração de 70 acreditavam ser possível promover, na cultura portuguesa, uma revolução que daria início a um
necessário processo de transformação social. o impacto da leitura dos
autores europeus foi registrado por antero de Quental em uma conhecida
carta dirigida a Wilhelm Stork:

[...] O fato importante da minha vida, durante aqueles anos, e provavelmente o mais decisivo dela, foi a espécie de revolução intelectual
e moral que em mim se deu, ao sair, pobre criança arrancada do viver
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quase patriarcal de uma província remota e imersa no seu plácido sono
histórico, para o meio da irrespeitosa agitação intelectual de um centro,
onde mais ou menos vinham repercutir-se as encontradas correntes do
espírito moderno. [...]
QuenTal, antero de. Carta a Wilhelm Stork, 14 maio 1887. Poesia e prosa.
Seleção, prefácio e notas de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Cultrix, 1974. p. 131.
(Fragmento).

A Questão Coimbrã

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Motivados pelas leituras revolucionárias e imbuídos de um espírito
inovador, antero de Quental e Teófilo Braga começam a publicar obras que
refletem as novas perspectivas sociais e literárias. Teófilo lançou, em 1864,
os poemas de Visão dos tempos e Tempestades sonoras. no ano seguinte,
antero publicou suas Odes modernas.
as duas obras foram duramente criticadas pelo poeta romântico antônio
Feliciano de Castilho. em posfácio ao livro de um de seus discípulos, Pinheiro
Chagas, Castilho criticou os arroubos da nova poesia, principalmente o que
ele chamou de “falta de bom-senso e bom gosto” na escolha dos temas. Para
ele, a poesia era espaço do belo, do sublime, e não poderia ser corrompida
por ideais revolucionários.
Inconformado com as críticas recebidas e descontente com a perspectiva conservadora a elas associadas, antero de Quental respondeu ao
velho mestre. em um texto intitulado “Bom-senso e bom gosto”, defendeu a
independência da nova escola, ao mesmo tempo em que associou o atraso
em que se encontrava Portugal à valorização de perspectivas passadistas
como a do poeta romântico.
[...] Ora, há uma coisa que o Sr. Castilho tomou à sua conta, que não deixa em
paz, que nos prometeu destruir... é a metafísica... é o ideal... [...]
O ideal quer dizer isto: desprezo das vaidades, amor desinteressado da verdade;
preocupação exclusiva do grande e do bom; desdém do fútil, do convencional; boa-fé;
desinteresse; grandeza de alma; simplicidade; nobreza; soberano bom gosto e soberaníssimo bom-senso... tudo isso quer dizer esta palavra de cinco letras — ideal. [...]
Mas, Exmo. Sr., será possível viver sem ideias? Esta é que é a grande questão.
Em Lisboa, no curso de letras, na Academia, no conselho superior, no grêmio, nos
saraus de V. Ex.ª, dizem-me que sim, e que é mesmo uma condição para se viver
bem. Fora de Lisboa, isto é, no resto do mundo, em Paris, Berlim, Londres, Turim,
Goettingen, Nova Iorque, Boston, países mais desfavorecidos da sorte, na velha
Grécia também e mesmo na Roma antiga, é que nunca puderam passar sem essas
magníficas inutilidades. [...]
QuenTal, antero de. Bom-senso e bom gosto. Poesia e prosa. Seleção, prefácio e notas de
Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Cultrix, 1974. p. 126-128. (Fragmento).

Antero Tarquínio de Quental (1842-1891) nasceu em
Ponta Delgada, nos açores.
Filho de grandes proprietários, teve uma educação
fortemente religiosa. Quando
ingressou no curso de Direito,
em Coimbra, o contato com
os principais autores socialistas abalou sua crença e
fez com que adotasse uma
perspectiva revolucionária.
De volta a Ponta Delgada,
o poeta alterna períodos
saudáveis com momentos
de crise profunda e termina
por suicidar-se em 11 de
setembro de 1891. escreveu
os seguintes livros de poesia: Sonetos (1861); Odes
modernas (1865); Primaveras
românticas (1872); Sonetos
completos (1886) e Raios de
extinta luz (publicação póstuma, em 1892).

Capítulo 19 • Realismo

ao fim da polêmica, que envolveu outros autores, como Camilo Castelo
Branco, a perspectiva realista se consolidou como mais coerente e fundamentada.
Tome nota
a polêmica literária entre antónio Feliciano de Castilho e antero de Quental
ficou conhecida como Questão Coimbrã, por envolver os jovens estudantes
de Coimbra, ou Bom-Senso e Bom Gosto, em referência ao texto de antero,
e fez com que o ano de 1865 passasse a ser considerado como marco da
chegada do realismo a Portugal.

antero de Quental.
Século XIX.
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As Conferências Democráticas
do Cassino Lisbonense
na primavera de 1871, uma série de conferências realizadas em lisboa consolidou a perspectiva realista como nova
diretriz para a produção literária portuguesa. Intituladas
Conferências Democráticas, essas conferências foram imaginadas pelos jovens idealistas que pretendiam tirar Portugal
da situação de atraso cultural em que se encontrava.

antero, como líder do grupo, encarregou-se de fazer as duas primeiras
conferências. no dia 22 de maio, explicou os objetivos do grupo e, no dia 27,
falou sobre as “Causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos
três séculos”, identificando o catolicismo, o absolutismo e a mentalidade
colonialista como as principais causas do estado decadente em que se
encontrava Portugal.
além da fala de antero, destaca-se a quarta conferência, realizada por
eça de Queirós em 6 de junho. Fundamentado por suas leituras de Taine,
Proudhon, Coubert e Flaubert, eça fala sobre “a literatura nova (o realismo
como nova expressão da arte)”. Segundo ele:

[O Realismo] é a negação da arte pela arte; é a proscrição do convencional, do
enfático e do piegas. É a abolição da retórica considerada como arte de promover a
comoção usando a inchação do período, da epilepsia da palavra, da congestão dos
tropos. É a análise com o fito na verdade absoluta. — Por outro lado, o Realismo é
uma reação contra o Romantismo: o Romantismo era a apoteose do sentimento;
— o Realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. [...]

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Fito: objetivo, alvo; fixado.

QueIróS, eça de. In: SaraIVa, antonio José; loPeS, oscar. História da
literatura portuguesa. 12. ed. Porto: Porto editora, 1982. p. 926. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cassino lisbonense, palco das
Conferências Democráticas,
situado no largo da abegoaria, em
lisboa, c. 1875.

Participavam do Cenáculo, grupo responsável pelas conferências, antero de Quental, eça de Queirós, ramalho ortigão,
oliveira Martins, Teófilo Braga e Salomão Sáragra.

a aventura democrática, no entanto, não chegaria ao fim. uma portaria do Marquês d’Ávila e
de Bolama proibiu, no dia 26 de junho, o prosseguimento das conferências. Segundo ele, as falas
ofendiam “clara e diretamente as leis do reino
e o código fundamental da monarquia” porque
apresentavam e “procura[va]m sustentar doutrinas e proposições que ataca[va]m a religião e as
instituições políticas do estado”.

o grupo de intelectuais que se
denominavam os Vencidos da Vida.
Fotografia de P. Marinho, publicada
na revista Brasil-Portugal, 1900.

Mesmo sem concluírem o ciclo de conferências
programadas, os jovens da geração de 70 alcançaram seu objetivo: o espírito reformista “contaminou”
as pessoas e o realismo estava definitivamente instalado em Portugal.
Quanto à revolução ideológica e às transformações sociais que desejavam
desencadear, os jovens viram seus melhores sonhos fracassarem. entre os
anos de 1887 e 1894, eça de Queirós, ramalho ortigão, oliveira Martins, guerra
Junqueiro e alguns outros retomaram, em lisboa, a prática de reuniões. Por
sugestão de oliveira Martins, passaram a se intitular os Vencidos da Vida,
numa clara alusão ao desencanto por não terem conseguido concretizar
seus ideais da juventude.
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Antero de Quental:
a “voz” da revolução
Considerado por seus amigos o líder da geração de 70, antero de Quental
merece um lugar de destaque entre os poetas portugueses e é considerado,
ao lado de Camões e Bocage, um dos três maiores sonetistas da língua
portuguesa.
no posfácio às Odes modernas, afirmou ser a poesia a “voz da revolução”.
acreditava, portanto, na importância da literatura como instrumento de transformação social.
nos trinta anos de produção poética, algumas fases ou momentos distintos podem ser identificados em sua obra. não se deve imaginar, porém,
que essas fases constituem momentos definidos e estanques. o que elas
definem são temáticas e abordagens preferenciais no conjunto da obra de
antero de Quental.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A expressão do amor: neoplatonismo revisitado
Sob influência dos românticos, a poesia assume um tom arrebatado,
apaixonado. os temas (Deus, a natureza, a mulher) são tratados de modo
completamente idealizado. observe:

Ideal
Aquela, que eu adoro, não é feita
De lírios nem de rosas purpurinas,
Não tem as formas lânguidas, divinas,
Da antiga Vênus de cintura estreita...
Não é a Circe, cuja mão suspeita
Compõe filtros mortais entre ruínas,
Nem a Amazona, que se agarra às crinas
Dum corcel e combate satisfeita...
A mim mesmo pergunto, e não atino
Com o nome que dê a essa visão,
Que ora amostra ora esconde o meu destino...
É como uma miragem que entrevejo,
Ideal, que nasceu na solidão,
Nuvem, sonho impalpável do Desejo...

WaTerHouSe, J. Circe offering the
cup to Ulysses (Circe oferecendo
uma taça a Ulisses). 1891. óleo sobre
tela, 146,4 3 90,2 cm. na mitologia
grega, Circe é uma feiticeira que
se apaixona por odisseus (ulisses)
e consegue, por algum tempo,
aprisioná-lo em sua ilha.

nas duas primeiras estrofes, o eu lírico enumera uma série de
características comumente associada às mulheres perfeitas e
conclui que a sua amada não apresenta nenhuma dessas características. Vai além: nega que ela tenha as qualidades associadas
a três figuras mitológicas que simbolizam o poder de sedução feminino, a deusa Vênus, a feiticeira Circe e a guerreira amazona.
Por meio dessa comparação às avessas, a intenção do eu lírico
começa a ficar clara: a mulher amada é tão singular que supera até
mesmo os atributos das mais célebres sedutoras femininas.

nos tercetos finais, a dificuldade do eu lírico em definir sua
adorada é explicitada por meio dos termos que escolhe para
identificá-la. Todos remetem a referências vagas, que sugerem ser ela um ser completamente idealizado, marcado pela
perfeição e pureza absolutas. É como se essa mulher fizesse
parte de uma esfera mais espiritualizada, onde os desejos mais
profundos do eu lírico ganham forma.

QuenTal, antero de. Poesia e prosa. Seleção, prefácio e notas de
Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Cultrix, 1974. p. 70.

A poesia revolucionária: explicitação
das preocupações sociais
a influência dos autores lidos na juventude se manifesta no tom mais
panfletário assumido pelos sonetos. a religião é vista como algo incapaz
de solucionar os graves problemas do homem e o arrebatamento com que
antero fala da razão, da Justiça e da Verdade, sempre personificados, traduz
sua crença no ideal socialista.

Lembre-se
Neoplatonismo: perspectiva filosófica, surgida
no século XVI, que procura
conciliar o ideal platônico
de amor a uma visão cristã.
nessa perspectiva, o amor é
um sentimento tão idealizado
que não deseja realização
carnal e aproxima o ser humano de Deus porque o liberta da escravidão provocada
pelos desejos.
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a perspectiva neoplatônica fica evidente no modo como o eu lírico constrói
a imagem de sua amada: ela é tão extraordinária que não é possível sequer
nomeá-la. a escolha de termos como miragem e visão para identificá-la contribuem para fazer com que ganhe uma representação muito mais espiritual,
virtual, do que humana, carnal.
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Hino à Razão

na segunda estrofe, a razão é apresentada como uma
espécie de força motriz, que desde o início dos tempos
permite o florescimento do heroísmo.
É interessante observar que, segundo o eu lírico, na
origem das ações heroicas está uma postura orientada
pela razão.

o caráter revolucionário da razão é explicitado nos tercetos finais: é por ela que os heróis terão força para suportar
os desafios e os sacrifícios necessários para construir a
liberdade futura.

Medra: cresce.
Viça: aumenta, alastrar.
Cisma: pensa.

Razão, irmã do Amor e da Justiça,
Mais uma vez escuta a minha prece,
É a voz dum coração que te apetece,
Duma alma livre, só a ti submissa.
Por ti é que a poeira movediça
De astros e sóis e mundos permanece;
E é por ti que a virtude prevalece,
E a flor do heroísmo medra e viça.
Por ti, na arena trágica, as nações
Buscam a liberdade, entre clarões,
E os que olham o futuro e cismam, mudos,
Por ti, podem sofrer e não se abatem,
Mãe de filhos robustos, que combatem
Tendo o teu nome escrito em seus escudos!
QuenTal, antero de. Poesia e prosa. Seleção, prefácio e notas de
Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Cultrix, 1974. p. 84.

o título do poema revela a substituição dos valores cristãos pelo princípio da racionalidade associado ao realismo. um hino é, por definição,
um poema ou cântico composto para homenagear os deuses. ao produzir
um “hino à razão”, o que antero faz é promover essa faculdade à posição
de deusa soberana, capaz de inspirar heróis a combaterem pela liberdade
futura das nações oprimidas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

o eu lírico cria, por meio de uma apóstrofe, uma irmandade entre a razão (a quem se dirige) e dois sentimentos /
valores essenciais: o amor e a justiça, como se sugerisse
que os três formam uma espécie de tríade e só podem
existir juntos.
a finalidade da primeira estrofe é dirigir um apelo à
razão, afirmando que sua alma livre só se submete a essa
faculdade.

O pessimismo e o desejo de evasão

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Fase mais introspectiva, de indagações acerca da Verdade, da Fé, do
sentido da própria existência. antero mergulha na própria consciência e
apresenta sua face mais pessimista. É o que ilustra o poema a seguir.
ao se ver como um cavaleiro andante, o eu lírico resgata para si os ideais de nobreza e coragem associados
a essas personagens medievais. na primeira estrofe, sua
capacidade de enfrentar todo tipo de obstáculo reforça
essa caracterização.
Como um herói destemido, que recebe sua força do
amor, ele busca a fonte de toda a felicidade (o palácio da
Ventura).

os símbolos do cavaleiro vão sendo destruídos pelas
adversidades encontradas ao longo do caminho. onde antes
havia amor, agora há cansaço e desilusão.
o fim da estrofe, porém, traz um momento de breve
esperança: o palácio da Ventura é avistado em toda a sua
imponência.

O palácio da Ventura
Sonho que sou um cavaleiro andante.
Por desertos, por sóis, por noite escura,
Paladino do amor, busco anelante
O palácio encantado da Ventura!
Mas já desmaio, exausto e vacilante,
Quebrada a espada já, rota a armadura...
E eis que súbito o avisto fulgurante
Na sua pompa e aérea formosura!

402

I_plus_literatura_cap19_C.indd 402

20/10/10 6:11:24 PM

Com grandes golpes bato à porta e brado:
Eu sou o Vagabundo, o Deserdado...
Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais!
Abrem-se as portas d’ouro, com fragor...
Mas dentro encontro só, cheio de dor,
Silêncio e escuridão — e nada mais!

a esperança trazida pela visão do palácio dá novas forças
ao eu lírico, que suplica para ser recebido. Como atributo
pessoal, apresenta todo o sofrimento acumulado ao longo
do caminho.
o sonho de encontrar a felicidade absoluta se desfaz na
última estrofe. Por trás das portas de ouro (símbolo da ilusão
dos bens terrenos), só há silêncio e solidão.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

QuenTal, antero de. Poesia e prosa.
Seleção, prefácio e notas de Carlos Felipe Moisés.
São Paulo: Cultrix, 1974. p. 69.

Paladino: cavaleiro errante da
Idade Média; indivíduo destemido
e cavalheiresco, sempre pronto
a defender os oprimidos e a lutar
por causas justas.
Anelante: que deseja
intensamente, ansioso.
Ventura: felicidade.
Rota: esfarrapada, rasgada.
Fulgurante: brilhante.
Fragor: ruído estrondoso.

a trajetória percorrida pelo cavaleiro andante, neste soneto, é exemplar
do percurso de desilusão que leva o indivíduo a questionar os próprios
ideais. o que começa como um sonho dourado (a possibilidade de encontrar
a fonte da felicidade) vai, aos poucos, sendo destruído pela vida. as antíteses criadas pelas imagens do poema opõem um mundo de luz (palácio
fulgurante) às sombras da realidade (escuridão do interior do palácio) e
um mundo de som (as portas se abrem com fragor) a outro marcado por
sua ausência (dentro do palácio encontrado só havia silêncio).
o soneto, que iniciara com a imagem de um eu lírico entusiasmado,
termina de modo sombrio, com o vazio que vem acompanhado pela dor,
pelo silêncio e pela escuridão.

A busca de uma solução metafísica
Sem abdicar do racionalismo que sempre o animou, antero procura, em
sua poesia, caminhos que o levem a um descanso espiritual. essa busca
acaba por significar um retorno à ideia de um Deus acolhedor, capaz de
trazer sossego a uma alma atormentada. o soneto abaixo é a expressão
máxima dessa tendência.

Na mão de Deus, na sua mão direita,
Descansou afinal meu coração.
Do palácio encantado da Ilusão
Desci a passo e passo a escada estreita.
Como as flores mortais, com que se enfeita
A ignorância infantil, despojo vão,
Depus do Ideal e da Paixão
A forma transitória e imperfeita.

o eu lírico começa por declarar um estado de espírito conformado. a referência religiosa evoca o princípio católico do
Pai acolhedor, que recebe e consola seus filhos.
Desse momento em diante, o soneto irá reconstruir o caminho de frustrações que terminou por conduzir o eu lírico
de volta à religião como resposta para suas inquietações
existenciais.

na segunda estrofe, o eu lírico revela as forças que o conduziram a uma existência de dor e sofrimento, associadas à
busca fracassada de uma ilusão. Paixão e Ideal fizeram com
que ele se afastasse do caminho seguro, porque ofereceram
a possibilidade ilusória da transformação social. o “palácio
encantado” construído por essa ilusão ruiu e, agora, só lhe
resta retornar à casa do Pai, à religião que havia abandonado
em nome dos seus princípios revolucionários. Sem isso, não
há como superar a agonia que consome sua alma.

Capítulo 19 • Realismo

Na mão de Deus
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a imagem da criança, protegida nos braços da mãe, durante
uma jornada assustadora reforça a ideia inicial de que, após a
frustração dos ideais revolucionários, abandonados os princípios
em que acreditava, o eu lírico se viu devolvido a um estado infantil.
Sem forças para agir, perdido o ideal que o inspirava, a solução
encontrada por ele foi depositar seu coração (símbolo das paixões
e, portanto, origem do seu sofrimento) na mão de Deus.
o cansaço provocado pela derrota é substituído, assim, pelo consolo de encontrar, nos braços da religião, o amparo necessário.
as respostas, agora, não precisam mais ser encontradas pelo
eu lírico, porque elas são fornecidas por Deus. essa aceitação é
libertadora, porque tira de seus ombros a responsabilidade por
uma transformação que ele constatou ser incapaz de promover.

embora nunca tenha vindo
ao Brasil, José Maria Eça de
Queirós (1845-1900) teve
muitas ligações com o país.
Seu avô e seu pai nasceram
no Brasil e teve uma ama
brasileira. Formado em Direito, foi nomeado cônsul,
tendo trabalhado em Havana, londres, Paris e outras
grandes cidades. em Paris,
sua casa era frequentada
por intelectuais brasileiros,
como olavo Bilac e o Barão
do rio Branco.
Colaborou durante 16 anos
com o jornal Gazeta de Notícias, do rio de Janeiro. além
de O primo Basílio (1878),
destacam-se em sua obra os
romances O crime do padre
Amaro (1875), Os Maias (1888),
A ilustre casa de Ramires
(1900) e A cidade e as serras
(1901).

Selvas, mares, areias do deserto...
Dorme o teu sono, coração liberto,
Dorme na mão de Deus eternamente!
QuenTal, antero de. Poesia e prosa. Seleção,
prefácio e notas de Carlos Felipe Moisés.
São Paulo: Cultrix, 1974. p. 102.

uma leitura atenta dos poemas de antero de Quental revela que houve
uma grande alternância entre uma visão mais otimista, animada pelos
ideais revolucionários, e outra mais pessimista, marcada pela descrença
e desilusão.
essa alternância levou um conhecido crítico literário português, antônio
Sérgio, a afirmar que a identidade da obra do poeta é dada justamente por
essa sucessão de momentos definidos pelo racionalismo do pensador,
que ilustram uma faceta mais “luminosa”, e momentos inspirados pelo
“fruto tóxico do temperamento mórbido do homem”, origem do seu lado
mais “noturno”.

Eça de Queirós e a destruição
das ilusões românticas
Dos autores da geração de 70, eça de Queirós foi aquele que formulou de
modo mais claro o seu projeto literário. em conhecida carta dirigida ao amigo
Teófilo Braga, revelou o desejo de escrever um conjunto de romances — as
Cenas da vida portuguesa — que teriam uma importante função social.
[...] A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa [...] e mostrar-lhe como
num espelho, que triste país eles formam, — eles e elas. É o meu fim nas Cenas
da vida portuguesa. É necessário acutilar o mundo oficial, o mundo sentimental, o
mundo literário, o mundo agrícola, o mundo supersticioso — e com todo o respeito
pelas instituições que são de origem eterna, destruir as falsas interpretações e falsas
realizações, que lhe dá uma sociedade podre. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Despojo: aquilo que sobra,
restos, espólio.
Transitória: passageira, breve.
Lôbrega: escura, sombria,
assustadora.

Como criança, em lôbrega jornada,
Que a mãe leva ao colo agasalhada
E atravessa, sorrindo vagamente,

QueIróS, eça de. o primo Basílio (carta a Teófilo Braga).
O primo Basílio. 21. ed. São Paulo: Ática, 1998. p. 328. (Fragmento).

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Acutilar: golpear, ferir.

Como escritor, eça dedicou boa parte de sua vida à realização desse
projeto e, até hoje, os romances e contos que escreveu são vistos como
exemplos de um olhar impiedoso sobre os homens e mulheres que formavam
a sociedade portuguesa de seu tempo.

O retrato cruel de uma sociedade hipócrita
Sob a estátua de eça de
Queirós, em lisboa, 2007,
lê-se a epígrafe de
A relíquia: “Sobre a nudez
forte da Verdade o manto
diáfano da fantasia”.

Para concretizar seu ambicioso projeto literário, eça de Queirós inspirou-se na Comédia humana, de Honoré de Balzac. Como o mestre francês, o escritor português pôs-se a compor um perfil literário de seu país, armado das
ácidas tintas do realismo. Três romances constituem o conjunto d’As cenas
da vida portuguesa: O crime do padre Amaro, O primo Basílio e Os Maias.
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•

Uma igreja corrompida

educado por padres, amaro Vieira torna-se sacerdote por comodismo
e, nomeado para a paróquia de leiria, conhece amélia, jovem educada por
padres amorais e velhas carolas.
Moralmente, amélia e amaro mostram-se almas gêmeas e não tardam
a se tornar amantes. a gravidez de amélia é resolvida por amaro com a
contratação de uma “tecedeira de anjos”. amélia morre logo depois de lhe
tirarem o filho. a criança, levada pela mulher, também morre. livre das evidências do “crime” que lhe poderia comprometer a carreira clerical, amaro
continua com a sua vida sem grande peso na consciência.

De olho no filme
Luísa x Juliana:
o embate entre
duas personagens
memoráveis

no romance, além do celibato clerical é criticada também a hipocrisia
da vida devota da província.

•

O enfado da burguesia lisboeta

em seu romance mais conhecido, eça de Queirós volta seu olhar crítico
para o casamento como instituição representativa da hipocrisia burguesa.
O primo Basílio (episódio doméstico) foi originalmente publicado em 1878
e conta a história de luísa, jovem educada segundo os princípios românticos
que, estando casada com o engenheiro Jorge, deixa-se seduzir pelo primo,
Basílio de Brito, que volta a Portugal durante uma viagem de Jorge.
a apresentação da personagem destaca como a desocupação e o ócio
marcam sua vida:
.

[...] Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa
banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada, e adormecer!
Ou numa rede de seda, com as janelas cerradas, embalar-se, ouvindo música!
Sacudiu a chinelinha; esteve a olhar muito amorosamente o seu pé pequeno,
branco como leite, com veias azuis, pensando numa infinidade de coisinhas:
— em meias de seda que queria comprar, no farnel que faria a Jorge para a
jornada, em três guardanapos que a lavadeira perdera...
Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar
ao aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado,
veio a estender-se na voltaire, quase deitada, e, com o gesto acariciador e
amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada. [...]
QueIróS, eça de. O primo Basílio. 21. ed.
São Paulo: Ática, 1998. p. 20. (Fragmento).

......................................................................

O primo Basílio,
de Daniel Filho.
Brasil, 1988.

o escritor gilberto Braga
fez uma primorosa adaptação, para a TV, do romance
O primo Basílio. a reconstrução de época merece
atenção e é o destaque
da minissérie, ao lado do
elenco de grande qualidade
que dá vida às inesquecíveis
personagens do romance:
Basílio, luísa, Jorge, Juliana,
Dona Felicidade noronha,
Conselheiro acácio, Julião
Tavares, entre outros.

Voltaire: (francês) tipo de
cadeira, semelhante a uma
espreguiçadeira, que permite a
seu ocupante recostar-se.

Capítulo 19 • Realismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Publicado em 1875, o crime do padre Amaro (cenas da vida devota) já traz
no subtítulo uma explicitação do alvo das críticas do autor: em seu romance
inaugural, eça de Queirós escolhe a Igreja como alvo de sua crítica.

Vista da cidade através dos
arcos do Castelo leiria, Portugal,
2002. Depois de atuar como
administrador do Concelho de
leiria, eça de Queirós valeu-se do
seu conhecimento da cidade para
ambientar ali O crime do padre
Amaro.

405

I_plus_literatura_cap19_C.indd 405

20/10/10 6:11:29 PM

Cacifos: cubículos geralmente
utilizados para guardar coisas de
pouco valor.
Repelões: empurrões violentos.
Esfalfar-se: trabalhar
excessivamente, extenuar-se.
Pueril: infantil, tolo.
Raparigas: jovens, moças
(português de Portugal).

[...] Servia, havia vinte anos. Como ela dizia, mudava de amos,
mas não mudava de sorte. Vinte anos a dormir em cacifos, a
levantar-se de madrugada, a comer os restos, a vestir trapos
velhos, a sofrer os repelões das crianças e as más palavras das
senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha a
doença, a esfalfar-se quando voltava a saúde!... Era demais! Tinha
agora dias em que só de ver o balde das águas sujas e o ferro de
engomar se lhe embrulhava o estômago. Nunca se acostumara
a servir. [...]
A necessidade de se constranger trouxe-lhe o hábito de odiar;
odiou sobretudo as patroas, com um ódio irracional e pueril.
Tivera-as ricas, com palacetes; e pobre, mulheres de empregados,
velhas e raparigas, coléricas e pacientes; — odiava-as a todas,
sem diferença. É patroa e basta! [...]
QueIróS, eça de. O primo Basílio. 21. ed.
São Paulo: Ática, 1998. p. 61-63. (Fragmento).

Chantageada pela criada Juliana, que intercepta cartas trocadas pelos
amantes, luísa vê seus sonhos desmoronarem. o principal alvo da crítica,
nesse romance, é a pequena burguesia lisboeta, representada de modo
magistral por tipos como o Conselheiro acácio e Dona Felicidade de noronha. o lado moralizador do realismo se faz presente no arrependimento
final da mulher adúltera.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

•

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

o trecho destaca aquela que era a maior paixão de luísa: os romances
românticos. a intenção de eça é mostrar, por meio da história dessa personagem, como uma educação baseada nos princípios românticos pode
levar à busca de uma vida marcada pelo desejo da aventura, sem qualquer
preocupação com as instituições sociais.
Por meio de luísa, o escritor ilustrará essa tese: a personagem, casada
com o engenheiro Jorge, deixa-se seduzir pelo primo, Basílio de Brito, porque
deseja viver uma aventura semelhante às dos romances que lia.
o romance ganha força com a presença de Juliana, criada na casa de
Jorge e luísa. revoltada com sua condição social, Juliana espera uma oportunidade para mudar de vida. nas páginas em que apresenta a personagem,
eça mostra toda a sua habilidade de romancista, tornando quase palpável
para o leitor o ódio social que movia o comportamento de Juliana.

O retrato impiedoso da aristocracia

o ano de 1888 viu surgir aquele que é considerado o mais bem acabado romance escrito por eça de Queirós: Os Maias (episódios da vida romântica).
Tomando como ponto de partida dois núcleos diferentes (o envolvimento
incestuoso entre os irmãos Maria eduarda e Carlos da Maia e a vida da alta
burguesia de lisboa), o romance expõe de modo cruel uma aristocracia que
se comporta de modo irresponsável.
Criado pelo avô, separado da irmã, Carlos da Maia é um médico que
exerce sua profissão apenas por diletantismo. na vida, não se fixa em nada.
após alguns envolvimentos amorosos, conhece a madame Castro gomes,
por quem se apaixona.
nessa altura da narrativa, Carlos desconhece que essa mulher é, na verdade, a irmã de quem foi separado na infância e que julgava morta, como a
mãe. Quando descobre o parentesco através de uma série de documentos,
continua a encontrar-se com a irmã, consciente do incesto que cometiam.
a situação acaba levando à morte do avô de Carlos.
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após o funeral, Maria eduarda viaja para Paris,
onde se casa. Carlos passa a viajar pelo mundo
e termina o romance também vivendo na capital
francesa, aliando ociosidade e diletantismo.
Comparado aos outros romances das Cenas,
Os Maias mostram uma sociedade portuguesa
retratada com as tintas do ridículo. Focalizando
sua lente sobre lisboa, eleita como um microcosmos representativo de todo o país, eça não poupa
sequer os escritores, caracterizados de modo
impiedoso por meio da personagem João da ega,
principal amigo de Carlos da Maia.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ega é um escritor fracassado, que, apesar de
se revelar um eterno romântico, defende ardorosamente os valores da estética realista. revolucionário e cínico, João da ega personifica, no romance, o olhar irônico do
autor para a sua própria geração intelectual, que pretendia realizar uma
transformação social por meio da literatura e, anos mais tarde, confessase vencida pela vida.

Castelo da Pena, em Sintra,
Portugal, construído em 1839.

É importante reconhecer que os três romances que constituem as
Cenas da vida portuguesa realmente compõem um retrato da burguesia
portuguesa como uma classe que tem a hipocrisia como traço definidor. o
resultado final é uma obra em que as instituições burguesas não escapam
à denúncia do falso moralismo religioso, da encenação do casamento e do
ócio da alta sociedade.

Os últimos romances
os muitos anos vivendo longe da realidade portuguesa, desempenhando
a função de cônsul na França e na Inglaterra, fazem com que eça modere
as críticas a Portugal nas últimas obras que escreveu.
romances como A ilustre casa de Ramires (1900) e A cidade e as serras
(1901 — publicação póstuma) nos mostram um escritor cuja veia realista
foi substituída por uma visão mais humanizada e um tanto patriótica, que
defende uma postura mais indulgente com relação às falhas do ser humano,
chegando mesmo a perdoar-lhe os vícios.

[...] Em fila, começamos a subir para a serra. A tarde adoçava o seu esplendor
de estio. Uma aragem trazia, como ofertados, perfumes das flores silvestres. As
ramagens moviam, com um aceno de doce acolhimento, as suas folhas vivas e
reluzentes. Toda a passarinhada cantava, num alvoroço de alegria e de louvor. As
águas correntes, saltantes, luzidias, despediam um brilho mais vivo, numa pressa
mais animada. Vidraças distantes de casas amáveis, flamejavam com um fulgor de
ouro. A serra toda se ofertava, na sua beleza eterna e verdadeira. [...]
QueIróS, eça de. A cidade e as serras.
Belo Horizonte: Vila rica, 1994. p. 191-192. (Fragmento).

Capítulo 19 • Realismo

a ironia e o sarcasmo realistas são substituídos, em A cidade e as serras,
pela visão idílica da vida em um Portugal rural, único cenário possível para
a felicidade do protagonista, Jacinto de Tormes.

a voz do narrador de A cidade e as serras revela o novo olhar de eça para
seu país. Como o protagonista Jacinto de Tormes, também o crítico impiedoso das Cenas portuguesas fizera, afinal, as pazes com suas origens.
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texto para análise
Leia o texto a seguir.

VI

[...] Ia encontrar Basílio no Paraíso pela primeira vez. [...]
Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas
vezes nos romances amorosos! [...] Era para os lados de
Arroios, adiante do Largo de Santa Bárbara; lembrava-se
vagamente que havia ali uma correnteza de casas velhas...
Desejaria antes que fosse no campo, numa quinta, com
arvoredos murmurosos e relvas fofas; passeariam então,
com as mãos enlaçadas, num silêncio poético; e depois o
som da água que cai nas bacias de pedra daria um ritmo
lânguido aos sonos amorosos... Mas era num terceiro
andar, — quem sabe como seria dentro?
[...]
A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada,
com uma portinha pequena. Logo à entrada um cheiro
mole e salobro enojou-a. A escada, de degraus gastos,
subia ingrememente, apertada entre paredes onde a cal
caía, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda
do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a
luz suja do saguão. E por trás de uma portinha, ao lado,
sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de
uma criança.
salobro: desagradável.
Esfiada: desfiada.
Bambinelas: cortinas.

1. O que Luísa esperava do lugar em que iria
encontrar Basílio?
ff
O que essas expectativas revelam sobre ela?

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

2. Que tipo de cenário Luísa encontra quando
chega ao Paraíso?
ff
Explique por que a oposição entre a descrição
das expectativas românticas da jovem e esse
cenário indica a filiação desse romance à estética realista.

3. Releia os trechos a seguir.
“[...] Desejaria antes que fosse no campo, numa
quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas;
passeariam então, com as mãos enlaçadas, num
silêncio poético; e depois o som da água que cai nas
bacias de pedra daria um ritmo lânguido aos sonos
amorosos.”

Mas Basílio desceu logo, com o charuto na boca, dizendo baixo.
— Tão tarde! Sobe! Pensei que não vinhas. O que foi?
A escada era tão esguia, que não podiam subir juntos.
E Basílio, caminhando adiante, de esguelha:
— Estou aqui desde a uma hora, filha! Imaginei que te
tinhas esquecido da rua...
Empurrou uma cancela, fê-la entrar num quarto pequeno, forrado de papel às listras azuis e brancas.
Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma
colcha amarelada, feita de remendos juntos de chitas diferentes; e os lençóis grossos, de um branco encardido e mal
lavado, estavam impudicamente entreabertos...
Fez-se escarlate; sentou-se calada, embaraçada. E os
seus olhos, muito abertos, iam-se fixando — nos riscos
ignóbeis da cabeça dos fósforos, ao pé da cama; na esteira
esfiada, comida, com uma nódoa de tinta entornada; nas
bambinelas da janela, de uma fazenda vermelha, onde
se viam passagens; numa litografia, onde uma figura,
coberta de uma túnica azul flutuante, espalhava flores
voando... [...]
QueIróS, eça de. O primo Basílio. 15. ed.
São Paulo: Ática, 1994. p. 145-147. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O trecho abaixo narra o primeiro encontro amoroso
entre Luísa e o primo em um quarto alugado.

“A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada,
com uma portinha pequena. Logo à entrada um cheiro
mole e salobro enojou-a. A escada, de degraus gastos,
subia ingrememente, apertada entre paredes onde a cal
caía, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda
do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a
luz suja do saguão.”
a) Que imagem os adjetivos destacados no primeiro trecho sugerem?

b) De que maneira os adjetivos destacados do
segundo trecho contribuem para indicar a degradação moral por que passará Luísa?

4. Que outro fato contribui para sugerir a inadequação da idealização amorosa que Luísa faz do
relacionamento com o primo? Explique.
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Um Brasil em crise

Machado de Assis:
um cético analisa a sociedade
Com Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de assis profetiza a
construção de um realismo diferente daquele que surgiu com Flaubert e chegou ao Brasil com os romances de eça de Queirós. Como avisou no prólogo, seu
livro “é taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho”.

Os primeiros romances
a carreira de Machado como escritor costuma ser dividida em duas fases,
determinadas a partir da natureza dos romances que criou. a primeira mostra
um autor cuja genialidade já começa a aparecer. Fazem parte dessa fase Ressurreição (1872), A mão e a luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878).
essas obras, apesar de marcadas por traços claramente românticos, traduzem a preocupação do escritor com a questão da ascensão social. as histórias de amor envolvem sempre dinheiro, família
e casamento e apresentam a estrutura das narrativas românticas,
com princípio, meio e fim, construídas com o objetivo de provocar surpresa e emoção. essa estrutura demonstra uma intenção evidente
de divertir e moralizar, muito presa à forma imposta pelo folhetim.

Romances realistas:
melancolia e sarcasmo
a obra da segunda fase machadiana é composta pelos romances Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro
(1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908). a trama de todos
desenvolve-se durante o Segundo reinado, tendo como cenário a cidade
do rio de Janeiro, capital do Império.
os romances da segunda fase machadiana concentram-se na falsidade
da vida depois do casamento, marcado pela traição. a insistência nesse tema
parece ter origem no pessimismo do autor, que vê as relações humanas sempre
motivadas por interesse. Tal visão faz com que as personagens, reflexo das
camadas dominantes, busquem o proveito próprio, sem espaço para as ações
desinteressadas.

Machado de assis em
ilustração para a revista
norte-americana
O Novo Mundo, 1875.

....................................................
“Eu gosto de catar o mínimo
e o escondido. Onde ninguém
mete o nariz, aí entra o meu, com
a curiosidade estreita e aguda que
descobre o encoberto.”

....................................................
Joaquim Maria Machado
de Assis (1839-1908) teve
uma infância tão difícil quanto
qualquer outro menino pobre
e mulato do rio de Janeiro
nos idos de 1840. era também
gago e epilético. À custa de
muito esforço pessoal acumulou uma sólida formação cultural. aos 29 anos, casou-se com
Carolina, a adorada esposa
imortalizada nos versos que
compôs para homenageá-la
quando morreu, em 1904.
apesar de todas as dificuldades, Machado de assis foi
um intelectual respeitado e
influente. em seus 69 anos de
vida, nunca se afastou mais
do que 120 quilômetros do rio
de Janeiro. no entanto, criou
uma obra que retrata com
perfeição a sociedade brasileira do Segundo reinado.
Fundou a academia Brasileira
de letras, da qual foi aclamado presidente perpétuo.

Capítulo 19 • Realismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

na segunda metade do século XIX, o Brasil enfrenta um cenário de crise. o fim do tráfico negreiro, em 1850, acelera a decadência da economia
açucareira e anuncia a ruptura definitiva do regime escravocrata.
as discussões sobre a abolição dos escravos não afetam somente os grandes latifundiários, que dependiam dessa mão de obra para plantar e colher. as
instituições políticas também são abaladas, porque a ala progressista ganha
força para se opor à mentalidade conservadora dos escravocratas. essa instabilidade institucional atinge a economia, a política e ameaça até o imperador
D. Pedro II, com o início da propaganda republicana. o quadro é agravado
quando o país se envolve na guerra do Paraguai.
as bases sociais que sustentavam a ideologia romântica desaparecem. o
pensamento burguês mais conservador, que assumira o poder econômico, entra
em confronto com os anseios de uma classe média cada vez mais numerosa.
a sociedade precisava de novos intérpretes para essa realidade. É Machado de assis quem desenvolve um novo olhar para a sociedade do Segundo
Império, esboçando de modo revelador e impiedoso seu retrato mais fiel.
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Machado de Assis
Machado era um leitor
apaixonado. embora tenha,
como outros romancistas de
seu tempo, lido os franceses
(Victor Hugo, Chateaubriand,
Stendhal, Xavier de Maistre,
etc.), sua prosa mostra forte
influência dos autores ingleses, como laurence Sterne,
Shakespeare, Thackeray,
Jonathan Swift e Dickens.
Com eles, e Xavier de Maistre,
desenvolveu agudo senso de
humor e um olhar marcado
pelo pessimismo.
Machado leu também muitos escritores brasileiros e
portugueses do século XIX.
Como crítico literário, produziu análises inteligentes de
obras de almeida garrett, eça
de Queirós, José de alencar,
Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo guimarães,
gonçalves Dias, Álvares de
azevedo, Castro alves e outros, mostrando profundo
conhecimento da literatura
em língua portuguesa.

Rutilantes: fulgurantes,
cintilantes.
Arruído: ruído.

•

As afrontas de um “defunto autor”

Costuma-se dizer que o ano de 1881 marca o início do realismo no Brasil,
porque foi nessa data que Machado de assis publicou Memórias póstumas
de Brás Cubas, que promoveu uma ruptura radical com o “modelo” romântico de
narrativa.
o romance é a autobiografia de Brás Cubas, narrador protagonista que
se apresenta, no primeiro capítulo, como um “defunto autor”. o contexto
narrativo criado é, portanto, surpreendente: um morto, cansado da vida
eterna, resolve escrever suas memórias “póstumas”.
o estilo machadiano aparece bastante alterado nessa obra. Machado
de assis abandona a preocupação com o desenvolvimento de uma história
central e cuida de apresentar uma série de episódios ilustrativos da vida de
Brás Cubas.
a história não tem nada de excepcional. na verdade, o que merece estudo
e atenção é a composição detalhada e atenta das personagens.

O menino é pai do homem

[...]
Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e
verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu
tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo,
um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma
colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o
malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da
travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o
doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no
chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe
ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a
um e outro lado, e ele obedecia, — algumas vezes gemendo, — mas
obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!”
— ao que eu retorquia: — “Cala a boca, besta!” [...].
[...]
O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa
aí fica indicada, — vulgaridade de caracteres, amor das aparências
rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho,
e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A eSTAnTe de
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aSSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo:
ateliê editorial, 2001. p. 87-90. (Fragmento).

É impressionante observar a arrogância e a prepotência que constituem
os traços fundamentais do caráter de Brás Cubas. Diferentemente do que
se esperaria de um narrador protagonista, ele revela os piores traços de
sua personalidade, “liberado” das consequências por sua cômoda posição
de defunto autor, que não tem mais nada a perder porque já está morto. a
frase final explica o título “o menino é pai do homem”: seu caráter se formou
em um contexto familiar que favorecia comportamentos prepotentes.

a foto de J. H. Papf que retrata uma
babá e uma criança, em 1899,
11 anos após o fim da escravidão,
revela que muito pouco havia
mudado na sociedade brasileira.

o realismo machadiano é diferente dos outros, foge da crítica direta e
fácil. De modo engenhoso, surpreende com um retrato fiel e sem retoques
de um membro da elite brasileira. ao apresentar Brás Cubas em toda a
sua desfaçatez e arrogância, o que se percebe é que esse era o comportamento daqueles que ocupavam as altas posições em nossa sociedade.
através dele, o leitor é forçado a encarar, sem atenuantes, o retrato de sua
própria miséria humana.

410

I_plus_literatura_cap19_C.indd 410

20/10/10 6:11:36 PM

•

Dom Casmurro: os mistérios da alma humana

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria; fi-la construir de
propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas
vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo
a casa em que me criei na antiga Rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo
aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor
entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio assobradado,
três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. [...] O
mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma
casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora,
como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com
a exterior, que é ruidosa.
O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a
adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em
tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros,
vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu
mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante
à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito
externo, como se diz nas autópsias; o interno não aguenta tinta. [...]
aSSIS, Machado de. Dom Casmurro. 32. ed.
São Paulo: Ática, 1997. p. 14. (Fragmento).

o texto que você acabou de ler faz parte do segundo capítulo do romance
Dom Casmurro. nele, o narrador, Bento Santiago, procura explicar a seus
leitores a razão de ter decidido escrever um livro sobre sua vida.
Bento confessa ter tentado reconstituir a adolescência na velhice por
meio da construção de uma réplica perfeita da casa onde passou sua infância. a estratégia fracassou: ele não é mais a mesma pessoa que viveu
dias felizes na casa de Matacavalos (“Se só me faltassem os outros, vá; [...]
mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo”).
essas palavras iniciais do narrador são pistas valiosas para a compreensão do projeto narrativo a que se dedica Bento Santiago: provar para o
leitor do romance que sua felicidade foi destruída pela traição cometida
pela esposa Capitu e pelo amigo escobar.
Sua personalidade começa a transparecer nas primeiras revelações que
faz sobre a vida que leva: solitário, sem amigos, em meio às recordações de
um passado que busca reconstituir. o isolamento em que vive e a postura
algo arrogante valeram-lhe o apelido de “dom casmurro”, como ele mesmo
esclarece ao explicar o título da obra.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Capitu, de
luis Fernando Carvalho.

A destruição completa do indivíduo

a questão básica é: até que ponto a narrativa de um homem certo de
ter sido traído pela esposa é confiável? Como saber o que de fato aconteceu entre Capitu e escobar (se é que houve mesmo um envolvimento
amoroso entre ambos)? apenas Bento Santiago, amargurado e só, decide
o que deve ou não ser relatado ao leitor.
assim, a grande questão do livro deixa de ser se Capitu cometeu ou
não adultério. o que importa é perceber como Machado retrata, de modo
extraordinário, o comportamento de um homem completamente transtornado pelo ciúme.

Capítulo 19 • Realismo

De modo bastante resumido, Dom Casmurro conta a história de um homem completamente perturbado por um sentimento mesquinho: o ciúme.
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O leitor no centro da cena literária
a ficção de Machado é caracterizada por um diálogo constante com o
leitor. ao contrário do que faziam os românticos, o narrador provoca, insulta,
desafia e ironiza seu público, transformado em alvo de chacota.

O senão do livro
[...] Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu,
leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a narração
direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como
os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram,
gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...
[...]
aSSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.
São Paulo: ateliê editorial. p. 172. (Fragmento).

essa mudança sinaliza uma importante característica da prosa realista:
o objetivo é manter a atenção do leitor, e não convencê-lo a se comportar
dessa ou daquela maneira, como queriam os românticos.
a proposta do narrador é divertir e, ao fazer isso, seduzir de tal modo
que o leitor aceite as caracterizações mais duras e cruéis de personagens
cujo perfil é muito semelhante ao dele.

Os contos: o exercício crítico
em narrativas curtas
os contos de Machado de assis constituem pequenas obras-primas
da literatura brasileira. Das várias coletâneas, quatro se destacam: Papéis
avulsos (1882), Histórias sem data (1884), Várias histórias (1896) e Relíquias
de casa velha (1906).
“Missa do galo”, por exemplo, apresenta a sedução de um jovem por uma
mulher mais velha. nesse conto, Machado revela toda a sua capacidade de
tratar do erotismo sem apelar para descrições de natureza sexual, algo que
criticava ferozmente nos romances de eça de Queirós.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

largo da Carioca com chafariz ao
fundo. Foto de Marc Ferrez, s.d.

outro exemplo de maestria é “o alienista”, narrativa que obriga o leitor
a olhar de modo crítico para o fervor científico que dominou a sociedade
na segunda metade do século XIX.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

De olho na história em quadrinhos
Teoria e prática: o alienista de Itaguaí
o conhecido conto em que Machado de assis
explora os limites da ciência e denuncia os exageros
da postura cientificista ganha nova leitura no traço
elegante dos gêmeos gabriel Bá e Fábio Moon. as
personagens e cenários desenhados em tons de
sépia, como se os quadrinhos fossem fotos antigas,
conferem ao trabalho a atmosfera de requinte e
sobriedade do século XIX, proporcionando ao leitor
um verdadeiro mergulho no universo machadiano.
O alienista, de Machado de assis. adaptação
para quadrinhos por Fábio Moon & gabriel Bá.
rio de Janeiro: agir, 2007. (Coleção grandes
Clássicos em graphic novel).
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Texto 1

CXXIII
Olhos de ressaca

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No enterro de Escobar, seu melhor amigo, Bentinho
pensa ver nos olhos de Capitu as marcas da
traição de que acredita ter sido vítima.
Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha
quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choraram também, as mulheres
todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si
mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão
era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o
cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe
saltassem algumas lágrimas poucas e caladas...
As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu
enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava
na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas
o cadáver parece que a tinha também. Momento houve em
que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva,
sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos,
como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também
o nadador da manhã.

Ressaca na Avenida Beira-Mar, 1907.
"Escobar meteu-se a nadar,
como usava fazer, arriscou-se um
pouco mais fora que de costume,
apesar do mar bravio, foi enrolado
e morreu." Os espaços públicos
do Rio de Janeiro aparecem
com frequência nas histórias
machadianas, sendo importantes
para retratarem o cenário
fluminense da época.

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 32. ed. São Paulo:
Ática, 1997. p. 160-161. (Fragmento).

1. Que emoções a despedida de Sancha ao marido morto provocou nos
presentes?

a) Embora Escobar fosse seu grande amigo, Bentinho não fala de sua
dor por perder um grande amigo. Qual é o foco da sua atenção?

b) Explique de que maneira esse relato revela a desconfiança que tinha
de Capitu.

2. Em Dom Casmurro, os olhos de Capitu são frequentemente descritos.
Transcreva os trechos em que Bentinho faz referência ao olhar da
esposa para o defunto.

3. Releia.
“[...] Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram
o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem as palavras
desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora,
como se quisesse tragar também o nadador da manhã.”
ff
Escobar morreu afogado em um mar de ressaca. Que relação entre
Capitu e a morte do amigo Bentinho estabelece a partir do trecho
destacado e do título do capítulo?

Capítulo 19 • Realismo

ff
Os olhos geralmente são definidos como “espelhos da alma”. Elabore
uma hipótese para explicar as alusões de Bentinho ao olhar de Capitu
para Escobar.
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4. Bentinho é um narrador em primeira pessoa. Portanto, seu relato não
é isento, imparcial. Releia o trecho a seguir.

“As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa,
olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a
amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a tinha também.”
a) Ao afirmar que Capitu enxugou suas lágrimas “depressa, olhando
a furto para a gente que estava na sala”, o que ele sugere aos
leitores?

b) Considerando a desconfiança que o angustiava, é possível confiar
na descrição que faz dos gestos de Capitu? Por quê?

c) Transcreva o trecho que comprova que Bentinho “confirmou” suas
suspeitas em relação aos sentimentos da esposa por Escobar.

O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 7.

Texto 2

Brás Cubas revela como D. Plácida aceitou a função de
“alcoviteira” para os encontros adúlteros
entre ele e Virgília.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Dona Plácida, ilustração
de Candido Portinari. 1943.
Desenho a nanquim bico de
pena/papel.

[...]
Virgília fez daquilo um brinco; designou as alfaias mais
idôneas, e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante; eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda
de D. Plácida, suposta, e, a certos respeitos, verdadeira dona
da casa.
Custou-lhe muito a aceitar a casa; farejara a intenção, e doía-lhe o ofício; mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio:
tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou
os olhos para mim durante os primeiros dois meses; falava-me
com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria
angariá-la, e não me dava por ofendido, tratava-a com carinho
e respeito; forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a
confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história
patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao
casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei
que outros toques de novela. D. Plácida não rejeitou uma só
página da novela; aceitou-as todas. Era uma necessidade da
consciência. Ao cabo de seis meses quem nos visse a todos
três juntos diria que D. Plácida era minha sogra.
Não fui ingrato; fiz-lhe um pecúlio de cinco contos, [...]
como um pão para a velhice. D. Plácida agradeceu-me com
lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim,
todas as noites, diante de uma imagem da Virgem, que tinha
no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

LXX
D. Plácida

aSSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo:
ateliê editorial, 2001. p. 171. (Fragmento).

Alfaias: móveis e utensílios em uma casa.
idôneas: adequadas, corretas.
Angariá-la: conquistá-la.
Forcejava: fazia esforço, empenhava-me.
Pecúlio: reservas, economias.
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5. No trecho da página anterior, Brás Cubas fala do “arranjo” que
providenciou para que pudesse viver sua relação adúltera com
Virgília, uma mulher casada. Que arranjo foi esse?

a) Qual deveria ser o papel de D. Plácida nessa situação?
b) Como D. Plácida reagiu à função que deveria desempenhar?

6. Qual é a estratégia de Brás Cubas para conquistar D. Plácida?
a) Ele sugere que D. Plácida aceitou prontamente sua história para
ficar em paz com a consciência. Explique por quê.

b) De que maneira o relato de Brás Cubas sobre o modo como ganhou
a confiança de D. Plácida revela o olhar realista de Machado de
Assis para a sociedade em que vive?

7. Qual é o retrato, bastante cínico, que Brás Cubas faz de D. Plácida
no final?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
Brás Cubas é um representante da elite. De que maneira esse
retrato revela a sua visão de mundo em função da posição
social que ocupa?

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Realismo.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, no Realismo, a sociedade da época
e os comportamentos coletivos passaram a ser retratados, nas
obras literárias, a partir de uma perspectiva mais objetiva. Dentre
os vários autores do período, Machado de Assis se destacou por
trazer, para os seus romances e contos, um olhar cético e perspicaz
ao caracterizar, por meio das personagens e dos narradores que
construiu, a sociedade de seu tempo de maneira extremamente
fiel e crua.
Para compreender melhor como Machado de Assis trata, em sua
obra, de importantes questões sociais e de comportamentos condenáveis de membros da elite, construindo, dessa forma, uma aguçada
imagem da sociedade de sua época, você e seus colegas, divididos
em grupos, farão a análise de alguns contos do autor. Para cumprir
essa tarefa, vocês deverão seguir os passos abaixo:

ff
ler o conto escolhido, identificando os seguintes aspectos: qual a
questão tematizada; que imagem da sociedade da época é construída por Machado no conto selecionado; que elementos, presentes no conto, revelam que a abordagem do tema tratado na
narrativa é realista;
ff
apresentar a análise, oralmente, para a sala, explicando, a partir
da leitura de trechos previamente selecionados do conto escolhido, por que é possível afirmar que a abordagem adotada por
Machado na narrativa analisada por vocês é realista.

Capítulo 19 • Realismo

ff
dividir a sala em quatro grupos. Cada grupo deverá escolher,
para análise, um dos seguintes contos de Machado de Assis:
"O caso da vara", "Conto de escola", "A sereníssima República"
e "Teoria do Medalhão";

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Roberto Schwarz.
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A tradição do

romance realista:
o olhar crítico para a sociedade
Flaubert e Machado: o estudo
dos comportamentos individuais

no Brasil do final do século XIX, o “retrato
realista” da alma humana e suas contradições
foi composto por Machado de assis. em Dom
Casmurro, o narrador, Bento Santiago, atormentado pela possibilidade de ter sido traído
pela esposa, revela também a sua natureza
humana. em uma conversa aparentemente
inocente com Sancha, Bentinho tem despertados desejos claramente inadequados
a um homem casado. o seu comportamento
contraditório é revelado na cena abaixo.
FrITH, W. Um varredor de passagem. 1858. óleo sobre tela.

A mão de Sancha

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

[...] Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela
apertou muito a minha, e demorou-se mais que de costume.
A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma
sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido
particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita.
Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um
instante de vertigem e pecado. Passou depressa no relógio do tempo; quando cheguei
o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

o realismo inaugura a tradição de construção das personagens que espelham a sociedade em que vivem. Flaubert foi o primeiro
a fazer isso, em Madame Bovary: Charles Bovary é o burguês simples e enfadonho; emma,
uma presa fácil em razão de seus devaneios
românticos; rodolphe Boulanger, o sedutor
sem princípios. Da interação entre essas
personagens, surge uma explicação para o
comportamento adúltero.

aSSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Ática, 2004. p. 157. (Fragmento).

A denúncia da hipocrisia
ambientando seus romances nos subúrbios do rio de Janeiro, o escritor
pré-modernista lima Barreto recorre à estratégia realista: focaliza, por meio
das descrições detalhadas, o caráter das personagens que deseja analisar.
Quando, em Clara dos Anjos, o narrador descreve Cassi Jones, um conquistador “barato” que seduzirá e desonrará a jovem Clara, o leitor é convidado
a refletir sobre as intenções de alguém com essas características.
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Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] Era Cassi um rapaz de pouco menos de trinta anos, branco, sardento, insignificante, de rosto
e de corpo; e, conquanto fosse conhecido como
consumado “modinhoso”, além de o ser também
por outras façanhas verdadeiramente ignóbeis,
não tinha as melenas do virtuose do violão, nem
outro qualquer traço de capadócio. Vestia-se seriamente, segundo as modas da rua do Ouvidor;
[...] O calçado era conforme a moda, mas com os
aperfeiçoamentos exigidos por um elegante dos
subúrbios, que encanta e seduz as damas com o seu
irresistível violão.
Era bem misterioso esse seu violão; era bem um
elixir ou talismã de amor. Fosse ele ou fosse o violão,
fossem ambos conjuntamente, o certo é que, no
seu ativo, o Senhor Cassi Jones, de tão pouca idade,
relativamente, contava [...] a sedução de [grande
número de] senhoras casadas. [...]
BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo:
Ática, 1995. p. 23. (Fragmento).

Rua do Ouvidor. Foto de Marc Ferrez, c. 1882.
Modinhoso: que tocava modinhas ao violão.
Ignóbeis: que não são nobres, de caráter baixo, vil.
Melenas: cabelos longos, madeixas.
Virtuose: pessoa extremamente hábil em determinada área
do conhecimento.
Capadócio: diz-se de quem tenta enganar os outros,
charlatão, trapaceiro.

Dessa forma, Lima Barreto compõe um quadro da sociedade de seu
tempo e denuncia os comportamentos hipócritas ou vis dos indivíduos.

Uma alma angustiada
A sondagem do mundo interior das personagens que aparece em Machado de Assis será intensificada na obra de Graciliano Ramos, naquilo que será
definido, no século XX, como romance psicológico. Se o realista investiga o
caráter humano, em Angústia Graciliano revela, de forma mais explícita, os
dramas existenciais que determinam as atitudes de Luís da Silva, narrador
protagonista. Escritor frustrado e sem dinheiro, Silva sente raiva de todos
que representem o mundo a que ele não tem acesso.

RAMOS, Graciliano. Angústia. 53. ed.
São Paulo: Record, 2001. p. 44. (Fragmento).

.

Julião Tavares, homem rico e sem escrúpulos, simboliza a contradição
do narrador: representa os valores que ele despreza, mas também tudo o
que ele gostaria de ter sido e não pôde. O seu rancor pelo rival e por aquilo que
ele considera condenável no comportamento do outro determinarão suas
ações e seu olhar.

Gravura de Marcelo Grassmann
para Angústia, de Graciliano
Ramos. 1968.

Capítulo 19 • Realismo

[...] Conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo por alto a vida, o nome e as intenções do homem. Família rica. Tavares & Cia., negociantes de secos e molhados,
donos de prédios, membros influentes da Associação Comercial, eram uns ratos.
Quando eu passava pela Rua do Comércio, via-os por detrás do balcão, dois sujeitos
papudos, carrancudos, vestidos de linho pardo e absolutamente iguais. Esse Julião,
literato e bacharel, filho de um deles, tinha os dentes miúdos, afiados, e devia ser
um rato, como o pai. [...]
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CONEXÕES
Para assistir
O Rio de Machado de Assis, de Kika Lopes e
Sonia Nercessian. Brasil, 2008.

Os óculos de Pedro Antão, de Adolfo Rosenthal.

O documentário, concebido inicialmente como uma série de três programas para televisão, foi lançado em DVD
no ano do centenário da morte de Machado de Assis. Os
atores Paulo José, Fernanda Torres, José de Abreu e Tonico Pereira narram a vida e os hábitos do autor enquanto
caminham pelas ruas do Rio de Janeiro, em cenários
visitados por Machado e por muitos dos personagens
que criou. Os depoimentos de escritores como Edla Van
Steen, Nélida Piñon e Silviano Santiago, entre outros,
revelam fatos importantes sobre esse grande autor e
sobre o Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX,
retratado em sua obra. Destaque para as cenas em que
Fernanda Torres interpreta a personagem Capitu e em
que José de Abreu reproduz falas de Machado de Assis
que, de maneira quase profética, prevê, por exemplo, a
construção da ponte Rio-Niterói. O DVD apresenta, ainda,
o curta-metragem O Rio de Machado de Assis, filmado
em 1965 por Nelson Pereira dos Santos. Uma excelente
maneira de conhecer o Rio de Janeiro de Machado de
Assis e de obter mais informações sobre a vida e a obra
de um dos maiores autores da literatura brasileira.

Nessa adaptação do conto "Os óculos de Pedro Antão",
de Machado de Assis, Pedro, o narrador, recebe uma
carta do seu amigo Mendonça, fazendo-lhe um convite inusitado: acompanhá-lo na abertura da casa que
recebera de herança depois da morte de um tio. Pedro
Antão, o tio de Mendonça, viveu recluso durante toda
a sua vida. Sua morte estava cercada de mistério e o
testamento reforçava a excentricidade de Pedro Antão:
a casa só poderia ser aberta dez meses depois da morte
dele. Cumprida essa exigência, os amigos decidem ir
até lá à meia-noite. Quando chegam ao local, Pedro cria
uma história a partir da análise que faz dos objetos ali
encontrados. Em seu relato, vão sendo tecidos os fios de
um segredo que teria marcado a vida de Antão: a história
de um amor proibido com um final trágico

Brasil, 2001.
Outra excelente adaptação de
um romance de Eça de Queirós
para a televisão brasileira. O
romance, publicado em 1888, retrata a decadência da aristocracia
portuguesa na segunda metade
do século XIX e narra a história
de amor trágica entre os irmãos
Carlos da Maia e Maria Eduarda. De
autoria de Maria Adelaide Amaral,
a minissérie Os Maias apresenta
uma impecável reconstituição de época e é bastante
fiel à obra do escritor português.

Memórias póstumas, de André Klotzel.
Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Brasil, 2001.
Memórias póstumas é a terceira adaptação para o cinema do
romance de Machado de Assis,
Memórias póstumas de Brás Cubas,
apontado como precursor do Realismo no Brasil. Os capítulos do livro, algumas vezes revolucionários
no que diz respeito à linguagem,
fizeram nascer cenas surrealistas
que projetam o potencial da obra
original. O maior desafio ficou a
cargo das digressões tão frequentes no romance, mas,
segundo a crítica especializada, o roteiro do próprio diretor foi bem-sucedido.

Madame Bovary, de Claude Chabrol.
França, 1991.
A adaptação para o cinema do
romance de Gustave Flaubert
conta com a atuação de uma
das grandes atrizes do cinema
francês, Isabelle Huppert, no
papel da protagonista. Ambientado na França do século XIX, o
filme destacou-se pela excelente
reconstituição de época e pelo
rigor na adaptação do romance
de Flaubert, mantendo diálogos do original.
Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Memórias póstumas, de André Klotzel.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os Maias, de Luiz Fernando Carvalho.

Brasil, 1998.

Para navegar
http://www.machadodeassis.net/index.htm
Esta página, mantida pela Fundação casa de Rui
Barbosa com apoio do CNPq, disponibiliza um excelente
banco de dados sobre citações e alusões na ficção
machadiana, além de bibliografia crítica acerca da obra
do autor, bem como uma revista eletrônica com artigos
sobre Machado de Assis.

http://www.hermitagemuseum.org
O museu mais importante do Leste europeu abre suas
portas virtuais para que se possa conhecer, apreciar
e estudar a obra de Honoré Daumier que soube, como
poucos, trabalhar com o perfil das sociedades emergentes do século XIX.

http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/
O Nupill — Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa
Catarina — disponibiliza em seu site toda a produção
literária de Machado de Assis.
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O meio, de Luiz Tatit.

Machado de Assis: Contos.

São Paulo: Dabliú Discos, 2000.

São Paulo: Luz da Cidade, 1998.

Professor de literatura e compositor de música popular, luiz Tatit apresenta neste CD a canção “Capitu”,
referência a uma das mais conhecidas personagens
machadianas. os dilemas e mistérios que cercam os
olhos mais citados da literatura brasileira são retomados
e atualizados, revitalizando o interesse pela “musa” de
Dom Casmurro.

em uma seleção feita por Paulinho lima, este CD duplo
apresenta contos de Machado de assis lidos por othon
Bastos. “um homem célebre”, “um bilhete”, “o caso da
vara”, “a segunda vida”, “a cartomante”, “um apólogo”, “a
Senhora do galvão” e “noite de almirante” ganham sonorização e trilha musical de época. o encarte que acompanha o CD permite o acompanhamento dos contos.

Para ler e pesquisar
A Relíquia, de Eça de Queirós, adaptação em
quadrinhos por Marcatti.

O viajante imóvel: Machado de Assis e o Rio de
janeiro de seu tempo, de Luciano Trigo.

São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2007.

Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001.

Muito mais do que mero resumo ilustrado, A Relíquia,
por Marcatti (talentoso quadrinhista do cenário underground paulistano), revela um cuidadoso trabalho de
recriação da linguagem de eça de Queirós, aproximando
o leitor contemporâneo da verve satírica do escritor
português. além disso, traz ainda para o universo dos
quadrinhos vários elementos estéticos da região e da
época em que se dá a saga de Teodorico raposo.

Cenas dos romances machadianos e imagens do rio
de Janeiro do Segundo reinado desfilam pelas páginas
deste livro, convidando o leitor a conhecer a capital do
Império, que aparece como cenário preferido de Machado de assis. além dos principais logradouros públicos,
luciano Trigo apresenta também o cenário social da
segunda metade do século XIX, que ganha vida em fotografias e anúncios publicitários da época.

Capítulo 19 • Realismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Capa do livro O cortiço,
adaptação em HQ de Ivan
Jaf (roteiro) e Rodrigo Rosa
(arte), para a obra de Aluísio
Azevedo, 2009.

V
[...] ali pelas sete da manhã, quando o cortiço fervia já na costumada labutação,
Jerônimo apresentou-se junto com a mulher, para tomarem conta da casinha alugada
na véspera.
A mulher chamava-se Piedade de Jesus; teria trinta anos, boa estatura, carne ampla
e rija, cabelos fortes de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos,
cara cheia, fisionomia aberta; um todo de bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos
olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural.
Vieram ambos à boleia da andorinha que lhes carregou os trens. Ela trazia uma saia
de sarja roxa, cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho
de alcobaça; o marido a mesma roupa do dia anterior.
[...]
Três horas depois, Jerônimo e Piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço, que a mulher preparara o melhor e o mais depressa que pôde.
Ele contava aviar até a noite uma infinidade de coisas, para poder começar a trabalhar
logo no dia seguinte.
Era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto o era como homem.
Jerônimo viera da terra, com a mulher e uma filhinha ainda pequena, tentar a
vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou
durante dois anos, sem nunca levantar a cabeça, e de onde afinal se retirou de mãos
vazias e com grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça tinha
que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio
degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações, nem futuro, trabalhando
eternamente para outro.
Não quis. Resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para
a Corte, onde, diziam-lhe patrícios, todo o homem bem disposto encontrava furo. E,
com efeito, mal chegou, devorado de necessidades e privações, meteu-se a quebrar
pedra em uma pedreira, mediante um miserável salário. A sua existência continuava
dura e precária; a mulher já então lavava e engomava, mas com pequena freguesia
e mal paga. O que os dois faziam chegava-lhes apenas para não morrer de fome e
pagar o quarto da estalagem.
Jerônimo, porém, era perseverante, observador e dotado de certa habilidade. Em
poucos meses se apoderava do seu novo ofício e, de quebrador de pedra, passou logo
a fazer paralelepípedos; e depois foi-se ajeitando com o prumo e com a esquadria e
meteu-se a fazer lajedos; e finalmente, à força de dedicação pelo serviço, tornou-se tão
bom como os melhores trabalhadores de pedreira e a ter salário igual ao deles. Dentro
de dois anos, distinguia-se tanto entre os companheiros, que o patrão o converteu
numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a setenta mil-réis.
Mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para a frente; duas
outras coisas contribuíram muito para isso: a força de touro que o tornava respeitado
e temido por todo o pessoal dos trabalhadores, como ainda, e, talvez, principalmente,
a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era homem
de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de
viver. Saía de casa para o serviço e do serviço para casa, onde nunca ninguém o vira
com a mulher senão em boa paz; traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada,
e, tanto um como o outro, eram sempre os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos iam às vezes à missa ou, à tarde, ao Passeio Público; nessas ocasiões, ele punha
uma camisa engomada, calçava sapatos e enfiava um paletó; ela o seu vestido de ver
a Deus, os seus ouros trazidos da terra, que nunca tinham ido ao monte de socorro,
malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no Brasil.
Piedade merecia bem o seu homem, muito diligente, sadia, honesta, forte, bem
acomodada com tudo e com todos, trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas
contas da obrigação, que os seus fregueses de roupa, apesar daquela mudança para
Botafogo, não a deixaram quase todos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...]
O prestígio e a consideração de que Jerônimo gozava
entre os moradores da outra estalagem donde vinha, foram a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos
companheiros de cortiço. Ao cabo de algum tempo era
consultado e ouvido, quando qualquer questão difícil os
preocupava. Descobriam-se defronte dele, como defronte
de um superior [...]. Os dois caixeiros da venda, o Domingos
e o Manuel, tinham entusiasmo por ele. “Aquele é que
devia ser o patrão, diziam. É um homem sério e destemido!
Com aquele ninguém brinca!” E, sempre que a Piedade de
Jesus ia lá à taverna fazer as suas compras, a fazenda que
lhe davam era bem escolhida, bem medida ou bem pesada.
Muitas lavadeiras tomavam inveja dela, mas Piedade era
de natural tão bom e benfazejo que não dava por isso e a
maledicência murchava antes de amadurecer.
Jerônimo acordava todos os dias às quatro horas da
manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do
pátio, socava-se depois com uma boa palangana de caldo
de unto, acompanhada de um pão de quatro; e, em mangas
de camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés
sem meias metidos em um formidável par de chinelos de
couro cru, seguia para a pedreira.
[...]
Jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde, morto
de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe sempre para
o jantar alguma das comidas da terra deles. E ali, naquela
estreita salinha, sossegada e humilde, gozavam os dois, ao
lado um do outro, a paz feliz dos simples, o voluptuoso
prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol.
E, defronte do candeeiro de querosene, conversavam sobre
a sua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha que estava no
colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos.

Cortiços de madeira na Rua do Senado, Rio de Janeiro,
27 jan. 1906.

Depois, até às horas de dormir, que nunca passavam
das nove, ele tomava a sua guitarra e ia para defronte da
porta, junto com a mulher, dedilhar os fados da sua terra.
Era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria, com aquelas cantigas melancólicas em que
a sua alma de desterrado voava das zonas abrasadas da
América para as aldeias tristes da sua infância.
E o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento
choroso e dolorido, eram vozes magoadas, mais tristes
do que uma oração em alto-mar, quando a tempestade
agita as negras asas homicidas, e as gaivotas doudejam
assanhadas, cortando a treva com os seus gemidos pressagos, tontas como se estivessem fechadas dentro de uma
abóbada de chumbo.

FERREZ, M. Vendedora de miudezas. 1899. Negativo
original em vidro, 24 3 18 cm. Rio de Janeiro.

Fulvo: castanho avermelhado, ocre.
Bonomia: bondade.
Andorinha: veículo fechado para transporte de mudanças.
Aviar: concluir.
Mourejou: trabalhou muito.
Estupor: paralisia.
Patrícios: naturais da mesma pátria, no caso, Portugal.
Prumo: instrumento constituído de corpo pesado com
uma alça na base, amarrado a um fio flexível, usado para
verificar a verticalidade de um lugar ou o eixo de um sólido.
Benfazejo: afetuoso.
Palangana: tigela grande.
Unto: gordura de porco, banha.
Pão de quatro: pão feito com quatro farinhas.
Voluptuoso: delicioso.
Doudejavam: vagueavam.
Pressagos: que contêm presságios.

Primeiras leituras

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Ática, 2001.
p. 51-55. (Fragmento).
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20

Naturalismo

Scott, w. Ferro e
carvão. 1861. Óleo
sobre tela. o mundo
do trabalho industrial
ganha destaque
como tema da arte
do período.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Caracterizar o projeto literário naturalista.
2. Compreender como a evolução da ciência, no
século XIX, afetou o contexto de produção dos
romances naturalistas.
3. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período e como essa articulação
influenciou o projeto literário do Naturalismo.
4. Definir romance experimental e determinismo.
5. Reconhecer como o determinismo se manifesta
nos romances naturalistas.

6. Identificar as características do Naturalismo
brasileiro.
7. Justificar por que Aluísio Azevedo foi considerado
o primeiro escritor das “massas” no Brasil.
8. Explicar de que modo o romance O Ateneu, de
Raul Pompeia, modifica o projeto naturalista.
9. Reconhecer como a introdução de
trabalhadores no papel de protagonistas, feita
pelos escritores naturalistas, é retomada em
diferentes períodos, sempre com a função de
denúncia da realidade.
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A

presença marcante da ciência e da industrialização na vida
cotidiana das pessoas lança novos desafios para os escritores.
Qual deve ser o papel da literatura diante dessa presença? Os
naturalistas procuraram responder a essa questão com o romance
experimental. Saiba como se caracterizou esse romance neste capítulo.

Leitura da imagem
1. Observe a imagem de abertura. Que impressão o ambiente retratado
provoca em você? Justifique.

2. O artista registrou seu olhar para um mundo transformado pela Revolução Industrial. Explique como ele fez isso.
ff
Predominam no quadro cores amareladas e avermelhadas. Que sensação elas provocam?

3. O destaque da cena foi dado para os trabalhadores. Qual pode ter sido
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a intenção do artista?

O escocês William Bell
Scott (1811-1890) nasceu
em uma família de artistas e
teve como primeiro professor
de arte seu pai, Robert Scott.
Apesar de ser um pintor de
talento, william Bell foi mais
conhecido na Inglaterra vitoriana como poeta.

4. Do lado esquerdo, embaixo, podemos ver dois senhores vestidos de
modo mais elegante. A que classe social eles provavelmente pertencem?
Justifique.
ff
O que pode significar o fato de aparecerem em segundo plano?

5. Discuta com seus colegas: o que significa a presença das crianças no
quadro?

6. Os quatro homens que aparecem no centro da cena vestem roupas
iguais. Podemos interpretar isso como um sinal da “despersonalização”
do operário na nova ordem social europeia. Explique por quê.

HUGHES, A. William Bell Scott.
Século XIX. Óleo sobre tela.

Da imagem para o texto
7. Os romances naturalistas apresentam, pela primeira vez, protagonistas
que representam as classes sociais menos favorecidas. Germinal, do
francês Émile Zola, inaugura essa tradição. No trecho a seguir, mineiros em greve atravessam os campos para destruir as minas de carvão
onde eram explorados pelos burgueses.

Capítulo 20 • Naturalismo

Capítulo V
[...] A Sra. Hennebeau, sempre dando-se ares de mãe condescendente, sorvia
o leite aos golinhos, quando um barulho estranho vindo de fora e que ia num
crescendo a inquietou.
— Que é isso?
— Devem ser outra vez os mineiros — disse a camponesa. — Já passaram por
aqui duas vezes. Parece que a coisa vai mal, eles estão donos da região.
[...]
A Sra. Hennebeau, muito pálida, cheia de ódio contra aquela gentalha que
estragava um dos seus prazeres, mantinha-se atrás, lançando olhares oblíquos
e enojados, [...].
[...] As mulheres tinham aparecido, cerca de mil, cabelos ao vento, desgrenhados pela correria, os farrapos deixando à mostra a pele nua, nudez
de fêmeas exaustas de parir mortos de fome. Algumas traziam os filhos nos
braços, e levantavam-nos, agitando-os como uma bandeira de luto e vingança. Outras, mais jovens, com peitos estufados de guerreiras, brandiam paus,

Germinal: nome dado ao primeiro
mês da primavera no calendário
da Revolução Francesa.
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enquanto as velhas, monstruosas, berravam tão alto que as veias dos seus
pescoços descarnados pareciam rebentar. A seguir vieram os homens, dois mil
furiosos, aprendizes, britadores, consertadores, verdadeira massa compacta que
rolava como se fosse feita de um só bloco, apertada, confundida, a ponto de não
se distinguirem as calças desbotadas ou os suéteres esfarrapados, esbatidos na
mesma uniformidade terrosa. Os olhos faiscavam, viam-se apenas os buracos
negros das bocas cantando a Marselhesa [...].
Realmente, a cólera, a fome, os dois meses de sofrimentos e aquela correria desenfreada pelas minas tinham transformado em mandíbulas de animais
ferozes as feições plácidas dos mineiros de Montsou. Naquele momento o sol
desaparecia; os últimos raios, de um púrpuro sombrio, pareciam ensanguentar
a planície. E a estrada também pareceu lavada em sangue; as mulheres e os
homens continuavam marchando, cobertos de sangue, como carniceiros em
plena matança.
[...]
Era a visão vermelha que arrastaria a todos, fatalmente, numa dessas noites
sangrentas desse fim de século. Sim, uma noite, o povo em torrentes, desenfreado,
correria assim pelos caminhos, gotejando o sangue burguês, exibindo cabeças,
semeando o ouro dos cofres arrombados. As mulheres gritariam, os homens
abririam suas queixadas de lobos, prontos para morderem. [...] Não sobraria nada,
as fortunas e os títulos das situações adquiridas desapareceriam, até o dia em que
talvez desabrochasse uma nova sociedade. Sim, eram essas coisas que estavam
passando pela estrada, como uma força da natureza, e vinha delas o vento terrível
que lhes açoitava os rostos. [...]
ZOLA, Émile. Germinal. tradução de Francisco Bittencourt.
São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 358-361. (Fragmento).

ff
Os mineiros são apresentados como “massa compacta”, “povo em
torrentes”. Com isso, o que o texto destaca? Justifique.

8. Como a Sra. Hennebeau via os mineradores?
ff
Que imagem dos burgueses o leitor forma diante da reação da Sra.
Hennebeau à marcha dos trabalhadores? Explique.

9. Além da despersonalização, a descrição feita dos mineiros promove
Émile Zola, c. 1880-1890.

uma certa animalização desses seres humanos. Como isso ocorre?

a) Transcreva a passagem em que o narrador apresenta uma explicação

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Émile Zola (1840-1902)
inaugurou o Naturalismo quando, em 1867, publicou o romance Thérèse Raquin. Decidido a
acompanhar, através de uma
série de romances, os efeitos
do meio em uma mesma família, os Rougon-Macquart, Zola
escreveu vinte romances. Da
série, as obras mais conhecidas são Naná, Germinal, A besta
humana e A taberna.
O escritor causou polêmica
ao publicar, no jornal L’Aurore,
uma carta aberta intitulada
“Eu acuso!”, em que denunciava ilegalidades no processo
contra Alfred Dreyfuss, oficial
francês acusado de traição.
Por causa do artigo, Zola foi
condenado a um ano de prisão.
Ele então fugiu para a Inglaterra e só voltou a Paris após
a absolvição de Dreyfuss. O
escritor morreu em um acidente doméstico, asfixiado pela
fumaça de uma lareira.

para esse comportamento animalesco.

b) O que o narrador pretende “explicar” ao leitor com essa caracterização?

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

10. Releia o último parágrafo do texto.
ff
Explique de que modo ele pode ser interpretado como uma representação literária da revolução social proposta em O manifesto comunista,
de Marx e Engels.

Lembre-se
Em O manifesto comunista,
Marx e Engels conclamaram
as classes trabalhadoras a
se insurgirem contra o sistema capitalista que as oprimia
e as condenava à miséria.
Eles acreditavam que a sociedade resultante dessa revolta seria mais igualitária.

11. Observe os termos destacados.
“Naquele momento o sol desaparecia; os últimos raios, de um púrpuro
sombrio, pareciam ensanguentar a planície. E a estrada também pareceu lavada
em sangue; as mulheres e os homens continuavam marchando, cobertos de
sangue, como carniceiros em plena matança.
[...]
Era a visão vermelha que arrastaria a todos, fatalmente, numa dessas noites
sangrentas desse fim de século.”
ff
A referência à cor vermelha é feita várias vezes no trecho acima.
Discuta com seus colegas que interpretações diferentes podem ser
associadas a essa cor.

424

I_plus_literatura_cap20_C.indd 424

20/10/10 3:13:45 PM

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Novas perspectivas para
a origem humana
Ao lado de todo o desenvolvimento tecnológico, a Europa presenciou,
na segunda metade do século XIX, um avanço científico muito significativo. Nesse campo, a publicação em 1859 do livro A origem das espécies, do
biólogo inglês Charles Darwin, causou espanto e revolta de setores mais
conservadores da sociedade inglesa.
Segundo ele, o ser humano não era fruto da criação divina, mas resultado
de um longo processo de evolução e adaptação por que passaram todos
os seres vivos. Sua defesa do evolucionismo causou revolta ao afirmar que
seres humanos e primatas tinham um ancestral comum.
Dos estudos de Darwin, duas ideias merecem atenção, porque influenciaram a definição de características da estética naturalista.
• A constatação de que o ser humano é um animal como outro qualquer
(“uma coisa sórdida, nua, bufante, sem qualquer alusão ao divino”).
• A crença de que a natureza promove um processo de seleção no qual
sobrevivem os mais adaptados e os mais fracos são eliminados (“da
guerra da natureza, da fome e da morte segue-se a produção de animais
superiores”).
Para uma sociedade com fortes valores religiosos, essas duas ideias
soavam como uma negação da origem divina dos seres humanos. Entre
cientistas e filósofos, porém, as ideias de Darwin foram mais bem acolhidas
e deram origem ao que se passou a chamar de “darwinismo social”.
Nesse contexto, o Naturalismo surge como um desdobramento da estética realista, voltado para a valorização da ciência como instrumento para
análise e compreensão da sociedade.
Ao lado de Darwin, outros dois intelectuais influenciaram de modo definitivo a estética naturalista: Auguste Comte e Hippolyte taine.
Comte criou a filosofia positivista, que apontava o saber positivo, baseado nas leis científicas, como superior ao teológico ou ao metafísico, muito
valorizado em momentos históricos anteriores.
Hippolyte taine era um crítico literário e, em seus trabalhos sobre a literatura inglesa, utilizou pela primeira vez o termo determinismo para explicar quais
fatores deveriam ser considerados na apreciação das obras literárias de um
povo. Segundo ele, o indivíduo era socialmente condicionado por três fatores:
• a raça da qual ele fazia parte e que lhe garantiria uma determinada
herança;
• o meio no qual se encontrava;
• o momento em que vivia.

Frontispício da primeira edição de
A origem das espécies, de Charles
Darwin, 1859.

Uma distorção histórica
Desde a divulgação da teoria da evolução, as ideias
de Darwin têm sido utilizadas de modo distorcido por
pessoas que procuram uma
justificativa “científica” para
o comportamento preconceituoso. O exemplo mais
notável dessa distorção foi
dado por Adolf Hitler, que
chegou a afirmar: “A guerra
é [...] o pré-requisito para a
seleção natural dos mais
fortes e a eliminação dos
mais fracos”.
Crítico duro da escravização dos povos, Charles
Darwin pretendia, com suas
ideias, afirmar a igualdade
entre os seres humanos.
Por isso, jamais admitiria ver
seus estudos utilizados por
um ditador para justificar o
holocausto dos judeus.

É determinista a visão que apresenta o ser humano como produto do meio
em que se encontra, da herança (cultural, social, biológica) recebida e das
condições históricas características do momento em que vive.

Naturalismo: a aproximação
entre literatura e ciência
Inspirados pela teoria da evolução, os naturalistas acreditavam que o impulso para a transformação das espécies era a seleção natural. Ressaltavam
que os seres humanos não estão livres das leis que regem a natureza, mesmo
sendo dotados de razão.

No memorial Yad Vashem, em
Israel, o Hall dos nomes é
uma sala circular que exibe
atualmente 2 milhões de
fotografias e biografias das
vítimas do Holocausto, 2005.

Capítulo 20 • Naturalismo

Tome nota
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O projeto literário do Naturalismo

É criada a
I Internacional dos
Trabalhadores, dirigida
por Karl Marx.

O projeto naturalista pretende colocar a literatura a serviço da ciência.
Para cumprir esse projeto, os escritores buscam olhar para a realidade
através da lente do determinismo e das teorias evolucionistas.

O médico francês
Claude Bernard publica
Introdução ao estudo da
medicina experimental.

Émile Zola chega a definir o Naturalismo como uma aplicação, na literatura, do método de observação e de experimentação descrito por Claude
Bernard no livro Introdução ao estudo da medicina experimental. Cria, assim,
o que chama de romance experimental.

Mendel apresenta as leis
da hereditariedade no
ensaio Experimentos com
plantas híbridas.
É instituída a Comuna
de Paris, governo
revolucionário popular
de orientação libertária e
socialista.
Koch descobre o bacilo
da tuberculose.
Pasteur descobre e aplica
a vacina antirrábica em
um ser humano.

Seu objetivo é claro: pretende exaltar a “evolução naturalista que empolga nosso século (o XIX), impulsiona aos poucos todas as manifestações
da inteligência humana num mesmo caminho científico”.
O interesse de Zola, no entanto, vai além disso. Ele acredita que, compreendendo o comportamento humano e suas motivações, é possível atuar na
transformação dos indivíduos para alcançar o melhor estado social.
Os naturalistas deixam de lado a análise psicológica que marcou a literatura realista. Para eles, os traços individuais não interessam. Dedicam-se
à análise dos fenômenos coletivos, que caracterizam melhor a tese determinista por eles defendida. Por isso, voltam o olhar para uma classe social
que, até aquele momento, não havia merecido destaque nos romances: o
proletariado.
Nas obras naturalistas, vemos trabalhadores das minas de carvão, das pedreiras brasileiras, marinheiros, todos convocados a demonstrar uma mesma
ideia: o ser humano é fruto do meio em que vive e das pressões que sofre.
Tome nota
Os romances naturalistas são, com frequência, caracterizados como literatura de tese, porque desenvolvem uma estrutura pensada para provar ao
leitor a visão determinista da sociedade. O aviltamento e a perda da dignidade
dos indivíduos que vivem em um meio degradante é a grande tese exposta
nesses romances.

1893
1899

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

1892

Ilustração de Pasteur
aplicando a vacina
antirrábica, c. 1885.
Grande greve ferroviária
na Central do Brasil.
O Instituto Adolfo Lutz e
a Escola Politécnica são
criados em São Paulo.
É criado, em São Paulo,
o Instituto Butantan, cuja
direção foi confiada a
Vital Brasil.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de O germinal, de Claude Berri.

Os agentes do discurso
O desejo de dar um caráter científico à obra literária define as condições
de produção dos romances naturalistas. Os escritores acompanham
com interesse as discussões feitas no campo da biologia e da medicina,
acreditando na possibilidade de tomar esse conhecimento como base
para a criação de seus romances.
Nesse sentido, o processo de criação literária foi, de certo modo, “disciplinado” pelo projeto da estética naturalista. A estrutura dos romances mostra
que seus autores eram entusiasmados divulgadores da visão racional e
objetiva, criando personagens para ilustrar comportamentos específicos,
confrontando espaços de modo a permitir o choque de classes sociais.

•
Instituto Butantan,
São Paulo, 2004.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1830
1864
1865
1866
1871
1882
1885

Auguste Comte inicia a
publicação do Curso de
filosofia positiva.

A personagem naturalista age movida por desejos de ordem sexual que
quase sempre superam sua capacidade racional de controlá-los.

O Naturalismo e o público

No Brasil, Aluísio Azevedo, em um de seus folhetins, fala abertamente sobre
a dificuldade de satisfazer os leitores sem abrir mão do projeto naturalista.
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[...] É preciso ir dando a cousa em pequenas doses [...] Um pouco
de enredo de vez em quando, uma ou outra situação dramática [...]
Depois, as doses de romantismo irão gradualmente diminuindo, enquanto as de naturalismo irão se desenvolvendo; até que, um belo dia,
sem que o leitor o sinta, esteja completamente habituado ao romance
de pura observação e estudo de caracteres. [...]
AZEVEDO, Aluísio. Apud: GUIMARÃES, Hélio de Seixas.
Os leitores de Machado de Assis.
São Paulo: Nanquin/Edusp, 2004. p. 79. (Fragmento).

Projeto literário do
Naturalismo
Literatura a serviço da
ciência
Personagens tratadas
com olhar científico
Olhar racional e objetivo
para a realidade

Esse texto mostra que, embora estivessem engajados na produção de
romances que permitissem o estudo de caracteres, os escritores tinham
consciência da importância de conquistar o interesse do público.

Essa solução garantiu que houvesse leitores para os romances naturalistas. Mas não evitou que muitos deles se chocassem com os temas abordados
e com o modo como alguns comportamentos eram francamente descritos.

A animalização do ser humano
Além de descrever a intimidade das personagens, o romance naturalista se
empenha em revelar de que maneira as pessoas, submetidas a condições sub-humanas de vida e de trabalho, acabam perdendo a própria humanidade e
sendo dominadas por seus instintos animais.
No trecho a seguir, Catherine, uma jovem de 15 anos que trabalha no
ambiente insalubre das minas, começa a se comportar como uma besta
de carga.

[...] Afinal, o que estava acontecendo
com ela naquele dia? Nunca se sentira tão
mole. Devia ser o ar contaminado. Não havia
ventilação no fundo daquela via longínqua.
Respirava-se toda espécie de vapores que
saíam do carvão com uma efervescência de
fonte, e às vezes com tal abundância que as
lâmpadas apagavam-se. [...]
Não podendo mais, sentiu necessidade
de tirar a camisa. [...] tirou tudo, a corda e a
camisa, com tanta ânsia que teria arrancado
a pele, se pudesse. E agora, nua, deplorável,
rebaixada ao trote de fêmea ganhando a vida
pela lama dos caminhos, esfalfava-se, com a
garupa coberta de fuligem e barro até a barriga, como uma égua de carroça. De quatro
patas, ela empurrava o vagonete.
ZOLA, Émile. Germinal.
tradução de Francisco Bittencourt.
São Paulo: Abril Cultural, 1979.
p. 318-319. (Fragmento).

Capítulo 20 • Naturalismo
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Para evitar a difícil decisão entre produzir obras para vender — e, portanto, de acordo com as expectativas dos leitores — ou fazer uma opção radical
e adotar a forma literária que mais lhes agradasse, Aluísio Azevedo tenta
conciliar as duas opções e, aos poucos, “educar” o gosto do público.
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Uma lavoura de almas

Construção
[...]
Subiu a construção como
[se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro
[paredes sólidas
Tijolo com tijolo num
[desenho mágico
Seus olhos embotados de
[cimento e lágrima
[...]
BUARQUE, Chico. Construção.
Intérprete: Chico Buarque.
In: Chico Buarque. Rio de Janeiro:
Universal, 1971. (Fragmento).
CONStRUçÃO de Chico Buarque –
© by MAROLA EDIçõES MUSICAIS
LtDA. – 100% – todos os direitos
reservados. Letra disponível em:
<http://www.chicobuarque.com.br>.
Acesso em: 3 fev. 2010.

Linguagem: a descrição impiedosa
O foco narrativo em 3a pessoa e as descrições são recursos que a linguagem do romance naturalista usa para sugerir um olhar racional e objetivo
para a realidade. A descrição dos cenários pretende recriar a realidade de
maneira fotográfica, compondo um espaço formado pela apresentação
de várias imagens que se sobrepõem de modo a montar um quadro final
bastante preciso.
Veja um exemplo disso nesta cena do romance O cortiço, de Aluísio Azevedo.

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a
sua infinidade de portas e janelas alinhadas. [...]
[...] No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que
altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de
galinhas. [...]
Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração
tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente,
debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se.
As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo
todo para o alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em não molhar o
pelo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as
ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. [...]
AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 26. ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 35-36. (Fragmento).

Discuta com seus colegas:
é possível identificar semelhanças entre o retrato feito
do trabalhador da construção
civil e as personagens que
representam o proletariado
nos romances naturalistas?
Por quê?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

trilha sonora

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Cortiço.
Ilustração de
Angelo Agostini
para a Revista
Ilustrada, ano
1878, n. 101.

Nesse trecho, o narrador usa verbos e substantivos para mostrar a animalização das personagens, sendo que os termos escolhidos podem ser
todos associados a um mesmo campo semântico. Assim, além de fazer
referência às personagens como “machos” e “fêmeas”, o narrador ainda usa
os substantivos casco, pelo e ventas.
Lembre-se
Campo semântico é o
conjunto de palavras relacionadas a um mesmo conceito
ou ideia.

Para descrever a higiene matinal, seleciona os verbos fossar e fungar, que
normalmente são utilizados para nomear o ato de farejar ou revolver a terra
realizado por porcos e cães.
O uso de todos esses termos provoca um efeito hiperbólico, fazendo com
que o resultado da descrição dê um destaque exagerado para o comportamento animalizado das personagens.
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texto para análise

As armadilhas de uma
Casa de pensão

Leia o texto a seguir.

VI

João Coqueiro, quando saiu do Hotel dos Príncipes na manhã do almoço, ia preocupado [...] e correu logo para casa.
Ao chegar foi direto à mulher [...].
— Sabes? disse ele sem transição, assentando-se ao rebordo
da cama. — É preciso arranjarmos cômodo para um rapaz que há
de vir por aí domingo. [...]
— É um achado precioso! Ainda não há dois meses que
chegou do Norte, anda às apalpadelas! Estivemos a conversar
por muito tempo: — é filho único e tem a herdar uma fortuna!
[...]
Mme. Brizard escutava, sem despregar os olhos de um
ponto, os pés cruzados e com uma das mãos apoiando-se no
espaldar da cama.
— Ora, continuou o outro gravemente. — Nós temos de
pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!...
se não abrirmos os olhos... adeus casamento!
— Mas daí... perguntou a mulher, fugindo a participar da
confiança que o marido revelava naquele plano.
— Daí — é que tenho cá um palpite! explicou ele. — Não
conheces o Amâncio!... A gente leva-o para onde quiser!... Um
simplório, mas o que se pode chamar um simplório!
Mme. Brizard fez um gesto de dúvida.
— Afianço-te, volveu Coqueiro, — que, se o metermos em
casa e se conduzirmos o negócio com certo jeito, não lhe dou
três meses de solteiro!
[...]
— Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo,
e já! Tu, — fala com franqueza à Amelinha; a mim não fica
bem... [...]
Nessa mesma tarde Mme. Brizard entendeu-se com a cunhada. Falou-lhe sutilmente no “futuro”, disse-lhe que “uma menina
pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e
alguma esperteza poderia apanhar um marido rico”. [...]
Amélia riu, concentrou-se um instante e prometeu fazer o
que estivesse ao seu alcance para agradar ao tal sujeitinho.
Ardia, com efeito, por achar marido, por se tornar dona de
casa. A posição subordinada de menina solteira não se compadecia
com a sua idade e com as desenvolturas do seu espírito. Graças ao
meio em que se desenvolveu, sabia perfeitamente o que era pão e
o que era queijo; por conseguinte as precauções e as reservas, que
o irmão tomava para com ela, faziam-na sorrir.
Às vezes tinha vontade de acabar com isso. “Que diabo
significavam tais cautelas?... Se a supunham uma toleirona,
enganavam-se — ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo
ouvido de uma agulha!”
— Agora, por exemplo, neste caso do tal Amâncio, que
custava ao Coqueiro explicar-se com ela francamente?... [...]

Ilustração de Belmiro para
Casa de pensão, s.d.

Amâncio é um jovem rico,
preguiçoso e sem escrúpulos,
que tem como maior ambição
viver no ócio e desfrutar
dos prazeres que a corte
oferece. Quando chega ao
Rio de Janeiro para estudar
Medicina, é convencido por
João Coqueiro a mudar-se
para a casa de pensão que
pertence a ele e à esposa. O
objetivo do casal é garantir
que Amâncio se case com a
irmã de Coqueiro, Amélia, e,
assim, apoderar-se do dinheiro do rapaz.
Em Casa de pensão, Aluísio
Azevedo faz um retrato naturalista da personalidade de
Amâncio e de seu destino, determinados pela formação que
recebeu. A partir da história do
protagonista, o autor procura
mostrar a influência do meio
sobre os indivíduos.
Para escrever Casa de pensão, Aluísio Azevedo baseou-se
em um fato verídico: a “Questão Capistrano”, crime que
sensibilizou o Rio de Janeiro
durante a sua primeira estada
na corte.

Capítulo 20 • Naturalismo
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Logo depois de conhecer Amâncio, João Coqueiro trama
com sua esposa, Madame Brizard, um plano para fazer
com que o moço se case com sua irmã, Amélia.
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Mas, não senhor! — meteu-se nas encolhas e entregou tudo
nas mãos da mulher!
[...]
E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão:
— Ele já a devia conhecer melhor! pelo menos já devia saber
que aquela que ali estava era incapaz de cair em qualquer asneira; aquela não “dava ponto sem nó”. Outra que fosse, quanto
mais — ela, que conhecia os homens, como quem conhece a
palma das próprias mãos! — Ela, que viu de perto, com os seus
olhos de virgem, toda a sorte de tipos! — ela, que lhes conhecia
as manhas, que sabia das lábias empregadas pelos velhacos para
obter o que desejam e o modo pelo qual se portam depois de
servidos! — Ela! tinha graça! [...]
AZEVEDO, Aluísio. Casa de pensão.
São Paulo: Ática, 1992. p. 71-73. (Fragmento).

Meteu-se nas encolhas: calou-se.

1. A partir do trecho acima, que tipo de imagem o leitor tem de João
Coqueiro?
ff
O que, segundo Coqueiro, garantiria o sucesso do plano arquitetado por ele?

2. Mme. Brizard fica incumbida de falar com Amélia sobre o plano
do casamento. Que argumento ela usa para convencer a cunhada
a cooperar?
ff
Esse argumento traduz uma expectativa sobre o casamento diferente daquela apresentada nos romances românticos. Em que
consiste essa diferença?

3. Amélia concorda com o estratagema, mas se incomoda com a atitude do irmão. O que irritou a moça? Por quê?

a) Ao apresentar a reflexão de Amélia sobre o ocorrido, o narrador forAluísio Azevedo, c. 1880.

nece ao leitor uma caracterização bastante “crua” da personagem.
Qual é a imagem de Amélia sugerida nesse trecho?

b) De que maneira Amélia vê os homens?

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

4. Leia esta afirmação sobre o romance Casa de pensão.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aluísio tancredo Belo
Gonçalves de Azevedo (1857-1913) nasceu em São Luís
do Maranhão, filho do vice-cônsul português. Foi morar
no Rio de Janeiro a convite
do irmão, Artur Azevedo, para
trabalhar como caricaturista
em jornais políticos da época.
Com a morte do pai, regressou à terra natal e começou a
escrever para a imprensa.
Em 1881, lançou seu primeiro romance, O mulato. O
livro foi mal recebido pela
provinciana sociedade maranhense, mas agradou a corte.
De volta ao Rio de Janeiro
e enfrentando dificuldades
econômicas, passou a escrever para sobreviver. Mais
tarde deixou a carreira de
escritor para ingressar na
vida diplomática.

Casa de pensão oferece-nos uma tela onde se pode ver o
Romantismo às avessas: em lugar das donzelas passeando sua
cândida beleza nas matas da Tijuca, ou nos bailes da Corte, ei-las
tateando o passo no ambiente asfixiado das casas de pensão; em
lugar da castidade impecável, a castidade vendida, transformada
em mercadoria, objeto de troca [...].
wALDMAN, Berta. Verso e reverso. In: AZEVEDO, Aluísio. Casa de
pensão. São Paulo: Ática, 1992. p. 3. (Fragmento).

ff
Explique de que maneira a caracterização de Amélia apresentada
no texto é o que se descreve no trecho acima como “a castidade
vendida, transformada em mercadoria”.

5. Compare as linhas do tempo deste capítulo e do capítulo anterior
e discuta com seus colegas: que acontecimentos ou ideias criam o
contexto para a produção de obras que se propõem a uma “análise
científica” da realidade? Justifique suas escolhas.
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O Naturalismo chega ao Brasil
No Brasil, o Naturalismo conquistou vários seguidores. O principal deles
foi Aluísio Azevedo, que deu início ao movimento quando publicou, em 1881,
o romance O mulato.
também tem destaque Júlio Ribeiro, que publicou, em 1888, A carne, narrativa que tematiza um caso de histeria patológica. No romance, a personagem Lenita é dominada por instintos de natureza sexual, comportando-se
de modo animalesco. A obra provocou violentas reações da sociedade da
época, despreparada para abordagens mais explícitas de temas ligados à
sexualidade.
Adolfo Caminha focaliza a decadência da sociedade de Fortaleza na
história de Maria do Carmo, protagonista do romance A normalista (1893),
moça educada que é seduzida pelo padrinho. Em O bom crioulo (1895), desenvolve a temática do homossexualismo entre marinheiros.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Houve ainda Domingos Olímpio, que em Luzia Homem (1903) trata da condição humana e social do sertanejo; e Inglês de Souza, que procura expor os
aspectos morais da evolução de um sacerdote na sua obra mais conhecida,
O missionário (1888).

Caricatura feita por Aluísio
Azevedo, em 1877, para o jornal
O mequetrefe, em que satiriza a
corte brasileira.

Aluísio Azevedo:
o autor das “massas”
Pouco antes do lançamento de O mulato, Aluísio Azevedo “plantou” uma
notícia no jornal anunciando a chegada, à cidade, de um advogado que, na verdade, era personagem do romance que começaria a publicar.

Dr. Raimundo José da Silva, distinto advogado que partilha de nossas ideias e
propõe-se a bater os abusos da Igreja. Consta-nos que há certo mistério na vida
deste cavalheiro.
AZEVEDO, Aluísio. O povo como personagem. In: FARACO, Carlos.
O cortiço. São Paulo: Ática, 1992. p. 8. (Fragmento).

A campanha foi um sucesso e foram
vendidos dois mil exemplares, fato raro
entre as publicações do período.

Em sua obra, destacam-se dois
romances: Casa de pensão (1884) e O
cortiço (1890). Essas duas narrativas
tematizam alguns dos problemas da
realidade brasileira vividos pelas classes sociais mais desfavorecidas, na
segunda metade do século XIX. Com
eles, Aluísio Azevedo consagrou-se “o
primeiro romancista de massas” da
literatura brasileira.

Página do noticiário policial
da Revista Ilustrada, de 22
de novembro de 1876, com
desenhos que ilustram o crime
que inspirou Aluísio Azevedo.

Capítulo 20 • Naturalismo

Produzindo enredos ao gosto popular, cheios de intrigas amorosas e aventuras emocionantes, ele conseguia
sobreviver como escritor profissional,
uma tarefa dificílima em um país com
poucos leitores.
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De olho no livro
Diário de uma favelada brasileira

JESUS, Carolina de. Quarto de despejo: diário de uma favelada.
8. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 60. (Fragmento).

Carolina de Jesus em posto para
autógrafo no cruzamento da
Avenida Almirante Barroso com
Rua México, no centro do Rio de
Janeiro, quando do lançamento da
edição de bolso de sua obra Quarto
de despejo, em 10 dez. 1976.

Em uma favela à beira do rio tietê, no bairro do Canindé
(SP), Carolina Maria de Jesus registrava em cadernos a
história de uma mulher brasileira, negra e favelada, lutando para sobreviver e
sustentar a família. Sua voz, no livro Quarto de despejo, revela de modo forte
e sincero a realidade daqueles que enfrentam os obstáculos impostos por
uma sociedade cruel. A semelhança entre sua vida e a das personagens de
O cortiço não é mera coincidência: é o retrato das injustiças sociais que, ao
longo do tempo, só se agravam em nosso país.

A fermentação sanguínea
e sensual de O cortiço

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

O cortiço foi o último romance de Aluísio Azevedo e também o mais bem
acabado. Nesse livro, seu objetivo principal é demonstrar a tese de que o
ser humano é fruto do meio em que vive.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

21 DE JUNHO [...] Todos os dias é a mesma luta.
Andar igual um judeu errante atraz de dinheiro, e o dinheiro
que se ganha não dá pra nada. Passei no Frigorifico, ganhei uns
ossos. Quando eu saí a Vera recomendou-me trazer os sapatos. [...] Percorri varias ruas e não havia papel. Quando ganhei
cruzeiros, pensei: já dá para pagar os sapatos da Vera. Mas
Vera já estava idealizando o cardapio de domingo. [...]
Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Dei 30 para os sapatos, fiquei
com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açucar e arroz
e gordura. Pensei nos ossos. Eu ia fazer uma sopa. Tem um
pouco de arroz, um pouco de macarrão. Eu misturo tudo e
faço uma sopa. E a Vera comer come, se não que se aperte.
A epoca atual não é de ter preferencia e nem nojo. [...]

Dono de uma pedreira e de uma taverna, João Romão constrói em seu
terreno umas casinhas ordinárias, de aluguel barato, onde vêm morar
as famílias dos trabalhadores da pedreira. Junto com ele, mora a negra
Bertoleza, trabalhadora incansável, supostamente alforriada, que vive
maritalmente com Romão.

Moradores à entrada de um
cortiço no Rio de Janeiro, c. 1910.

Ao lado do cortiço, há um sobrado onde mora a família do comendador
Miranda. O sobrado simboliza, na visão de João Romão, a ascensão social
tão almejada. Miranda, por sua vez, abomina a vizinhança.
O que aconteceria se, naquele ambiente degradado, fosse inserido um
homem honesto, dedicado à família e ao trabalho? A tese a ser demonstrada é a de que o meio determina o indivíduo. Esse homem honesto, o
imigrante português Jerônimo, está portanto previamente condenado à
degradação moral.
Jerônimo muda-se para o cortiço com sua esposa, Piedade, e a filha
do casal. Influenciado pelo ambiente promíscuo, deixa-se seduzir por Rita
Baiana. A cena a seguir mostra o momento em que esse processo de sedução tem início.
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[...] Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade,
aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. [...]
E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros
e braços nus, para dançar. [...]
Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas
e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa
sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante;
já correndo de barriga empinada; já recuando de braços estendidos, a tremer
toda, como se se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que
se não toma pé e nunca se encontra fundo. [...]
E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados.
Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele
recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o
atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce
a nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais
doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de
fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que
esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos,
acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional,
uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de
cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa
fosforescência afrodisíaca. [...]
AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 26. ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 72-73. (Fragmento).

Para descrever os movimentos de Rita Baiana, Aluísio recorre com frequência a comparações com animais e plantas, deixando clara a vinculação
do texto à estética naturalista. No fim da cena, Rita Baiana é apresentada
como uma síntese irresistível da força natural do Brasil, que seduz os estrangeiros que aqui chegavam. Sua sensualidade simboliza, portanto, uma
sexualidade associada aos elementos da natureza nacional, despertando
desejos a que o português Jerônimo não conseguirá resistir.
O indivíduo é, assim, completamente envolvido pelo meio, que de certa
forma o devora. O cortiço adquire a condição de uma personagem, que vai
se expandindo e multiplicando a cada dia. É nesse cenário promíscuo e
insalubre que ocorre o cruzamento das raças, a explosão da sexualidade,
a violência e a exploração do ser humano, demonstrando as teses deterministas e evolucionistas que tanto influenciaram os escritores do período.

ilhargas: partes laterais e
inferiores do baixo-ventre.
setentrional: próprio do norte.
Cantáridas: insetos de coloração
verde-dourada com reflexos
avermelhados.

Raul d´Ávila Pompeia
(1863-1895) nasceu em Angra dos Reis. Logo cedo sua
família mudou-se para o Rio
de Janeiro, onde estudou em
um famoso colégio interno
da época, o Colégio Abílio.
Depois, prosseguiu seus
estudos no Colégio Pedro II.
Em 1881, foi para São Paulo
estudar Direito (que terminaria mais tarde em Recife),
onde tomou contato com as
ideias abolicionistas e republicanas. Em 1885, voltou ao
Rio de Janeiro e se dedicou
ao jornalismo.
O seu romance mais famoso, O Ateneu, foi publicado primeiro em folhetins e
ilustrado com desenhos do
próprio Raul Pompeia.
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Um caso particular:
Raul Pompeia
Algumas vezes a história literária dá exemplos de autores que se imortalizam pela publicação de uma obra em especial. Esse é o caso de Raul
Pompeia e do romance O Ateneu (1888), consagrado pela crítica como uma
das obras mais inteligentes da literatura brasileira.
Com o subtítulo de “Crônica de saudades”, o livro conta a história da
formação do menino Sérgio no internato Ateneu e se assemelha muito a
um romance de memórias. O romance se diferencia das narrativas da época
por apresentar um foco narrativo em primeira pessoa e por assumir um tom
reflexivo que o afasta da objetividade.

Raul Pompeia. Autor
desconhecido.

433

I_plus_literatura_cap20_C.indd 433

20/10/10 3:14:09 PM

“Vais encontrar o mundo”, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. “Coragem
para a luta.”
Bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia, num gesto,
das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime
do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o
poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de
fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera
brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. [...]
Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrida reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento,
pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para
recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu desde muito tinha consolidado
crédito na preferência dos pais; sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar
de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. [...]

Os personagens Sérgio e seu
pai, em desenho feito por Raul
Pompeia. Século XIX. Lápis sobre
papel, 25 3 18,5 cm.

Reclame: forma arcaica de
fazer referência aos anúncios,
publicidade.
Bombo: tambor, zabumba. O
termo, usado em sentido figurado,
faz referência ao estardalhaço
sobre o colégio promovido pelos
anúncios.

O romance traz algumas inovações importantes para o cenário da literatura brasileira. As descrições feitas por Raul Pompeia exploram o expressionismo das imagens, mas revelam um olhar cruel para as personagens.
A escola funciona, no livro, como um microcosmo da sociedade. Assim
como ocorria no mundo burguês, para Aristarco, o diretor do colégio, o valor
maior era o dinheiro; o prestígio dos alunos, portanto, vinha da riqueza de
suas famílias.
As memórias de Sérgio, em O Ateneu, podem ser vistas como um contraponto literário a outras célebres memórias: as de Brás Cubas. Machado de Assis
faz seu narrador defunto recordar a infância e a vida adulta em tom de galhofa, rindo de si mesmo e do mundo. Sérgio fala do colégio interno dando tons
sombrios para o contexto em que se formava a elite brasileira do momento.
Nos dois casos, critica-se a classe dominante, mas Raul Pompeia opta por fazê-lo de modo mais duro e ressentido, revelando um olhar marcado pelas doutrinas
que influenciaram o Naturalismo. Por isso, Sérgio conclui: “Não é o internato que
faz a sociedade, o internato a reflete. A corrupção que ali viceja vai de fora”. Mais
uma vez, reforça-se a tese de que o indivíduo é fruto do meio em que vive.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

POMPEIA, Raul. O Ateneu. 12. ed. São Paulo: Ática, 1990. p. 11-12. (Fragmento).

texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.
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Texto 1

Capítulo I
No trecho abaixo, a caracterização de João Romão e de seu
relacionamento com Bertoleza, uma escrava fugida, revela o desejo dele
de enriquecer a qualquer custo.
O bairro do Botafogo, cenário de
O cortiço, começava a se
urbanizar no final do século XIX.
O trabalho nas fábricas, pedreiras
e construções atraiu a população
de baixa renda, que se instalou
em habitações coletivas, os
chamados cortiços.

João Romão foi, dos treze aos vinte e cinco anos, empregado de um vendeiro
que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos
refolhos do bairro do Botafogo; e tanto economizou do pouco que ganhara
nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou, em
pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro,
como ainda um conto e quinhentos em dinheiro.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação
ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava
resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em
cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha.
A comida arranjava-lha, mediante quatrocentos réis por dia, uma quitandeira
sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente
em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão
e fazia fretes na cidade.
Bertoleza também trabalhava forte; a sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. [...] Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia
légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado
da carroça, estrompado como uma besta.
João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça, fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha, e com tamanho empenho a lamentou, que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. [...] E
segredou-lhe então o que tinha juntado para a sua liberdade e acabou pedindo ao
vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por
gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos.
Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo era ele quem tomava conta
de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus
pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os vinte mil-réis
mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até à venda e recebia-o
das mãos do vendeiro, de “Seu João”, como ela dizia. [...]
E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher,
que esta afinal nada mais resolvia só por si, e aceitava dele, cegamente, todo
e qualquer arbítrio. [...]
Quando deram fé estavam amigados.
Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em
meter-se de novo com um português, porque, como toda cafuza, Bertoleza não
queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça
superior à sua.
João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos
de terreno ao lado esquerdo da venda, e levantou uma casinha de duas portas,
dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à
quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos
de Bertoleza. [...]

Refolhos: partes mais distantes.
Labutação: trabalho esforçado.
Estrompado: fatigado, cansado.
Cafuza: mestiça descendente de
negro e índio.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 26. ed. São Paulo:
Ática, 1994. p. 15-16. (Fragmento).

personagens centrais de O cortiço. Como eles
são caracterizados?
ff
Explique de que maneira a apresentação
dessas duas personagens e de sua condição
social indica a filiação desse romance ao
Naturalismo.

2. O desejo de João Romão de enriquecer determinará todas as suas atitudes ao longo do
romance. De que maneira essa característica
é revelada no trecho transcrito?
ff
João Romão, com a ajuda de Bertoleza, será
o dono do cortiço São Romão. No final do romance, quando está de casamento marcado

com a filha do vizinho rico, livra-se da companheira. Que comportamento humano, denunciado pelos romances naturalistas, é simbolizado
pela atitude da personagem?

3. Releia.
“Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou
de braços abertos, feliz em meter-se de novo com um
português, porque, como toda cafuza, Bertoleza não
queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente
o homem numa raça superior à sua.”
a) O narrador afirma que a união de Bertoleza com
João Romão foi “instintiva”. Explique que teoria,
explorada pelos autores naturalistas, é expressa
a partir do comportamento de Bertoleza.

Capítulo 20 • Naturalismo

1. Esse trecho apresenta João Romão e Bertoleza,
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b) Ao afirmar que Bertoleza, como “toda cafuza”, procurava um homem numa “raça superior à sua”, o narrador revela que tipo de
preconceito?

4. O Naturalismo utilizou-se da ciência para compor suas personagens. A visão desse movimento pode, hoje, ser considerada preconceituosa. Discuta com seus colegas: de que forma, ao longo da
história, alguns grupos utilizaram-se da ciência para legitimar seus
preconceitos?
O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 7.

Texto 2

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

tersito: figura mitológica grega
que personificava a maledicência.
surriadas: vaias.

II
Sérgio, o narrador, rememora nos primeiros dias do internato a sua
conversa com um colega, Rebelo, e os conselhos deste para que se possa
sobreviver dentro do colégio.
[...] Era hora de descanso, passeávamos, conversando. Falamos
dos colegas. Vi então, de dentro da brandura patriarcal do Rebelo,
descascar-se uma espécie de inesperado Tersito, produzindo injúrias
e maldições. “Uma corja! Não imagina, meu caro Sérgio. Conte como
uma desgraça ter de viver com esta gente.” E esbeiçou um lábio
sarcástico para os rapazes que passavam. “Aí vão as carinhas sonsas,
generosa mocidade... Uns perversos! Têm mais pecados na consciência que um confessor no ouvido; uma mentira em cada dente, um
vício em cada polegada de pele. Fiem-se neles. São servis, traidores,
brutais, adulões. Vão juntos. Pensa-se que são amigos... Sócios de
bandalheira! Fuja deles, fuja deles. Cheiram a corrupção, empestam
de longe. Corja de hipócritas! Imorais! Cada dia de vida tem-lhes
vergonha da véspera. Mas você é criança; não digo tudo o que vale a
generosa mocidade. Com eles mesmos há de aprender o que são...”
[...]
Um tropel de rapazes atravessou-nos a frente, provocando-me
com surriadas.
[...]
“Isto é uma multidão; é preciso força de cotovelos para romper.
Não sou criança, nem idiota; vivo só e vejo de longe; mas vejo. Não
pode imaginar. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma
escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza; são dominados, festejados,
pervertidos como meninas ao desamparo. Quando, em segredo dos
pais, pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento
dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos... Faça-se
homem, meu amigo! Comece por não admitir protetores.”
Ia por diante Rebelo com os extraordinários avisos, quando senti
puxarem-me a blusa. Quase caí. Voltei-me; vi a distância uma cara
amarela, de gordura balofa, olhos vesgos sem pestanas, virada para
mim, esgarçando a boca em careta de riso cínico. Um sujeito evidentemente mais forte do que eu. Não obstante apanhei com raiva um
pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me com
uma gargalhada, e sumiu-se. “Muito bem”, aplaudiu Rebelo. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Conversa entre Rebelo e
Sérgio, em desenho feito por
Raul Pompeia. Século XIX.

POMPEIA, Raul. O Ateneu. 12. ed. São Paulo: Ática,
1990. p. 27-28. (Fragmento).

436

I_plus_literatura_cap20_C.indd 436

20/10/10 3:14:11 PM

5. No primeiro parágrafo, Rebelo descreve os colegas do Ateneu. Como
ele os caracteriza?
ff
No início do romance, o pai do narrador afirma: “Vais encontrar o
mundo [...]. Coragem para a luta”. Para que “mundo”, segundo a fala
de Rebelo, Sérgio deve estar preparado?

6. Qual é o conselho dado por Rebelo sobre o comportamento a ser
adotado dentro do Ateneu?
ff
Explique a razão desse conselho.

7. Releia.
“Isto é uma multidão; é preciso força de cotovelos para romper. [...] Faça-se
homem, meu amigo!”
a) O trecho destacado e o conselho dado por Rebelo a Sérgio evocam
uma das teorias científicas exploradas pelos naturalistas. Explique
essa teoria.

b) Enquanto ouvia os conselhos de Rebelo, Sérgio é “perturbado” por
um dos colegas. Como ele reage?

c) O que essa reação, em princípio, parece sugerir sobre o “sexo” a

http://www.modernaplus.com.br
tema animado: Naturalismo.

jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, no Naturalismo, entre outras
características, o processo de animalização é bastante frequente na construção das personagens retratadas nos romances
dessa estética. Em geral, nos romances naturalistas procura-se
demonstrar a influência do meio sobre as personagens, isto é, de
que maneira os indivíduos, quando submetidos a condições de
vida sub-humanas, passam por um processo de desumanização
e acabam dominados por seus instintos animais.
Esse processo, contudo, não se restringe aos livros, mas ocorre
em outras manifestações artísticas, como no caso do filme O Senhor das Moscas. Essa adaptação do romance de william Golding,
publicado em 1945, relata a história de um grupo de jovens que
sofre um acidente aéreo e fica preso numa ilha deserta. A narrativa se centra no processo de transformação desses jovens que,
obrigados a lutar pela própria sobrevivência, vão, gradualmente,
sendo reduzidos à condição de selvagens.
Para observar a influência do meio na construção de personagens em outras manifestações artísticas, você e seus colegas,
em equipe, farão a análise do filme O Senhor das Moscas, identificando, na trama narrativa, elementos que podem ser associados
à estética que acabaram de estudar. Para cumprir essa tarefa,
vocês deverão seguir os passos abaixo:
ff
assistir ao filme e selecionar cenas que permitam estabelecer uma comparação entre o
processo de transformação dos jovens sobreviventes e a estética naturalista;
ff
identificar, nas cenas selecionadas e na trama
narrativa, os elementos utilizados na constru-

Cena do filme O Senhor das Moscas,
de Peter Brook. Inglaterra, 1963.

ção das personagens que podem ser associados
à perspectiva naturalista;
ff
apresentar as cenas selecionadas para os
colegas, explicando de que forma é possível
estabelecer uma comparação entre o processo
de transformação dos garotos na luta pela sobrevivência na ilha e a estética naturalista.

Capítulo 20 • Naturalismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

que o narrador pertencerá dentro do colégio?

Conteúdo digital
Moderna PLUS

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Alfredo Bosi.
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A tradição do

Naturalismo: os trabalhadores
como protagonistas
A ausência de dignidade

A face anônima do
proletariado

Foto de Marc Ferrez feita em 1899, que mostra meninos
vendedores de jornais. O trabalho infantil começou no Brasil
a partir de 1891, devido principalmente ao desenvolvimento
industrial.

Os trabalhadores retornam nos romances pré-modernistas. Aparecem despersonalizados, como no
século XIX, mas não constituem uma classe que luta
por seus direitos. São os moradores dos subúrbios,
“coisificados” pela rudeza e pela insignificância de
seu trabalho. Não têm nome, desempenham funções
que não são socialmente valorizadas pelo olhar burguês e, por isso, são identificados pelo ofício que
exercem.
Dentre os autores desse período, Lima Barreto
trará para a narrativa a caracterização dos contínuos,
dos escriturários, das lavadeiras. É a face anônima do
proletariado, apresentada para provocar a reflexão
sobre a tristeza de sua condição social e de sua falta
de identidade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

É na literatura naturalista do século XIX que, pela
primeira vez, o papel principal será destinado à classe
trabalhadora. Constituídos como grupo, os operários
são seres anônimos, que não têm face definida. São a
força de trabalho que move a sociedade, mas vivem
em condições indignas. Em Germinal, a luta dos mineiros franceses por uma vida melhor é a questão
tematizada. também na literatura brasileira, os trabalhadores povoarão O cortiço, de Aluísio Azevedo,
animalizados pelo cotidiano da exploração.

II Espinhos e flores
Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

[...] ele [Ricardo Coração dos Outros] baixou um
pouco o olhar à terra e viu que, no tanque da casa,
um tanto escondida dele, uma rapariga preta lavava.
Ela abaixava o corpo sobre a roupa, carregava todo
o seu peso, ensaboava-a ligeira, batia-a de encontro
à pedra, e recomeçava. Teve pena daquela pobre
mulher, duas vezes triste na sua condição e na sua
cor. Veio-lhe um afluxo de ternura e, depois, pôs-se a pensar no mundo, nas desgraças, ficando um
instante enleado no enigma do nosso miserável
destino humano.
BARREtO, Lima. Triste fim de Policarpo
Quaresma. 15. ed. São Paulo: Ática,
1996. p. 85. (Fragmento).

Foto de Marc Ferrez. Vendedor ambulante, Rio de Janeiro, 1895.
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Colheita de homens: a exploração
nas plantações de cacau

As plantações de cacau ambientaram romances de Jorge Amado. Foto de 2007.

Cacau
No sul da Bahia cacau é o único nome que soa bem. As roças são belas quando
carregadas de frutos amarelos. Todo princípio de ano os coronéis olham o horizonte e fazem as previsões sobre o tempo e a safra. E vêm então as empreitadas
com trabalhadores. A empreitada, espécie de contrato para colheita de uma roça,
faz-se em geral com os trabalhadores, que, casados, possuem mulher e filhos. Eles
se obrigam a colher toda uma roça e podem alugar trabalhadores para ajudá-los.
Outros trabalhadores, aqueles que são sozinhos, ficam no serviço avulso. Trabalham por dia e trabalham em tudo. [...]
[...] Nós da colheita nos afastávamos uns dos outros e mal trocávamos algumas
palavras. Os da juntagem conversavam e riam. A tropa de cacau mole chegava e
enchia os caçuás. O cacau era levado para o cocho para os três dias de fermento.
Nós tínhamos que dançar sobre os caroços pegajosos e o mel aderia aos nossos
pés. Mel que resistia aos banhos e ao sabão massa. Depois, livre do mel, o cacau
secava ao sol, estendido nas barcaças. Ali também dançávamos sobre ele e cantávamos. Os nossos pés ficavam espalhados, os dedos abertos. No fim de oito
dias os caroços de cacau estavam negros e cheiravam a chocolate. [...] A maioria
dos alugados e empreiteiros só conhecia do chocolate aquele cheiro parecido
que o cacau tem. [...]
AMADO, Jorge. Cacau. 29. ed. São Paulo: Martins, 1971.
p. 164-165. (Fragmento).

Homens secando cacau no
terreiro, Equador, c. 1907.

Capítulo 20 • Naturalismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O desenvolvimento da economia e a consolidação do capitalismo, que
se fundamenta na garantia de lucro para os poderosos, contribuem para
intensificar a exploração do trabalho mal-remunerado. É o que se vê nas
fazendas de cacau do sul da Bahia, como Jorge Amado denuncia em sua
obra. Em Cacau, são retratadas a vida difícil e as precárias condições de
trabalho nas “empreitadas” para a colheita do fruto em época de safra.
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CONEXÕES

Para assistir
O contador de histórias, de Luís Villaça. Brasil, 2009.

O elo perdido, de Regis Wargnier. França/Inglaterra/África do Sul, 2005.
Por volta de 1870, três cientistas escoceses estão convictos de que os pigmeus
africanos representam o “elo perdido” entre a raça humana e os macacos. Para provar
essa teoria, um casal de pigmeus é aprisionado e contrabandeado da selva africana
equatorial para a Europa, depois submetido a uma série de testes de inteligência e
exames antropométricos. O filme traz um esboço das teorias racistas da época e tenta
reconstituir a atmosfera que impregnou os europeus do período: a curiosidade com
os tipos humanos considerados exóticos e a construção dos chamados “jardins de
aclimatação” europeus e americanos, verdadeiros zoológicos humanos em que famílias
inteiras chegaram a ser confinadas como animais de luxo, em meio a outras jaulas de
animais selvagens.

Cidade de Deus, de Fernando Meirelles (codiretora Katia Lund).
Brasil, 2002.
Com roteiro de Bráulio Montovani originado do romance de Paulo Lins, Cidade de Deus é
o filme brasileiro mais premiado (e muito visto) no exterior. Conta a história da formação
de uma favela, a Cidade de Deus, entre os anos 1960 e 1980, que sintetiza o crescimento
do crime organizado no Rio de Janeiro. Atores recrutados na periferia e treinados em
oficinas ao longo de oito meses dão um tom de verdade à atuação, que aproxima o filme de um documentário. Além desse aspecto, a agilidade na superposição das cenas
violentas do filme ajudou a transpor para o cinema a linguagem dos videoclipes.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Baseado em fatos reais, o filme narra a história de Roberto Carlos Ramos que, na década de 70, aos 6 anos de idade, foi internado pela mãe em uma instituição oficial que
prometia educar as crianças pobres como ele para garantir-lhes um futuro melhor. No
entanto, separado da família, a realidade que o garoto passou a conhecer era outra: a da
luta pela sobrevivência nas ruas ou em instituições em que violência e crueldade eram
as lições diárias. Até os 14 anos, a vida desse garoto foi esta: pobre, interno da Febem,
analfabeto, carregava no seu histórico mais de 100 tentativas de fuga e a alcunha de
“irrecuperável”. O cenário que se descortinava para ele era algo muito próximo do que
pregava a tese determinista tão cultuada durante o Naturalismo: ele seria fruto do meio
em que vivia. Mas a visita da psicóloga e pedagoga Margherit Duvas proporciona um outro
final para essa história. Ao tratar o garoto com respeito e afeto, ela não só consegue
fazer que o destino traçado pela visão determinista seja alterado, como dá a Roberto
Carlos Ramos, alfabetizando-o, a chance de escrever, para si mesmo, uma história de
vitória e de dignidade. Uma história comovente e cheia de encantamento, como as que
ele criava e contava para outros meninos que, como ele, eram internos da Febem.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Quando tudo começa, de Bertrand Tavernier. França, 1999.
Ambientado em uma pequena cidade francesa, que sofre com o fechamento das
minas de carvão e com as altas taxas de desemprego, o filme se centra na história
do professor Daniel Lefebre e na sua relação com os problemas dos habitantes. Orientado pela direção da escola em que leciona a não se envolver com as dificuldades
vividas pela comunidade, o professor não consegue ficar imune à miséria, à falta de
recursos e de assistência a que seus alunos são submetidos. Resolve, então, articular
uma campanha contra o governo local para reivindicar condições dignas de sobrevivência
para a população.
Importante retrato atual das condições dos mineiros, a ação se passa na mesma
região da França retratada em Germinal, mostrando que as condições sub-humanas
dos mineiros permanecem praticamente as mesmas, desde que ganharam as páginas
da literatura na denúncia de Émile Zola.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de O Planeta dos Macacos, de Franklin James Schaffner.
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Para ouvir
Gozos da alma, de Geraldo Carneiro. Lua Discos, 2006.
A faixa Rita Baiana, com interpretação de Zezé Motta, originalmente composta para integrar a trilha sonora do filme O cortiço
(1978, direção de Francisco Ramalho Jr.), é um samba que presta
uma homenagem à marcante personagem do romance de Aluísio
Azevedo.

Amor, ordem & progresso, de jards Macalé.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lua Discos, 2003.
O cantor e compositor Jards
Macalé gravou neste CD a música “Positivismo”, de Noel Rosa
e Orestes Barbosa. Noel Rosa é
um dos sambistas mais gravados
por intérpretes de diferentes
concepções musicais. talvez
seja pelo fato de as temáticas
abordadas em suas composições
transitarem com facilidade entre
as camadas mais populares da
sociedade e também entre a
elite intelectual. Em “Positivismo”, a referência a Auguste Comte
é direta e está a serviço da ironia, mais evidente ainda na interpretação de Jards Macalé.

Para navegar
http://www.comciencia.br/comciencia

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
PesquisaObraForm.
O site do Portal Domínio Público, uma iniciativa do MEC, apresenta obras de Aluísio Azevedo, Raul Pompeia, Adolfo Caminha, Júlio
Ribeiro, Domingos Olímpio e Inglês de Souza para download.

http://www.academia.org.br

Capítulo 20 • Naturalismo

De certa forma, o final do século XX e o início do XXI reeditam o
entusiasmo vivido pelas sociedades de modelo burguês na virada
de século anterior (XIX-XX) em relação aos avanços científicos. A
linguagem adotada pela literatura naturalista naqueles tempos
estava repleta de influências da onda cientificista.
O site da revista eletrônica de jornalismo científico da SBPC
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)/Labjor (Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, ligado à Unicamp)
contém um link reunindo endereços eletrônicos da área de divulgação científica e tecnológica que podem permitir uma viagem
às últimas descobertas do mundo científico.

Site da Academia Brasileira de Letras, que contém informações
sobre a vida, a obra e textos escolhidos dos escritores Raul Pompeia e Júlio Ribeiro, patronos da Academia.
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Para ler e pesquisar
Aventuras e descobertas de Darwin a bordo do
Beagle, de Richard Keynes. tradução de sérgio
Goes de Paula.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
Keynes, bisneto de Darwin, narra o que foi talvez a
mais importante aventura científica do século XIX:
a experiência de Charles Darwin e de outros viajantes a
bordo do HMS Beagle e as descobertas que resultaram
na teoria da evolução das espécies. Durante a leitura,
acompanhamos a descoberta de fósseis pré-históricos,
o encontro com povos desconhecidos e todos os acontecimentos que deram origem, na mente de Darwin, à
teoria que revolucionou o mundo da ciência.

Oswaldo Cruz & Carlos Chagas: o nascimento
da Ciência no Brasil, de Moacyr scliar.
Sob a coordenação do físico Marcelo Gleiser, a coleção
Imortais da Ciência pretende aproximar o leitor comum
das bases da ciência. Nesse volume, Moacyr Scliar traça
os passos iniciais da ciência no Brasil, quando recria a
trajetória de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas, dois de
nossos mais renomados sanitaristas. O livro apresenta
ainda uma boa descrição do ambiente nacional na virada
do século XIX para o século XX.

Darwin e a evolução em 90 minutos,
de Paul strathern. tradução de Maria
Helena Geordane.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

Unidade 5 • Realismo e Naturalismo

Nesse livro, o leitor toma contato com o percurso feito
por Charles Darwin até chegar à teoria da evolução, que
obrigou o ser humano a repensar seu lugar no processo
evolutivo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

São Paulo: Odysseus, 2003.
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EXERCÍCIOS ADICIONAIS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 3.

Uma vida de sonhos
Quem é Emma Bovary? O que esperava da vida? De onde
vieram seus sonhos? No trecho abaixo, encontraremos
resposta para essas questões.

www.modernaplus.com.br

Antes do casamento, havia pensado que sentia amor; contudo, como a felicidade
resultante desse amor não surgia, com certeza tinha se enganado, pensava ela. E buscava saber qual era, afinal, o significado correto, nesta vida, das palavras “felicidade”,
“paixão” e “arrebatamento”, que nos livros pareciam tão bonitas.
[...]
Emma havia lido Paulo e Virgínia, tinha sonhado com a cabana de bambus, com
o negro Domingos, com o cachorro Fiel e, sobretudo, com a suave amizade de algum
irmãozinho que lhe colhesse frutos maduros em árvores mais altas que torres da igreja
ou que corresse descalço pela areia, para lhe trazer um ninho.
Quando tinha treze anos, seu pai a levara à cidade, para colocá-la no convento. [...]
No convento havia uma velha senhora que ia oito dias em cada mês trabalhar na
rouparia. [...] Ela conhecia de cor canções galantes do século passado, que cantava
à meia-voz, mesmo quando costurava. Contava histórias, trazia novidades, levava
recadinhos para fora e, em segredo, emprestava às mais crescidas algum romance que
levava sempre no bolso do avental, e do qual ela própria devorava capítulos inteiros
nas horas vagas. Era só amores, amantes, damas perseguidas que desmaiavam em
pavilhões solitários, postilhões assassinados nas estações de muda, cavalos rebentados em todas as páginas, florestas sombrias, perturbações do coração, juramentos,
soluços, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, rouxinóis no arvoredo, cavaleiros bravos
como leões e mansos como cordeiros, virtuosos como já não há, sempre bem postos e
chorando como chafarizes. Durante seis meses, aos quinze anos, Emma sujou as mãos
no pó dos velhos gabinetes de leitura. Mais tarde, com Walter Scott, apaixonou-se
por coisas históricas, sonhou com armários, salas de guardas e menestréis. Quisera
viver em algum velho solar, como aquelas castelãs de corpetes compridos que, sob os
ornatos das ogivas, passavam os dias com o cotovelo apoiado ao peitoril e o queixo na
mão, à espera de ver surgir do extremo horizonte algum cavaleiro de pluma branca,
galopando num cavalo preto. [...]
Nas aulas de música, nas romanças que ela cantava, havia somente anjinhos com
asas de ouro, madonas, lagoas, gondoleiros, pacíficas composições que lhe deixavam
entrever, através da simplicidade do estilo e das imprudências da nota, a atraente
fantasmagoria das realidades sentimentais. [...]
O abajur do candeeiro pendurado à parede sobre a cabeça de Emma iluminava todas
aquelas cenas mundanas, que passavam diante dela, umas após outras, no silêncio do
dormitório e ao ruído longínquo de alguma carruagem que ainda rodava pelas avenidas.
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary.
Tradução de Enrico Corvisieri.
Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 45-49.
(Fragmento).

1

No primeiro parágrafo, Emma Bovary, personagem central do romance,
reflete sobre suas expectativas frustradas em relação ao amor. A que se
deve a frustração amorosa de Emma?

2

Que elementos constituintes da formação de Emma Bovary são apresentados a partir do segundo parágrafo?
a) A que ideais esses elementos correspondem?

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1

Moderna PLUS
Parte II
Unidade 5 Realismo e Naturalismo
Capítulo 19 Realismo
Página 390

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

b) Qual imagem o narrador constrói da personagem a partir dessa
apresentação?
3 Madame Bovary conta a história de Emma, que se casa por conveniência

com o médico Charles Bovary. Entediada com o próprio casamento e com
sua vida, ela acaba por se entregar a uma paixão adúltera, que a leva ao
suicídio. De que maneira a trajetória da personagem relaciona-se com uma
perspectiva realista?

4 Leia os trechos a seguir. O primeiro é de Madame Bovary, o segundo, de

O primo Basílio.

Era a primeira vez que Emma ouvia tais coisas; e seu orgulho, como quem repousasse
numa estufa, se espreguiçava molemente e todo inteiro ao calor daquela linguagem.
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Tradução de Enrico Corvisieri.
Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 161. (Fragmento).

E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que
lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso
que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido [...]
QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 134. (Fragmento).

www.modernaplus.com.br

Que semelhanças é possível encontrar entre os dois trechos?

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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PALAVRA DE MESTRE

Roberto Schwarz
A tradição crítica
Ao adotar um narrador unilateral, fazendo dele o eixo da forma literária, Machado
se inscrevia entre os romancistas inovadores, além de ficar em linha com os espíritos
avançados da Europa, que sabiam que toda representação comporta um elemento de
vontade ou interesse, o dado oculto a examinar, o indício da crise da civilização burguesa.
[...] O nosso cidadão acima de qualquer suspeita — o bacharel com bela cultura, o filho
amantíssimo, o marido cioso, o proprietário abastado, avesso aos negócios, o arrimo
da parentela, o moço com educação católica, o passadista refinado, o cavalheiro belle
époque — ficava ele próprio sob suspeição, credor de toda desconfiança disponível. [...]
SCHWARZ, Roberto. A poesia envenenada de Dom Casmurro.
Duas meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 13. (Fragmento).

Explique
Roberto Schwarz chama a atenção para o significado da adoção de um
narrador em primeira pessoa nos romances machadianos. Redija um
parágrafo argumentativo em que você explique de que modo a caracterização
desse narrador constrói uma imagem realista da elite brasileira que, como
afirma Schwarz, sinaliza a “crise da civilização burguesa”.
Antes de desenvolver seu parágrafo, leia as seguintes etapas.
Releia o trecho de Memórias póstumas de Brás Cubas, “O menino é pai do
homem”. Identifique qual é a imagem que Brás Cubas apresenta de si
mesmo quando menino.
Releia o trecho de “D. Plácida”. Que imagem podemos fazer de Brás Cubas
nessa passagem?

www.modernaplus.com.br

Compare as duas imagens e, com base nessa comparação, identifique
argumentos para demonstrar que Brás Cubas, como os demais
narradores machadianos, era um legítimo representante da elite
brasileira do Segundo Reinado.

Roberto Schwarz (1938-)

Professor titular de Literatura na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), é considerado o maior
especialista brasileiro em
Machado de Assis. Tendo dedicado boa parte de sua vida
acadêmica ao estudo do autor, duas obras destacam-se
na análise e explicação da
literatura machadiana: Ao
vencedor as batatas (Duas
Cidades, 1977) e Um mestre
na periferia do capitalismo
(Duas Cidades, 1990).

1
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MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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PALAVRA DE MESTRE

Alfredo Bosi
A tradição crítica
O determinismo reflete-se na perspectiva em que se movem os narradores ao
trabalhar as suas personagens. A pretensa neutralidade não chega ao ponto de ocultar
o fato de que o autor carrega sempre de tons sombrios o destino das suas criaturas.
Atente-se, nos romances desse período, para a galeria de seres distorcidos ou acachapados pelo Fatum [...].
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira.
33. ed. São Paulo: Cultrix, 1994. p. 172-173. (Fragmento).

Acachapados: achatados, planos, encolhidos.
Fatum: destino, fatalidade.

Explique
Analisando o romance naturalista, Alfredo Bosi chama a atenção para
o modo como o olhar determinista dos narradores naturalistas afeta a
estrutura das narrativas. Escreva um parágrafo argumentativo em que você
explique por que essa característica é necessária para a literatura de tese.
Antes de desenvolver seu parágrafo, considere as sugestões a seguir.
Releia os trechos de romances naturalistas reproduzidos neste capítulo
e observe como é feita a caracterização das personagens.

www.modernaplus.com.br

Analise a importância de um foco narrativo em 3a pessoa, com narrador
onisciente, para dar maior credibilidade à “demonstração” que o autor
deseja fazer a respeito da influência do meio sobre o comportamento
humano.

Alfredo Bosi (1936-)

Já apresentado no Capítulo 17, é um dos mais respeitados críticos literários
brasileiros. Como professor,
formou mais de uma geração
de professores e especialistas em literatura. Em 2003,
depois de dedicar toda a
sua vida profissional à Universidade de São Paulo, foi
eleito para ocupar a cadeira
de número 12 da Academia
Brasileira de Letras.
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Cap. 20

A animação descreve o contexto
histórico em que se desenvolveu o
Realismo, na segunda metade do
século XIX, como a literatura realista
surgiu na Europa e a explicação do
Realismo português em detalhes
e seus principais autores (Antero
de Quental, Cesário Verde e Eça de
Queirós). Por fim, o Realismo no Brasil
é apresentado e contextualizado,
destacando Machado de Assis e sua
produção literária.

Contextualiza o movimento dentro
da realidade vivida na segunda
metade do século XIX, definindo
suas características nas diversas
manifestações culturais, com
destaque para a literatura europeia
e para Émile Zola. A animação
trata também do Naturalismo no
Brasil, focando autores e obras
que representaram o movimento
em nosso país, em especial Aluísio
Azevedo e Raul Pompeia.

maria luiza M. Abaurre
marcela pontara

Unidade

6

As estéticas
de fim de século
A objetividade que marcou o olhar para
a arte no final do século XIX se manifesta
na poesia na supervalorização da forma.
Parnasianismo e Simbolismo investem, de
maneiras diferentes, em uma construção
formal pensada para colocar em evidência
o que consideravam belo e para provocar os
sentidos do leitor.
Conheça nesta unidade as características
dessa produção e avalie como ela dialoga hoje
com você.

VAN GOGH, V. Campo de
trigo com corvos. 1890.
Óleo sobre tela,
50,5 3 100,5 cm.
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UMa ViaGeM no teMpo

Primeiras leituras

O

IX
De outras sei que se mostram menos frias,
Amando menos do que amar pareces.
Usam todas de lágrimas e preces:
Tu de acerbas risadas e ironias.
De modo tal minha atenção desvias,
Com tal perícia meu engano teces,
Que, se gelado o coração tivesses,
Certo, querida, mais ardor terias.
Olho-te: cega ao meu olhar te fazes...
Falo-te – e com que fogo a voz levanto! –
Em vão... Finges-te surda às minhas frases...

MUCHA, A. Princesa
Hyacinth. 1911. Litografia
colorida, 125,5 3 83,5 cm.

Surda: e nem ouves meu amargo pranto!
Cega: e nem vês a nova dor que trazes
À dor antiga que doía tanto!

BILAC, Olavo. Via Láctea. In: Poesias. Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 49.

Acerbas: amargas, cruéis.

XIV
Viver não pude sem que o fel provasse
Desse outro amor que nos perverte e engana:
Porque homem sou, e homem não há que passe
Virgem de todo pela vida humana.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Por que tanta serpente atra e profana
Dentro d’alma deixei que se aninhasse?
Por que, abrasado de uma sede insana,
A impuros lábios entreguei a face?

Primeiras leituras

Depois dos lábios sôfregos e ardentes,
Senti – duro castigo aos meus desejos –
O gume fino de perversos dentes...
E não posso das faces poluídas
Apagar os vestígios desses beijos
E os sangrentos sinais dessas feridas!
Bracelete com anel criado por
Mucha e confeccionado pelo
joalheiro Fouquet, 1899.

Fel (sentido figurado): rancor.
Atra: negra, escura.
Profana: que viola a santidade
das coisas sagradas.
Sôfregos: ávidos, ansiosos.
Gume: parte cortante.

BILAC, Olavo. Via Láctea. In: Poesias. Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 54.

......................................................................
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

......................................................................

......................................................................

Nel mezzo del camin...

Maldição

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha...

Se por vinte anos, nesta furna escura,
Deixei dormir a minha maldição,
– Hoje, velha e cansada da amargura,
Minh’alma se abrirá como um vulcão.

E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.

E, em torrentes de cólera e loucura,
Sobre a tua cabeça ferverão
Vinte anos de silêncio e de tortura,
Vinte anos de agonia e solidão...

Hoje, segues de novo... Na partida
Nem o pranto os teus olhos umedece,
Nem te comove a dor da despedida.

Maldita sejas pelo Ideal perdido!
Pelo mal que fizeste sem querer!
Pelo amor que morreu sem ter nascido!

E eu, solitário, volto a face, e tremo,
Vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema curva do caminho extremo.

Pelas horas vividas sem prazer!
Pela tristeza do que eu tenho sido!
Pelo esplendor do que eu deixei de ser!...
Furna: caverna.

BILAC, Olavo. Poesias.
Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 127.

BILAC, Olavo. Poesias.
Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 216.

Em uma tarde de outono
Outono. Em frente ao mar. Escancaro as janelas
Sobre o jardim calado, e as águas miro, absorto.
Outono... Rodopiando, as folhas amarelas
Rolam, caem. Viuvez, velhice, desconforto...
Por que, belo navio, ao clarão das estrelas,
Visitaste este mar inabitado e morto,
Se logo, ao vir do vento, abriste ao vento as velas,
Se logo, ao vir da luz, abandonaste o porto?
A água cantou. Rodeava, aos beijos, os teus flancos
A espuma, desmanchada em risos e flocos brancos...
– Mas chegaste com a noite, e fugiste com o sol!

Primeiras leituras

E eu olho o céu deserto, e vejo o oceano triste,
E contemplo o lugar por onde te sumiste,
Banhado do clarão nascente do arrebol...
BILAC, Olavo. Poesias. Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 200.

Absorto: distraído.
Flancos: lados do corpo, quadris.
Arrebol: amanhecer.
MUCHA, A. Outono. 1896. Litografia colorida.
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Capítulo

21

Parnasianismo

ObjetivOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser
capaz de:

4. Identificar as características do Parnasianismo
no Brasil.

1. Caracterizar o projeto literário do
Parnasianismo.

5. Analisar as diferenças entre a poesia de Olavo
Bilac e a dos demais poetas parnasianos
brasileiros.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

3. Explicar por que a estética parnasiana se define
como antirromântica.

6. Reconhecer de que modo os autores parnasianos
se inscrevem em uma longa tradição literária
de valorização da forma poética que teve início
na Antiguidade Clássica e como, em outros
momentos, essa opção volta a se manifestar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Analisar de que modo se articularam os
agentes do discurso no período e como essa
articulação influenciou o projeto literário do
Parnasianismo.

MUCHA, A. Champenois
Impressor-Editor.
1897. Litografia,
55,2 3 72,7 cm.
Observe neste
pôster, que divulga o
nome de um editor e
impressor, a riqueza
da ornamentação.
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N

a segunda metade do século XIX, em uma sociedade
transformada pelas descobertas da ciência e pela revolução
das máquinas, a razão toma o lugar dos sentimentos na produção
literária. Na poesia, o impacto dessa mudança é profundo. Depois
de se inspirarem por décadas nas emoções, os poetas passam a
privilegiar a perfeição da forma. Essa tendência deu origem a uma
nova estética, o Parnasianismo. Você vai conhecê-la neste capítulo.

Leitura da imagem
1. O que mais chama a atenção nessa imagem? Explique.
2. Explique a composição da imagem.
ff
O que você acha que o artista valorizou mais: o detalhe ou o conjunto
da obra? Justifique.
lares — nas flores, na ornamentação do vestido — sugerem?

Da imagem para o texto
4. O cuidado com o detalhe e com o rebuscamento verbal aparecerá, no
fim do século XIX, associado à poesia parnasiana. Observe.

A arte
Sim, a obra sai mais bela
Numa forma ao trabalho
Rebelde,
Verso, ônix, pedra, esmalte.
[...]
Rejeita, estatuário,
A argila que teu dedo
Modela,
Quando a alma está distante;
Luta com o carrara,
Com o mármore duro
E raro,
Guardas das linhas puras;
[...]
Com a mão delicada
Segue no cristalino
Filão
O apolíneo perfil.
Pintor, foge à aquarela
E a cor mais vacilante

Esmalta
No forno do artesão.
Faz sereias azuis
Torcendo de mil formas
As caudas,
Os monstros dos brasões.
[...]
Tudo passa e somente
É eterna a arte robusta;
O busto
Sobrevive à cidade.
[...]
Até os deuses morrem
E os versos soberanos
Perduram
Mais fortes que o bronze.
Lima, esculpe, cinzela;
Que o teu sonho ligeiro
Se entranhe
No bloco resistente.

GAUTIER, Théophile. In: VEIGA, Cláudio (Org.). Antologia da poesia francesa (do século IX
ao século XX). 2. ed. ampliada. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 177-181. (Fragmento).

a) Embora sejam mencionados no poema o estatuário e o pintor, não é
só a eles que o eu lírico se dirige. A quem então ele se dirige?

MUCHA, A. Autorretrato.
1907. Óleo sobre tela,
28,5 3 44 cm.

O artista tcheco Alphon
se Maria Mucha (1860 -1939) foi uma das personalidades mais multifacetadas da virada do século
XIX para o X X. Sua obra
confunde-se com um estilo
que ele ajudou a definir e a
divulgar: o art nouveau. Denominado “arte nova”, esse
estilo buscava romper com a
esterilidade da Era Industrial
por meio do rebuscamento,
da valorização da forma, da
ênfase na ornamentação.
As linhas retas herdadas da
arte clássica foram abandonadas pela fluidez dos traços
sinuosos e curvos, que se
tornaram a marca registrada
do art nouveau.
estatuário: pessoa que faz
estátuas.
Carrara: tipo de mármore
encontrado na cidade de Carrara,
na Itália.
Apolíneo: belo como o deus
grego Apolo.
Cinzela: trabalhe com o cinzel
(instrumento manual que tem na
ponta uma lâmina de metal usada
para entalhar, esculpir, cortar
ou gravar materiais duros). No
poema, cinzelar tem o sentido de
burilar, aperfeiçoar os versos.

Capítulo 21 • Parnasianismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. O que essa composição e, em especial, o uso de muitas formas circu-
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b) Na 3a e na 4a estrofes, qual é a recomendação do eu lírico para o artista
que for esculpir o mármore?

c) A partir dessa recomendação, conclua: qual poderia ser, para o eu lírico,
a função do artista?

5. Que orientações o eu lírico apresenta ao pintor, na 5a e na 6a estrofes?
a) Com base nessas recomendações, que visão de arte pode ser identificada nessas estrofes?

b) Observe a imagem de abertura. Podemos identificar nela uma visão
de arte semelhante à que encontramos no poema? Explique.

O poeta, romancista, dramaturgo e crítico literário
Théophile Gautier (1811-1872) nasceu em Tarbes,
mas passou quase toda a sua
vida em Paris. Defensor da
arte pela arte, adotou como
princípio que a missão da arte
é ser bela. Abandonou assim o
lirismo arrebatado dos românticos para investir no trabalho
com a forma poética.

6. Nas estrofes finais, o eu lírico apresenta um motivo para defender a
importância da produção de arte. Qual é ele?

a) De que maneira a literatura aparece simbolizada nessas estrofes?
b) A leitura do poema permite concluir que a literatura é vista como as
outras artes? Justifique.

c) Na última estrofe, a comparação entre o caráter ligeiro do sonho e o
caráter resistente do bloco pode também ser considerada uma justificativa para o trabalho do artista. Que justificativa seria essa?

O Parnasianismo:
a “disciplina do bom gosto”
Nos Capítulos 19 e 20, acompanhamos as transformações no contexto
social e econômico e na produção literária da segunda metade do século XIX.
Os romances realistas e naturalistas e a poesia parnasiana são manifestações
literárias dessa mudança. Na poesia, a transformação será mais radical.
Ela foi, durante décadas, o espaço privilegiado para a expressão das emoções humanas. Em nome da expressão de sentimentos e dos estados de alma,
os românticos haviam abandonado os rigores formais na composição dos poemas. Este será o primeiro aspecto a ser atacado pela reação antirromântica.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Em 1866, alguns poetas franceses, como Théophile Gautier e Leconte
de Lisle, publicam uma antologia de poemas intitulada O Parnaso contemporâneo, em que defendem a necessidade de tratar os temas poéticos de
modo mais objetivo, pondo fim às “lamúrias” românticas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Théophile Gautier,
c. 1860-1870.

O título da obra faz referência a uma montanha da Grécia — o Parnaso —,
que seria a morada do deus Apolo e das musas inspiradoras dos artistas.
Com essa escolha, os poetas franceses procuravam resgatar a visão de arte
como sinônimo de beleza formal alcançada por meio do trabalho cuidadoso
e detalhista. Nascia, assim, o Parnasianismo. Para Gautier, a arte não existe
para a humanidade, para a sociedade ou para a moral, mas para si mesma. A
finalidade da arte seria, portanto, a própria arte.

Projeto literário do
Parnasianismo
Arte pela arte
Perfeição formal
Olhar impessoal para o
objeto do poema

O projeto literário
do Parnasianismo
O objetivo declarado dos poetas parnasianos era um só: devolver a beleza
formal à poesia, eliminando o que consideravam os excessos sentimentalistas românticos que comprometeriam a qualidade artística dos poemas.
Na base desse projeto estava a crença de que a função essencial da arte
era produzir o belo. O lema adotado pelos parnasianos — a arte pela arte —
traduz essa crença.
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1877
1879
1883

O Parnasianismo e o público

1897

[...] Nenhum dos poetas da nova geração quer fazer do verso um instrumento sem
vida; nenhum deles quer transformar a Musa num belo cadáver. O que eles não querem
é que a Vênus grega seja coxa e desajeitada e faça caretas em vez de sorrir. [...]

Publicação de Sinfonias,
de Raimundo Correia.
Publicação de Poesias, de
Olavo Bilac.
O militar Cândido
Rondon inicia a
instalação de linhas
telegráficas no interior
do Brasil.

Fundação da Academia
Brasileira de Letras.
O casal Pierre e Marie
Curie descobre o
elemento químico rádio.
O brasileiro Alberto Santos-Dumont contorna a Torre
Eiffel com um dirigível.
Os irmãos Wilbur e Orville
Wright fazem um voo com
um aparelho mais pesado
do que o ar.
Osvaldo Cruz torna-se
diretor da Saúde Pública
para erradicar doenças
que dizimam a população
brasileira: febre amarela,
varíola e peste bubônica.

Os irmãos Wilbur e
Orville Wright com o
aparelho mais pesado
que o ar, 1909.

BILAC, Olavo. In: CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade.
São Paulo: Edusp, 1999. v. 1, p. 299-300. (Fragmento).

1914

......................................................................

Apesar de os poetas brasileiros não adotarem a impassibilidade francesa, o cuidado com a criação de versos perfeitos definiu a estética parnasiana no Brasil.

Admissão de mulheres
no ensino superior
brasileiro.

Capítulo 21 • Parnasianismo

Os parnasianos adotam alguns princípios que orientam a seleção de
temas e os modelos literários a serem seguidos.
• Opção por uma poesia descritiva: uso de imagens que apresentem de
modo mais imparcial fenômenos naturais, fatos históricos.
• Preocupação com a técnica: o metro, o ritmo, a rima, todos os elementos
devem ser harmonizados de modo a contribuir para a perfeição formal.
• Tentativa de manter uma postura impassível diante do objeto do poema, para não cometer o excesso sentimentalista dos românticos.
• Resgate de temas da Antiguidade clássica (referências à mitologia e
a personagens históricas).
• Defesa da “arte pela arte”: a poesia deveria ser composta como um
fim em si mesma.
• Busca da palavra exata que, muitas vezes, beirava o preciosismo.
Não devemos, porém, confundir Parnasianismo com impassibilidade. A
“objetividade” parnasiana era, por vezes, tocada por um sentimento maior, que
acabava por aproximar os poetas parnasianos dos românticos tardios. Veja o
que disse, sobre isso, Olavo Bilac.

1898

O modelo parnasiano

Entra em operação a
ferrovia Rio-São Paulo.

Foto de Cândido Rondon,
c. 1907.

1901

É possível identificar as características do público do Parnasianismo a
partir de uma explicação, elaborada pelo crítico Nestor Vitor, em 1902, para
justificar a grande admiração do público pelos poemas de Olavo Bilac. Ele
afirmava que Bilac correspondia aos ideais da sociedade para a qual escrevia. Representava o brasileiro médio, “lendo livros quase sempre ligeiros,
revistas leves, fazendo crônicas para ganhar algum dinheiro e, no mais,
flanando com alguns amigos, frequentando cafés e teatros, deitando-se
tarde, levantando-se tarde igualmente”.
A elite brasileira não buscava textos profundos. O que ela queria — e
encontrava principalmente nos versos de Bilac — era a palavra de efeito, a
rima trabalhada, o ritmo candente.

1903

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

1888

Como vimos, desde o início do Romantismo, a circulação dos textos
literários era feita principalmente nos jornais e periódicos. Muitos de nossos escritores mais populares escreviam nos jornais e, assim, tornavam-se conhecidos do público. Os leitores, familiarizados com esses autores,
transformavam-se em público fiel.
A publicação dos poemas também era feita nos jornais, mas acabava
tendo uma outra forma de circulação importante: a memória dos leitores.
Os versos considerados mais bonitos eram logo decorados e citados na
primeira oportunidade.
Alguns cronistas da época contam que, quando Olavo Bilac passava
pela Rua do Ouvidor, a mais movimentada do centro do Rio, podiam-se ouvir
alguns passantes recordando versos como “Quando uma virgem morre uma
estrela aparece” ou, os mais conhecidos e preferidos, “Pois só quem ama
pode ter ouvido / Capaz de ouvir e de entender estrelas”.

1892

Os agentes do discurso

Início da Primeira Guerra
Mundial.
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Linguagem: a “deusa forma”

Abyssus
Bela e traidora! Beijas e assassinas...
Quem te vê não tem forças que te oponha
Ama-te, e dorme no teu seio, e sonha,
E, quando acorda, acorda feito em ruínas...
Seduzes, e convidas, e fascinas,
Como o abismo que, pérfido, a medonha
Fauce apresenta flórida e risonha,
Tapetada de rosas e boninas.
O viajor, vendo as flores, fatigado
Foge o sol, e, deixando a estrada poenta,
Avança incauto... Súbito, esbroado,
Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre,
Vacila e grita, luta e se ensanguenta,
E rola, e tomba, e se espedaça, e morre...

MUCHA, A. Pôster publicitário
Biscuits Lefévre-Utile. 1899.
Litografia colorida, 64 3 30 cm.
Abyssus: abismo, em latim.
Pérfido: enganador, traiçoeiro.
Fauce: garganta, abertura em
forma de boca.
Viajor: viajante.
Incauto: descuidado, imprudente.
Esbroado: desfeito, pulverizado,
feito em pó.

BILAC, Olavo. Poesias.
Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 84.

Um dos recursos de linguagem
muito usados na poesia parnasiana
é o polissíndeto: a repetição das
conjunções coordenativas aditivas.
Veja como Olavo Bilac explora os
polissíndetos para destacar os
efeitos destruidores de uma mulher
sedutora.
A recorrência da conjunção aditiva
enfatiza a ação que está sendo descrita: os verbos, apresentados em
sequência, têm a sua ação “interrompida” pela conjunção, que introduz
uma nova ação e, assim, gera um
acúmulo de consequências desencadeadas pela sedução feminina.
O uso dos polissíndetos, no poema,
atinge o ponto máximo na última
estrofe, que é essencialmente uma
enumeração crescente da luta inútil
do viajante para se salvar, culminando com a sua morte.
A opção por apresentar as caracte
rísticas sempre em pares ligados
pela conjunção e contribui para
destacar ainda mais para o leitor
a recorrência dos polissíndetos
no poema.

Uma associação insólita entre beleza e traição é a base para a construção do poema. A mulher, descrita no primeiro verso por meio de características aparentemente incompatíveis (bela e traidora), é comparada ao
abismo, que representa, alegoricamente, seu poder de destruição. A força
da traição feminina é representada pela maneira como o viajante é seduzido
pela aparência florida e risonha da fauce, pela delicadeza das rosas e das
boninas. Quando ele se aproxima do abismo, porém, não percebe a fragilidade
do solo, que se desfaz debaixo de seus pés, levando-o à morte.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

É no plano da linguagem que a estética parnasiana se constrói. Veja
como isso ocorre, no soneto a seguir.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

O poema sugere que mulher e abismo têm o mesmo poder: depois de
seduzir os homens, que lutam para se libertar, arrastam todos para a destruição. A última estrofe, constituída essencialmente de verbos, apresenta
a dramática luta metafórica do homem, vítima incauta da sedução feminina,
contra a sua morte certeira.

texto para análise
Leia o texto a seguir.

Inania Verba

Inania Verba: expressão latina
que significa palavras frívolas,
ocas, vazias.
Refulgia: brilhava, resplandecia.

No soneto transcrito, o eu lírico comenta a luta dos parnasianos em busca da forma perfeita.
Ah! quem há de exprimir, alma impotente e escrava,
O que a boca não diz, o que a mão não escreve?
— Ardes, sangras, pregada à tua cruz, e, em breve,
Olhas, desfeito em lodo, o que te deslumbrava...

O Pensamento ferve, e é um turbilhão de lava:
A Forma, fria e espessa, é um sepulcro de neve...
E a Palavra pesada abafa a Ideia leve,
Que, perfume e clarão, refulgia e voava.
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Quem o molde achará para a expressão de tudo?
Ai! quem há de dizer as ânsias infinitas
Do sonho? e o céu que foge à mão que se levanta?
E a ira muda? e o asco mudo? e o desespero mudo?
E as palavras de fé que nunca foram ditas?
E as confissões de amor que morrem na garganta?!
BILAC, Olavo. Poesias. Organização e prefácio de
Ivan Teixeira. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 145.

1. Qual é a dificuldade enfrentada pelo eu lírico?
ff
De que maneira o significado do título do poema resume o tema
desenvolvido?

2. Releia a segunda estrofe do soneto. Que imagens são utilizadas para
caracterizar o Pensamento e a Forma?
ff
Essas imagens constituem-se como antíteses. Explique de que
maneira o emprego dessas antíteses contribui para demonstrar a
dificuldade da criação literária para os parnasianos.
permitem essa classificação?
ff
Também é possível identificar, no soneto, traços do Romantismo.
Quais são eles?

4. Observe as linhas do tempo deste capítulo e dos capítulos 19 e 20. De
que maneira as mudanças socioculturais registradas nos três capítulos contribuíram para o surgimento de novas tendências literárias na
poesia brasileira?

A estAnte de

Olavo Bilac

Os parnasianos brasileiros
Em 1878, os jornais brasileiros deram notícia de uma polêmica literária
intitulada “A batalha do Parnaso”: debatia-se a possibilidade de criação de uma
poesia filosófico-científica para refletir o espírito da época. Essa controvérsia
agitou o cenário cultural e preparou o público, apegado ao arrebatamento
emocional romântico, para uma significativa mudança no tom dos poemas.
A primeira obra a incorporar, de fato, os princípios do projeto literário
parnasiano foi o livro Fanfarras, de Teófilo Dias, publicado em 1882, data
associada ao início do Parnasianismo no Brasil.
O apego mais rigoroso aos princípios estéticos do Parnasianismo encontrou
no Brasil alguns seguidores entusiasmados. Os mais destacados foram os poetas Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho.

Olavo bilac, o poeta das estrelas
Estrela maior do parnasianismo brasileiro, a popularidade de Olavo Bilac
está associada à grande capacidade de trabalhar as palavras e criar versos
inesquecíveis.
Tornou-se um mestre na arte de escrever sonetos, que aprendeu estudando a obra dos grandes sonetistas portugueses: Bocage e Camões.
Abraçou o culto à forma como uma devoção, que traduziu em versos no
conhecido poema “Profissão de fé”, publicado na abertura do livro Poesias.
Nesse texto, Bilac registra o desejo de compor versos como um ourives cria
joias de incomparável rebuscamento e beleza.

Ilustração para a
obra de Júlio Verne
Vinte mil léguas
submarinas, edição
de 1870.

O menino Olavo foi um
leitor apaixonado dos romances de Júlio Verne, que
alimentavam a imaginação
do futuro poeta. A estante
do Bilac adulto cresceu bastante. Entre os estrangeiros,
tinham lugar de destaque
Shakespeare, Victor Hugo
e os portugueses Bocage
e Camões (duas paixões do
poeta). Entre os brasileiros,
admirava Gonçalves Dias, Alberto de Oliveira e Machado
de Assis.

Capítulo 21 • Parnasianismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Esse poema pertence ao Parnasianismo. Que elementos formais

Olavo Brás Martins dos
Guimarães Bilac (1865-1918)
começou a publicar seus
primeiros versos aos 18 anos,
na Gazeta Acadêmica da Faculdade de Medicina. Fundou,
com Machado de Assis, o
Grêmio de Letras e Artes que,
mais tarde, seria transformado na Academia Brasileira
de Letras. Patriota, compôs
a letra do Hino à Bandeira.
Publicou Poesias (1888), que
se divide em “Panóplias”, “Via
Láctea”, “Sarças de Fogo”,
“Alma Inquieta”, “As Viagens”
e “O caçador de esmeraldas”,
este último poema em homenagem ao bandeirante Fernão
Dias Pais. O seu segundo
volume de poesias inéditas,
Tarde, saiu em 1919.
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[...]
Torce, aprimora, alteia, lima
A frase; e, enfim,
No verso de ouro engasta a rima,
Como um rubim. [...]
BILAC, Olavo. Poesias. Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 4. (Fragmento).

Em inúmeros sonetos, Bilac seguiu esses princípios, moldando os versos,
criando inversões sintáticas, escolhendo a rima precisa como um ourives
escolhe uma pedra preciosa para finalizar sua joia.
Outros poemas, porém, revelam um lirismo mais sentimental, que fez
com que os leitores decorassem os versos que escrevia. O exemplo mais
célebre desse lirismo é o soneto XIII da “Via Láctea”.

Glamour e luxo
na Belle Époque

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

O fim do século XIX e o início do XX (1890 a 1914) foram
marcados por uma onda de
ostentação e rebuscamento
conhecida como Belle Époque
(época bela). No Rio de Janeiro, a Rua do Ouvidor e a Confeitaria Colombo viam passar
as mulheres elegantemente
vestidas, de cinturas espartilhadas, chapéus coloridos
e enfeitados com plumas.
Os homens, também muito
elegantes, portavam cartolas
e bengalas ricamente ornamentadas.

XIII
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Pálio: manto.
tresloucado: desvairado, doido.

E conversamos toda a noite, enquanto
A Via Láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”
BILAC, Olavo. Poesias. Organização e prefácio de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 53.

Nesse poema, Bilac mostra por que não devemos confundir Parnasianismo
com impassibilidade ou objetividade total. Suas composições perfeitas ensinam
a conciliar a manifestação de sentimentos a uma forma poética bem cuidada.
Colocando-se entre o Parnasianismo mais rigoroso e um Romantismo
erotizado, Bilac tornou-se um mestre. Como poeta, soube aproveitar o que
essa estética tinha de inovador no trabalho com a forma, sem abrir mão da
sensibilidade para identificar as imagens e os temas que respondiam aos
anseios de um público até então habituado aos exageros sentimentalistas românticos. Por esse motivo, muitos de seus versos são lembrados até hoje.

Raimundo Correia:
as imagens mais sugestivas
“Vestido para o theatro”,
suplemento da revista A
Ilustração Brasileira, de 1o
jun. 1909.

Ao lado de Olavo Bilac, Raimundo Correia apresenta-se como um parnasiano que não submeteu sua sensibilidade à devoção da forma. Embora
tenha abraçado a ideia da perfeição formal, seus sonetos exploram a força
das imagens sugestivas, fazendo com que o autor oscile entre a descrição
e a sugestão. Observe.
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As pombas
Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas
De pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia, sanguínea e fresca, a madrugada...
E à tarde quando a rígida nortada
Sopra, aos pombais de novo elas, serenas,
Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Voltam todas em bando e em revoada...

Também dos corações onde abotoam,
Os sonhos, um por um, céleres voam,
Como voam as pombas dos pombais;
No azul da adolescência as asas soltam,
Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,
E eles aos corações não voltam mais...
CORREIA, Raimundo. In: BANDEIRA, Manuel.
Antologia dos poetas brasileiros: fase parnasiana.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p. 154.

Esse soneto tornou-se tão conhecido que seu autor passou a ser identificado como o “poeta das pombas”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No texto, a revoada das aves é apresentada como uma cena do amanhecer. Na terceira estrofe, porém, o conteúdo do poema ganha densidade
com a analogia entre pombas e sonhos: as primeiras partem, mas retornam
sempre ao cair da tarde, enquanto os sonhos, que deixam os corações,
perdem-se pelo vasto mundo.
A excelência dos versos de Raimundo Correia está intimamente ligada
a sua capacidade de pintar a natureza em tons fortes, criando imagens de
grande força poética. Observe.

Anoitecer
Esbraseia o Ocidente na agonia
O sol... Aves em bandos destacados,
Por céus de oiro e de púrpura raiados
Fogem... Fecha-se a pálpebra do dia...
Delineiam-se, além da serrania,
Os vértices de chama aureolados,
E em tudo em torno esbatem derramados
Uns tons suaves de melancolia...
[...]
esbraseia: faz-se cor de brasa.
esbatem: atenuam os contrastes
de cor ou tom, passando
gradualmente do mais forte ao
mais fraco, ou vice-versa.

CORREIA, Raimundo. In:
BANDEIRA, Manuel.
Antologia dos poetas brasileiros:
fase parnasiana.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1996. p. 158. (Fragmento).

Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho também se destacaram na
composição de poemas parnasianos.
Considerado, por Olavo Bilac, o “chefe” do Parnasianismo brasileiro,
Alberto de Oliveira se dedicou inteiramente ao culto à forma a partir do
segundo livro de poesias que publicou, Meridionais (1884). Ele é, entre
os autores do período, um mestre na arte de compor poeticamente
retratos, quadros, cenas, em que predomina uma combinação entre a
perfeição da forma e a descrição.
Vicente de Carvalho, por sua vez, aborda uma variedade de temas para
louvar a natureza, mas mostra especial fascínio pelo mar. Ficou, por isso,
conhecido como “o poeta do mar”.

Página da revista Kósmos,
de 1904. No conteúdo dessa
publicação, descrita como um
“primoroso álbum de nossas
belezas e primores artísticos”,
figuravam manifestações literárias
do Parnasianismo e reportagens
sobre a elite endinheirada do Rio
de Janeiro.

Capítulo 21 • Parnasianismo

Outros parnasianos brasileiros
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Tercetos
I
Neste poema, o eu lírico faz um pedido
à sua amada.
Noite ainda, quando ela me pedia
Entre dois beijos que me fosse embora,
Eu, com os olhos em lágrimas, dizia:
“Espera ao menos que desponte a aurora!
Tua alcova é cheirosa como um ninho...
E olha que escuridão há lá por fora!
Como queres que eu vá, triste e sozinho,
Casando a treva e o frio de meu peito
Ao frio e à treva que há pelo caminho?!
Ouves? é o vento! é um temporal desfeito!
Não me arrojes à chuva e à tempestade!
Não me exiles do vale do teu leito!
Morrerei de aflição e de saudade...
Espera! até que o dia resplandeça,
Aquece-me com a tua mocidade!
Sobre o teu colo deixa-me a cabeça
Repousar, como há pouco repousava...
Espera um pouco! deixa que amanheça!”
— E ela abria-me os braços. E eu ficava.
BILAC, Olavo. Melhores poemas de Olavo Bilac. Seleção de
Marisa Lajolo. 4. ed. São Paulo: Global, 2003. p. 87-88. (Fragmento).

1. Qual o tema desenvolvido no poema?
ff
Qual é a situação apresentada nesses versos?

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

2. Com que objetivo o eu lírico se dirige à amada?
ff
Para atingir seu objetivo, o eu lírico apresenta
alguns argumentos. Quais são eles?

3. A preocupação formal do Parnasianismo pode
ser identificada na métrica e no sistema de
rimas adotado no poema de Bilac. Como se
caracterizam esses dois aspectos no texto?
ff
As chamadas rimas ricas, aquelas formadas
entre palavras de classes gramaticais diferentes, foram muito valorizadas pelos parnasianos. Quais aparecem no poema transcrito?

4. Compare o poema de Bilac ao trecho de Romeu
e Julieta, de William Shakespeare, em que os
jovens amantes se despedem.

texto 2
[...] Romeu — Que me prendam! Que me matem! [...]
Digo que não é a cotovia que lança notas melodiosas para
a abóbada do céu, tão acima de nossas cabeças. Tenho mais
ânsia de ficar que vontade de partir. [...] Vamos conversar...
posto que ainda não é dia!
Julieta — É dia sim, é dia sim. Corre daqui, vai-te embora
de uma vez! É a cotovia que canta assim tão desafinada,
forçando irritantes dissonâncias e agudos desagradáveis.
[...] Essa voz alarma-nos, afasta-nos um dos braços do
outro, já que vem te caçar aqui, com o grito que dá início à
caçada deste dia. Ah, vai-te agora; ilumina-se mais e mais
a manhã.
Romeu — Ilumina-se mais e mais... enquanto anoitece
em nossos corações! [...]
SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta.
Tradução de Beatriz Viégas-Faria. Porto Alegre:
L&PM, 1998. p. 107-108. (Fragmento).

a) Que semelhanças e diferenças podemos notar
entre os dois textos?

b) Poderíamos pensar que Bilac “se inspirou” nessa
cena para escrever seu poema? Por quê?

O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 7.

texto 3

Mal secreto
Neste poema, o eu lírico trata da diferença entre o que
os seres humanos realmente sentem e o que mostram
ao mundo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

texto 1

Se a cólera que espuma, a dor que mora
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse;
Se se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!
Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!
Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!
CORREIA, Raimundo. Melhores poemas de Raimundo Correia.
Seleção de Telenia Hill. 2. ed. São Paulo: Global, 2001. p. 49.

454

I_plus_literatura_cap21_C.indd 454

20/10/10 3:17:25 PM

5. O eu lírico apresenta, nas duas primeiras estrofes, os sentimentos

ventura: felicidade, alegria.

que os indivíduos “escondem” dos demais. Quais são eles?
ff
Segundo o eu lírico, o que aconteceria se pudéssemos ver “através
da máscara da face” das pessoas?

6. Qual seria a “estratégia” utilizada pelas pessoas para “disfarçar” seus
reais sentimentos?
ff
Que palavras ou expressões, na terceira estrofe, indicam aquilo que
as pessoas “escondem” sobre si mesmas?

7. Releia.
“Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!”
ff
Nesses versos, o eu lírico afirma que os seres humanos se esforçam
em aparentar, aos outros, uma felicidade que não é real. O que explicaria esse comportamento?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Conteúdo digital Moderna PLUs http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Parnasianismo.

jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, no final do século XIX, o cuidado com
o detalhe e com o rebuscamento será frequente nas manifestações
artísticas (pinturas, gravuras, poemas, etc.). Na poesia parnasiana, a
perfeição da forma passa a ser privilegiada. Nas pinturas e gravuras
desse mesmo período, algo semelhante ocorre: valoriza-se mais o
detalhe e a rica ornamentação na composição das imagens retratadas, como você pôde observar no pôster de Alphonse Maria Mucha,
analisado na abertura do capítulo. Como você viu, também, tanto nos
poemas quanto nas pinturas e nos quadros desse período, o culto à
perfeição da forma e a preocupação com o rebuscamento e com o
detalhe cumprem uma função essencial da arte: produzir o belo.
Para compreender melhor esse período e as caracterísiticas associadas a ele, você e seus colegas, em equipe, selecionarão imagens
(pinturas, gravuras, pôsteres, etc.) do final do século XIX, identificando,
em cada uma delas, elementos que podem ser associados à estética
parnasiana. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir os passos
abaixo:

ff
identificar, na imagem selecionada, os elementos que permitem
associá-la à estética parnasiana;
ff
apresentar a imagem selecionada para a sala, explicando, oralmente, de que forma os elementos identificados na obra permitem relacioná-la à estética parnasiana. (Seria interessante que,
antes de fazer a análise da obra escolhida, vocês relessem as
questões apresentadas na seção Leitura da imagem, na abertura
do capítulo.)

Capítulo 21 • Parnasianismo

ff
selecionar uma imagem (de livros, de revistas, da internet, etc.)
que possa ser associada ao Parnasianismo ou à Belle Époque,
apresentando a referência completa da obra (nome do artista,
data da obra, tipo de composição, dimensões);

Material complementar Moderna PLUs http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Ivan Junqueira.
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A tradição do

Parnasianismo:
a lapidação da forma
A poesia clássica
É na Antiguidade Clássica que a preocupação com o trabalho formal na
construção da poesia aparece pela primeira vez. Gregos e latinos criam
algumas das formas fixas — odes, éclogas e elegias — que serão retomadas
em diferentes momentos da história da literatura. Mas a elaboração da
forma entre os antigos não se restringiu à metrificação ou à versificação.
Já em 325 a.C., eles produziam poemas visuais, como os que serão criados
pelos concretistas a partir da década de 1950. Observe o poema ao lado,
intitulado “O ovo”, do poeta grego Símias de Rodes.

A agudeza dos barrocos
In: MENEZES, Philadelpho. Roteiro
de leitura: poesia concreta e visual.
São Paulo: Ática, 1998. p. 64.

A elaboração formal retorna com uma feição diferente na poesia barroca.
Não se trata apenas de desenvolver o tema em uma forma perfeita, como
fizeram os poetas clássicos. O desafio do escritor dessa estética é outro:
produzir textos sofisticados para ser reconhecido como poeta maior. Essa
sofisticação é alcançada com os jogos metafóricos, a riqueza das imagens
e o rebuscamento verbal. Quanto mais elaborados fossem os poemas,
mais “valor” literário teria seu autor. Veja como Gregório de Matos explora
imagens e inversões sintáticas no soneto abaixo.

Ao braço do Menino Jesus de Nossa Senhora
das Maravilhas, A quem infiéis despedaçaram
O todo sem a parte não é todo;
A parte sem o todo não é parte;
Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga que é parte, sendo o todo.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Em todo o sacramento está Deus todo,
E todo assiste inteiro em qualquer parte,
E feito em partes todo em toda a parte,
Em qualquer parte sempre fica o todo.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nesse poema, os versos vão sendo organizados de modo a reconstruir
visualmente o formato de um ovo, símbolo da perfeição formal a ser alcançada no poema.

MATOS, Gregório de. Poemas
escolhidos. Seleção, introdução
e notas de José Miguel Wisnik. São Paulo: Cultrix, s.d. p. 307. (Fragmento).

O “burilamento linguístico” que dá forma ao poema é construído a partir
de jogos de palavras que exploram os sentidos de todo e parte.

A forma parnasiana
VEVER, H; VEVER, P. Pingente da
Art Nouveau Sylvia. 1900. Ouro,
esmalte e pedras preciosas.

Como você viu neste capítulo, a poesia parnasiana se define pela valorização da forma como expressão do belo. A elaboração do poema, a busca
pela palavra mais rara, o rigor na versificação e na metrificação farão do
poeta parnasiano um artesão literário. Sua obra deve ser o resultado do
esforço de lapidação da forma até que se chegue à perfeição absoluta.
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A depuração modernista
Os escritores modernistas, depois de romperem com o formalismo exacerbado dos poetas parnasianos, promoverão, na Geração de 45, uma restauração
da forma por meio da precisão da linguagem e do rigor na construção do poema.
João Cabral de Melo Neto será o melhor exemplo desse esforço de contenção
emocional: na sua poesia, a força da mensagem está no uso da palavra certa
e na criação de campos semânticos para dizer o que pretende. Veja.

A arquitetura como construir portas,
de abrir; ou como construir o aberto;
construir, não como ilhar e prender,
nem construir como fechar secretos;
construir portas abertas, em portas;
casas exclusivamente portas e teto.
O arquiteto: o que abre para o homem
(tudo se sanearia desde casas abertas)
portas por-onde; jamais portas-contra;
por onde, livres: ar luz razão certa. [...]
NETO, João Cabral de Melo. A educação pela pedra e depois.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. p. 15. (Fragmento).
© by herdeiros de João Cabral de Melo Neto.

O poeta traduz o desejo pela construção do “aberto” em oposição ao “fechado” nessa fábula de um arquiteto. Para marcar essa antítese, ao longo
do poema, utiliza termos que indicam essa polarização.

A poesia visual do Concretismo
A partir da década de 1950, o movimento concretista traz um novo significado à elaboração formal do poema ao associar à escolha precisa das
palavras a sua disposição na página em branco. No Concretismo, o que se
configura como elaboração formal é, na maior parte das vezes, o diálogo
entre a linguagem verbal e as formas simétricas da geometria. Observe
como isso ocorre no poema concreto de Augusto de Campos.
Veja como, de forma simétrica, as
palavras pluvial (relativo a chuva) e
fluvial (referente a rio) estão dispostas
para representar visualmente a chuva
que cai e o rio que corre.

Haroldo e Augusto de Campos, 1983.

Capítulo 21 • Parnasianismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fábula de um arquiteto

CAMPOS, Augusto de. Poesia 1949-1979. São
Paulo: Ateliê Editorial, 2000. p. 106.
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CONEXÕES
Para assistir
Chiquinha Gonzaga, de Jayme Monjardim.
Brasil, 2008.

O Xangô de Baker Street, de Miguel Faria Jr.
Brasil, 2001.
Ambientado no Rio de Janeiro, durante o Segundo Reinado, esse filme traz uma aventura de Sherlock Holmes e seu
amigo inseparável, o Dr. Watson. A convite do imperador D.
Pedro II, o famoso detetive desembarca na cidade carioca
para investigar o desaparecimento de um valioso violino
Stradivarius que o regente tinha dado de presente a uma
baronesa. A sugestão de chamar o detetive partiu da diva
francesa Sarah Bernhardt, que se apresentava pela primeira
vez no Brasil, encantando a alta sociedade carioca. Holmes
chega à cidade maravilhosa e acaba ajudando a polícia
local a investigar também uma série de assassinatos cometidos por um misterioso criminoso. O pano de fundo das
aventuras da dupla inglesa será a vida da elite brasileira
do fim do século XIX, durante o período que costuma ser
chamado de Belle Époque. No filme, a cidade fervilha de
acontecimentos culturais e intelectuais e algumas personalidades ilustres da história nacional são transformadas
em personagens, como Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac e
José do Patrocínio.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com cuidadosa reconstituição de época, a minissérie
Chiquinha Gonzaga retrata a vida dessa grande mulher,
considerada uma das maiores representantes da música
popular brasileira. Nascida em 1847 e educada com esmero,
Chiquinha foi preparada por seu pai para ser uma dama da
corte imperial. Mas sua paixão pelos ritmos populares, seu
espírito independente e sua vida amorosa conturbada ditaram um destino diferente para essa mulher que desafiou
os padrões conservadores da sociedade carioca do final do
século XIX e escandalizou a todos por isso. Destaque para
a primorosa direção de arte da minissérie que, ao retratar
o Rio de Janeiro nos anos de 1863 a 1935, procurou mostrar
as mudanças ocorridas na cidade, como o surgimento da luz
elétrica e as modas que marcaram a época, principalmente
durante o período conhecido como Belle Époque.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Moulin Rouge, de Baz Luhrmann.
EUA, 2001.
Ambientado na Paris boêmia de 1900, o filme tem sua
ação centrada no famoso cabaré Moulin Rouge. A história
gira em torno das experiências vividas por Christian, um
jovem poeta que, desafiando seu pai, muda-se para Montmartre, na época considerado um bairro amoral, repleto de
vícios. Lá, o rapaz conhece Toulouse-Lautrec e seus amigos
e passa a integrar o mundo miserável, mas cheio de glamour,
do cabaré mais famoso da época, onde se apaixona por
Satine, a cortesã mais requisitada da cidade e a estrela
do Moulin Rouge. Destaque para a primorosa recriação do
cenário decadente dessa Paris do final do século XIX, época
em que se desenvolveu o movimento parnasiano francês.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Moulin Rouge, de Baz Luhrmann.
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Para ler e pesquisar
O sorriso da sociedade: intriga e crime no mundo da Belle Époque,
de Anna Lee.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
O assassinato do escritor Gilberto Amado é o ponto de partida desse romance
em que Anna Lee mistura ficção e fatos históricos para criar um interessante
painel da vida literária em um dos momentos mais efervescentes da produção
cultural do Rio de Janeiro.

Os melhores poemas de Olavo Bilac, seleção e organização
de Marisa Lajolo.
São Paulo: Global, 2003.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Excelente antologia realizada pela professora Marisa Lajolo sobre o principal
representante, no Brasil, do estilo conhecido por Parnasianismo. Apesar de
produzir uma obra acusada de estar distante das questões sociais realmente
importantes para a Literatura e seus leitores, Bilac é um dos maiores responsáveis
pela popularização da poesia em nosso país.

Mucha, de Renate Ulmer.
Rio de Janeiro: Taschen do Brasil, 2003.
Livro com algumas das melhores obras de Alphonse Mucha e seu retrato
da chamada Belle Époque: graciosas figuras femininas, cores encantadoras e
cenários perfeitos.

Os melhores poemas de Raimundo Correia, seleção de telenia Hill.
São Paulo: Global, 2001.
Antologia com os mais importantes poemas do escritor parnasiano Raimundo
Correia.

Para ouvir
O melhor de Chiquinha Gonzaga.
Curitiba: Revivendo, 2005.
Este CD é uma compilação dos grandes clássicos de Chiquinha Gonzaga, mulher
de coragem e determinação, considerada a pioneira da música popular brasileira.
As canções de Chiquinha eram executadas nos salões da Belle Époque carioca, no
período em que os poetas parnasianos produziam sua obra. O álbum, com 20 faixas,
apresenta a famosa marchinha de carnaval “Ô abre alas”, composta em 1889.

Autolove, de Kid Abelha.
Rio de Janeiro: Warner Music, 1998.

Para navegar
http://www.academia.org.br
O portal da Academia Brasileira de Letras apresenta uma página especial para
Olavo Bilac, o poeta que ocupou a cadeira de número 15 como membro fundador.
Além de biografia bem cuidada, o portal oferece também uma seleção dos seus
mais conhecidos versos.

Capítulo 21 • Parnasianismo

Seguindo a tendência de Renato Russo de mesclar literatura e música pop, o
grupo Kid Abelha, na faixa “Ouvir estrelas”, deixa registrado seu apreço por Olavo
Bilac e pelo conhecido soneto XIII da Via Láctea.

http://www.brasilcult.pro.br/palestras/html/mucha.htm
Site com breves informações sobre a Belle Époque e a obra de Alphonse
Mucha.
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O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Primeiras leituras
Quando o ocaso, triste, vinha...
Quando o ocaso, triste, vinha
Baixando além,
Enchiam-se de luto as catedrais.
Minh’alma tinha
Também
A mesma sombra e os mesmos ais.
O sol tombando, triste,
Contemplava-me, e eu via,
No céu onde floriste,
As minhas ilusões, toda a minha agonia!
Sombras de mortos e de mortas,
Que andais velando pelas portas,
Vinde dar-me consolo aos meus martírios.
Embalsamai minh’alma fria, fria,
Com pétalas de lírios!
GUIMARAENS, Alphonsus de.
Os melhores poemas de Alphonsus de Guimaraens.
Seleção de Alphonsus de Guimaraens Filho. 3. ed. São Paulo: Global, 1997. p. 76.

Ocaso: pôr do sol.
Embalsamar: preparar um
cadáver com substâncias que
evitam a decomposição. Tem
também o sentido de impregnar
um corpo de perfume.

Ó lábios que sereis de lodo e poeira...
Ó lábios que sereis de lodo e poeira,
Que intangível desejo vos abate?
Que ânsia suprema, na hora derradeira,
Em silêncio vos livra esse combate?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

uma viagem no tempo

Querei falar, e quietos sois: na inteira
Mudez do coração que já não bate,
Por debaixo de vós ri-se a caveira,
Lábios que fostes flamas de escarlate.
Se frios como neve estais agora,
Com saudades de beijos que não destes,
Alegrai-vos na dor que vos descora.

Primeiras leituras

Cerrai-vos para sempre em doce calma:
Que os beijos dados, e ainda os mais celestes,
Nunca deixam vestígios na nossa alma...
GUIMARAENS, Alphonsus de.
Os melhores poemas de Alphonsus de Guimaraens.
Seleção de Alphonsus de Guimaraens Filho. 3. ed. São Paulo: Global, 1997. p. 28.

WATTS, G. F. Esperança. s.d.
Óleo sobre tela.

Intangível: que não pode ser
claramente compreendido.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Tristeza do infinito
Anda em mim, soturnamente,
uma tristeza ociosa,
sem objetivo, latente,
vaga, indecisa, medrosa.

Tristeza de outros espaços,
de outros céus, de outras esferas,
de outros límpidos abraços,
de outras castas primaveras.

Como ave torva e sem rumo,
ondula, vagueia, oscila
e sobe em nuvens de fumo
e na minh’alma se asila.

Dessas tristezas que vagam
com volúpias tão sombrias
que as nossas almas alagam
de estranhas melancolias.

Uma tristeza que eu, mudo,
fico nela meditando
e meditando, por tudo
e em toda a parte sonhando.

Dessas tristezas sem fundo,
sem origens prolongadas,
sem saudades deste mundo,
sem noites, sem alvoradas.

Tristeza de não sei donde,
de não sei quando nem como...
flor mortal, que dentro esconde
sementes de um mago pomo.

Que principiam no sonho
e acabam na Realidade,
através do mar tristonho
desta absurda Imensidade.

Dessas tristezas incertas,
esparsas, indefinidas...
como almas vagas, desertas
no rumo eterno das vidas.

Certa tristeza indizível,
abstrata, como se fosse
a grande alma do Sensível
magoada, mística, doce.

Tristeza sem causa forte,
diversa de outras tristezas,
nem da vida nem da morte
gerada nas correntezas...

Ah! tristeza imponderável,
abismo, mistério, aflito,
torturante, formidável...
ah! tristeza do Infinito!

SCHWABE, C. A morte do coveiro.
1900. Guache, aquarela e caneta,
76 3 56 cm.
Soturnamente: de modo
melancólico, lúgubre.
Torva: sombria.
Mago pomo: fruto mágico.
Imponderável: que não pode
ser prevista.

SOUSA, Cruz e. Os melhores poemas de Cruz e Sousa.
Seleção de Flávio Wolf Aguiar. 2. ed. São Paulo: Global, 2001. p. 103-105.

.

Náufrago
E temo, e temo tudo, e nem sei o que temo.
Perde-se o meu olhar pelas trevas sem fim.
Medonha é a escuridão do céu, de extremo a extremo...
De que noite sem luar, mísero e triste, vim?
Amedronta-me a terra, e se a contemplo, tremo.
Que mistério fatal corveja sobre mim?
E ao sentir-me no horror do caos, como um blasfemo,
Não sei por que padeço, e choro, e anseio assim.
A saudade tirita aos meus pés: vai deixando
Atrás de si a mágoa e o sonho... E eu, miserando,
Caminho para a morte alucinado e só.
REDON, O. Barco ao luar. s.d.

GUIMARAENS, Alphonsus de.
Os melhores poemas de Alphonsus de Guimaraens.
Seleção de Alphonsus de Guimaraens Filho. 3. ed. São Paulo: Global, 1997. p. 21.

Corveja: voeja como um corvo.
Blasfemo: pessoa que insulta o
que é sagrado.
Tirita: treme.
Miserando: deplorável,
lastimável.

Primeiras leituras

O naufrágio, meu Deus! Sou um navio sem mastros.
Como custa a minha alma a transformar-se em astros,
Como este corpo custa a desfazer-se em pó!
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Capítulo

22

Simbolismo

ObjetivOS
Ao final do estudo deste capítulo,
você deverá ser capaz de:
1. Compreender por que, nas bases
da estética simbolista, está uma
oposição ao racionalismo e ao
cientificismo.
2. Caracterizar o projeto literário
do Simbolismo.
3. Analisar de que modo se
articularam os agentes do
discurso no período e como essa
articulação influenciou o projeto
literário do Simbolismo.
4. Reconhecer a importância
da percepção sensorial e
da sugestão para a estética
simbolista.
5. Identificar as características do
Simbolismo em Portugal e no
Brasil.
6. Compreender por que o
simbolismo de Eugénio de Castro
é essencialmente formal.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

7. Reconhecer o papel das imagens
de infância na poesia de António
Nobre.
8. Explicar a importância das
imagens de destruição e
soçobramento na poesia de
Camilo Pessanha.
9. Analisar o modo como Cruz
e Sousa explora imagens
caleidoscópicas na composição
de seus poemas.
10. Explicar a importância do
misticismo e da morte para a
poesia simbolista de Alphonsus
de Guimaraens.

MONET, C. O Bulevar dos
Capuchinhos. 1873-1874.
Óleo sobre tela, 79 3 59 cm.
Como a literatura, a pintura
também passa a retratar
paisagens urbanas.

11. Reconhecer de que modo os
autores simbolistas fazem uso da
reiteração enfática e identificar
o uso desse mesmo recurso na
poesia de autores modernistas.
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C

om a chegada do fim do século XIX, o otimismo da era das
revoluções sai de cena, cedendo espaço a um olhar mais
reflexivo e pessimista. Neste capítulo, você vai conhecer os caminhos
encontrados pela arte para expressar essa nova perspectiva.

Leitura da imagem
1. O quadro O Bulevar dos Capuchinhos, pintado do terceiro andar de um
edifício, registra uma cena de rua em Paris, no fim do século XIX.

a) Que elementos podem ser identificados na pintura?
b) Que recursos o pintor utiliza para sugerir a estação do ano em que
ocorre a cena e que estação seria essa?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Leia este comentário sobre o quadro de Monet.
[...] A vida no boulevard, as pessoas a passear para cima e para baixo, o movimento dos passantes e dos coches que, vistos de cima, se assemelham a manchas
coloridas, parecem, pela reprodução vaga, uma fotografia que capta o movimento
e em que os contornos não estão bem definidos. [...] A imagem parece fixar um
momento passageiro. [...]
SAGNER-DÜCHTING, Karin. Monet: uma festa para os olhos.
Espanha: Taschen, 1998. p. 60. (Fragmento).

Claude Monet (1840-1926) era um apaixonado
por Paris, cidade onde nasceu e onde expôs, em 1874,
o quadro Impressão, Sol
Nascente. A obra de Monet,
marco do surgimento do Impressionismo, surpreendeu
o público parisiense, que,
acostumado à precisão do
Realismo, deparou-se com
uma obra que mais sugeria
que definia as formas. Logo,
o estranhamento inicial foi
substituído pela admiração
que tornou o artista aclamado como o mestre dos
impressionistas.

a) O modo como Monet representa pessoas, coches, árvores e prédios
sugere movimento. Por quê?

b) Que impressão sobre a vida na cidade o quadro provoca? Justifique.

3. A maneira como Monet pintou a cena chocou a sociedade parisiense
do final do século XIX. Na época, os cidadãos representados por Monet
foram comparados a “lambidas negras” na tela.

a) Compare esse quadro, por exemplo, com as pinturas realistas que
aparecem no Capítulo 19. Que diferença é possível identificar entre a
maneira como os pintores realistas e os impressionistas, como Monet,
entendem a realidade?

Claude Monet, c. 1921.

b) Por que podemos dizer que a “precisão científica” perseguida pelos
realistas ao pintar não era apreciada por Monet?

4. Na época em que Monet pintou esse quadro, não era comum retratar
paisagens urbanas. Contudo, Paris havia acabado de passar por uma
remodelagem: edifícios antigos haviam sido demolidos para dar lugar
a grandes avenidas, como o Bulevar dos Capuchinhos.
urbanização era visto na época?

b) Esse tipo de mudança na arquitetura de uma cidade permite que as pessoas se tornem mais próximas ou mais distantes umas das outras?

Da imagem para o texto
5. A literatura do fim do século XIX também começa a registrar cenas

Capítulo 22 • Simbolismo

a) O que a escolha de Monet indica sobre a maneira como o processo de

da vida nos grandes centros urbanos. O poema a seguir, de Charles
Baudelaire, fala de um encontro que poderia ter acontecido no Bulevar
dos Capuchinhos.
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A uma passante
A rua em torno era um frenético alarido.
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa,
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa
Erguendo e sacudindo a barra do vestido.

Que luz... e a noite após! — Efêmera beldade
Cujos olhos me fazem nascer outra vez,
Não mais hei de te ver senão na eternidade?

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina.
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania,
A doçura que envolve e o prazer que assassina.

BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução de Ivan
Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 345.

a) Em que cenário se passa a ação apresentada no poema?
b) A expressão “frenético alarido” é empregada para indicar a relação
entre o eu lírico e o cenário. Descreva essa relação.

6. A primeira estrofe trata do momento em que uma mulher passa. Qual é
a primeira impressão que essa mulher provoca no eu lírico? Explique.

a) A segunda estrofe revela a trajetória do olhar do eu lírico para a mulher
que passa. Que trajetória é essa e o que determina a direção desse
olhar?

b) Também na segunda estrofe, a descrição confunde-se com as impres-

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

sões provocadas pela visão da mulher. O que o eu lírico vê? Como ele
interpreta essa visão?
Charles Baudelaire (1821-1867) é o grande precursor
do Simbolismo. Quando, em
1857, publica As flores do mal,
a reação é imediata: o poeta
é processado pelo Estado
por “ultraje à moral pública”.
Todos os exemplares da obra
são recolhidos. Condenado,
Baudelaire será obrigado
a pagar uma multa de 300
francos e eliminar de seu
livro 6 poemas considerados
obscenos. Mesmo assim, As
flores do mal causaram um
profundo impacto no meio
literário, levando o poeta Verlaine a afirmar que Baudelaire
foi o “primeiro visionário, rei
dos poetas, um verdadeiro
deus”.

7. “Que luz... e a noite após!”. Como podemos interpretar essas duas
imagens que abrem a terceira estrofe?

a) Que expressão o eu lírico emprega nessa estrofe para se referir à mulher
e o que ela significa?

b) O eu lírico faz à mulher uma pergunta relacionada à vida e à morte.
Qual a pergunta e quais as referências à vida e à morte?

8. Leia novamente a última estrofe.
a) As expressões apresentadas no primeiro verso indicam o lugar e o
tempo em que algo aconteceria. Que acontecimento seria esse?

b) O que a última estrofe sugere sobre o encontro entre o eu lírico e a

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Alarido: barulho muito grande,
algazarra, gritaria.
Suntuosa: pomposa.
Basbaque: ingênuo, pessoa que
fica admirada com coisas triviais.
Efêmera: pouco duradoura,
passageira.

Longe daqui! tarde demais! nunca talvez!
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste,
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!

“fugitiva beldade”?

c) Com base em que o eu lírico pode imaginar que a mulher sabia que
ele poderia tê-la amado?

9. Leia o que Baudelaire escreveu em um texto sobre as multidões.
[...] Multidão, solidão: termos iguais e conversíveis
para o poeta diligente e fecundo. Quem não sabe povoar a sua solidão também não sabe estar só em meio
a uma multidão atarefada. [...]
BAUDELAIRE, Charles. As multidões. Pequenos poemas em prosa.
Tradução de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 4. ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 39. (Fragmento).

a) Explique por que podemos interpretar o encontro casual apresentado
no poema como um símbolo do anonimato e da solidão trazidos pelo
crescimento das cidades.
Foto de Charles Baudelaire.
1864.

b) O quadro de Monet, reproduzido na abertura, e o poema “A uma passante” registram o instante fugaz da experiência momentânea. Por quê?
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1884
1888
1891

A arte do período refletirá esse momento de incerteza, indefinição e pessimismo, lançando um olhar indagador para todas as coisas e concretizando
esse olhar em representações mais vagas, fluidas e abstratas.
Influenciados pelo desejo de investigar o desconhecido, os artistas do
período exploram o poder dos símbolos, a possibilidade de estabelecer
analogias a partir deles, para revelar as relações entre o mundo visível e
o mundo das essências. Por essa razão, serão chamados de simbolistas.
A arte que criaram pretendia estimular os sentidos humanos e, desse modo,
permitir a apreensão da realidade sem o auxílio da razão.
Na pintura, o Impressionismo será o caminho encontrado para uma manifestação mais pessoal, que se afasta das preocupações sociais realistas.
Mestres como Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Édouard Manet,
Paul Cézanne e Vincent van Gogh criam quadros em que os contornos são
menos nítidos do que os das obras realistas. As impressões são produzidas
no observador pela exploração dos jogos de luz e de sombra. O uso das
cores ajuda a capturar o momento, o elemento fugaz, ocasional, que é a
preocupação do artista da civilização do fim de século.
Como manifestação estética, o Impressionismo é muito importante,
porque marca o afastamento definitivo da arte acadêmica e o início da
abstração característica da arte contemporânea.

Verlaine publica Arte
poética, em que os
princípios da escola
simbolista já são
evidentes.
Vincent van Gogh pinta
Autorretrato com orelha
enfaixada e Os girassóis.

VAN GOGH, V. Autorretrato
com orelha enfaixada.
s.d. Óleo sobre tela,
60,5 3 50 cm.

1893

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O Simbolismo:
o desconhecido supera o real

1897

A Europa no fim do século XIX enfrenta grandes indefinições e inquietações. A partir de 1870, a competição econômica e militar entre as grandes
potências ocidentais e o avanço do movimento operário tornam a crise social
inevitável. E nessa crise encontra-se a origem das duas guerras mundiais
que abalarão o século XX.
Uma onda de pessimismo se espalha pela Europa. O artista já não pode
se apoiar nos sentimentos que no Romantismo serviram de filtro para a
compreensão da realidade. Não acredita que a razão, chave adotada para a
interpretação e a explicação do mundo depois da Revolução Industrial, seja
ainda suficiente para orientar seu olhar e inspirar sua arte. Desconfia da realidade, considera-a enganadora. Entende que o mundo visível, concreto, dá ao
ser humano a sensação de conhecimento, mas que a razão não lhe permite
ver o que vai além do real, não lhe dá meios para alcançar o desconhecido.

1900

O fim da era das revoluções

Publicação, no jornal
carioca Folha Popular,
de um manifesto
defendendo os ideais
estéticos de inspiração
francesa que dariam
origem ao Simbolismo
brasileiro.
Com Missal e Broquéis,
Cruz e Sousa inaugura o
Simbolismo no Brasil.
No Rio Grande do
Sul, eclode a Revolta
Federalista.
Publicação de
Divagações, de Mallarmé.
Primeira grande retros
pectiva de Van Gogh.
Sigmund Freud edita A
interpretação dos sonhos.
Monet expõe suas
primeiras Nymphéas.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

O projeto literário do Simbolismo
1905

MONET, C. Nymphéas.
1916-1919. Óleo sobre
tela.

1907

Pode-se dizer que o Simbolismo e o Parnasianismo têm a mesma origem.
É, porém, a colaboração de autores como Baudelaire, Verlaine e Mallarmé
para o primeiro número da antologia de poemas O parnaso contemporâneo,
em 1866, na França, que dá realmente impulso a essa nova literatura.
O termo Simbolismo aparece em 1886, quando o escritor francês Jean
Moréas afirma em um artigo que a finalidade da arte simbolista não é revelar
a ideia, mas sugeri-la, de modo que o público possa perceber a relação entre
a realidade aparente e as essências, vivendo uma experiência sensorial
semelhante à do artista.

Guerras revolucionárias
na Rússia.
Einstein anuncia a Teoria
da Relatividade.

Capítulo 22 • Simbolismo

Filme: trecho de Vicent van Gogh: vida e obra de um gênio, de Robert Altman.

Auguste Lumière inventa
a fotografia colorida.
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Os agentes do discurso

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

O Parnasianismo e o Simbolismo partilharam as mesmas condições de
produção. Os dois movimentos se organizaram com a intenção de fazer
frente a uma sociedade tecnocrata e cientificista, na qual a criatividade
artística encontrava-se ameaçada pela crença absoluta na razão.
Na Europa, a acolhida à literatura parnasiana é fria e contida, enquanto
os textos simbolistas têm uma recepção mais calorosa, já que parecem
captar a insatisfação do momento.
O Simbolismo chega ao Brasil alguns anos após o Parnasianismo, mas
não causa o mesmo impacto. As indagações místicas dos simbolistas
mostram-se complexas para uma sociedade que ainda dava passos incertos
no terreno da produção literária. Para o país, é o momento de definições,
de objetividade, de desenvolvimento. O Simbolismo, como vimos, opõe-se
frontalmente a isso: é a estética que questiona esse desenvolvimento e
isso faz com que entre em rota de colisão com os valores mais importantes
para a elite da época, encantada com a possibilidade de progresso trazida
pela industrialização. Por esse motivo, a circulação de textos simbolistas
entre nós é bem mais tímida do que em todos os outros países em que
essa estética se manifestou.

Projeto literário do
Simbolismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

KLIMT, G. As três idades da mulher.
1905. A arte simbolista procura
fazer com que o público perceba a
relação entre a realidade aparente
e a essência.

Essa explicação deixa clara a filiação do Simbolismo à visão platônica
que opõe o mundo sensível, das aparências, ao mundo das essências.
Os poetas dessa estética criam símbolos para ajudar os leitores a iniciar
a investigação sobre o desconhecido.
A nova estética procura revelar as correspondências entre a natureza e
o humano, que só podem ser compreendidas quando penetramos no interior
das coisas, indo além do que é visível. Para isso, os simbolistas farão com
que o texto literário seja o ponto de partida para as experiências sensoriais
a serem vividas pelo leitor. Por esse motivo, a linguagem e a forma são muito
valorizadas por esses artistas.
O trabalho com a linguagem como meio de atingir objetivos estéticos e
a postura antirromântica são comuns a parnasianos e a simbolistas. Mas
o projeto literário do Simbolismo tem características próprias: a afirmação
da prioridade do mistério sobre a ciência, da literatura sobre a realidade e
da arte sobre a vida.
Ainda assim, embora o Simbolismo tenha abrigado inúmeros artistas que
tinham em comum o ideal da arte absoluta, ele não pode ser reduzido a um
programa com unidade de método e objetivos, porque esse ideal foi realizado
de diferentes modos por diferentes representantes desse movimento.

As “modas” simbolistas
O crítico literário Brito Broca conta que os simbolistas destacavam-se pelos versos que escreviam e pelos trajes que vestiam.

Ideal da arte absoluta
Valorização dos sentidos e
das sensações
Correspondências
simbólicas entre o mundo
visível e as essências

[...] Eram polainas, capas espanholas, chapéus desabados, gravatas
de cores berrantes, monóculos insolentes, impertinências, arrogâncias,
espalhafatos. Martins Fontes alude aos sapatos bicudíssimos com fivelas
de prata de Calixto Cordeiro, onde as iniciais se entrelaçavam, “fraques
agudos, em rabo de tico-tico, coletes altos, colarinhos ainda mais altos
[...] e caveirinhas de ouro, de prata, de coral, de marfim por todo o corpo,
pendentes de cadeias, subindo pelas frocaduras das fitas”. [...]
BROCA, Brito. A vida literária no Brasil — 1900. 4. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2005. p. 186. (Fragmento).

Frocaduras: tipo de enfeites
feitos com felpo de lã ou outro
tecido, bordado.

Evaristo, detalhe de uma charge de J. Carlos, início do século XX.
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O Simbolismo e o público

Durante o Segundo Império, duas editoras se destacavam no mercado
brasileiro: a Irmãos Granier e a Lammert. No início dos anos 1890, foi criada a
Magalhães e Companhia. Como os autores conhecidos já estavam contratados, a Magalhães teve de buscar autores inéditos, cujo lançamento pudesse
ajudar a dar visibilidade à nova editora. Foi assim que o desconhecido Cruz
e Sousa conseguiu lançar dois livros no ano de 1893: Missal e Broquéis.
Os editores da Magalhães e Companhia imaginaram que o apelo comercial de duas obras de um autor negro cinco anos após a abolição da
escravatura no Brasil seria muito grande. Infelizmente, a recepção a Missal
e Broquéis foi fria, quando não claramente negativa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Realismo e Parnasianismo tomam conta do Rio de Janeiro. Os principais
poetas simbolistas vão desenvolver sua obra nas províncias sulinas (Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Fora do eixo cultural, distantes do centro
de desenvolvimento econômico, eles criam um foco de resistência à exaltação
das virtudes do progresso e do materialismo, mas pagam o preço alto de
serem incompreendidos pelo público, entusiasmado com a perspectiva de
desenvolvimento por fazer parte da elite que se beneficiava dele.

O nefelibatas
A oposição aos simbolistas era tão pronunciada, que
logo foram chamados de
nefelibatas, ou seja, pessoas
que vivem nas nuvens, que
fogem da realidade. Quando,
em 1896, Machado de Assis
fundou a Academia Brasileira
de Letras para reunir os mais
prestigiados escritores e
intelectuais do momento,
não havia entre os primeiros
membros um único representante do Simbolismo.

Conhecimento intuitivo da realidade
Para explorar o mundo visível, racional e objetivo, os simbolistas valorizam a intuição e os sentidos humanos (visão, tato, audição, olfato e paladar).
A percepção das essências é estimulada pela experiência sensorial (contato
com perfumes, cores, etc.), que leva o ser humano a perceber a existência
de uma dimensão que se esconde além da realidade concreta e que precisa
ser explorada. O poeta Mallarmé resume, de modo preciso, como os simbolistas pretendem promover essas experiências nos leitores.
[...] Sugerir, eis o sonho. É o uso perfeito desse mistério que constitui o símbolo: evocar um objeto para mostrar um estado d’alma ou
escolher um objeto e fazê-lo emanar um estado d’alma mediante
uma série de decifrações. [...]
MALLARMÉ, Stéphane. Sugerir. In: ECO, Umberto. História da beleza.
Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 348. (Fragmento).

......................................................................

Correspondências

ZUBER-BÜHLER, F. O Espírito da
Manhã. s.d. Óleo sobre tela,
98,5 3 72,5 cm.

A Natureza é um templo onde vivos pilares
Deixam escapar, às vezes, confusas palavras;
O homem ali passa por entre florestas de símbolos
Que o observam com olhares familiares.

O cenário no qual as correspondências se mostram para as
pessoas é a Natureza. A visão platônica do eu lírico é revelada pela
referência ao “olhar familiar” dos símbolos para os seres humanos. A
ideia, aqui, é a de que todos nós já existimos no plano das essências
e, em função das falhas humanas, decaímos para o plano da realidade sensível. Agora o ser humano precisa decodificar os símbolos
para novamente partilhar do mundo das essências.

Como longos ecos que ao longe se confundem
Em uma tenebrosa e profunda unidade,
Vasta como a noite e como a claridade,
Os perfumes, as cores e os sons se correspondem.

Na visão simbolista, a percepção das correlações é a chave para
a decodificação dos símbolos. Nessa estrofe, o eu lírico começa a
apresentar imagens que “demonstram”, de modo mais concreto,
o sentido das correspondências entre perfumes, cores e sons. As
comparações ajudam o leitor a perceber o sentido do que é dito.

Capítulo 22 • Simbolismo

O célebre poema “Correspondências”, de Charles Baudelaire, ilustra o
interesse simbolista pelas correlações que, uma vez decifradas, abrem as
portas da percepção humana para o mundo das essências.
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Os símbolos são apresentados por metáforas que apelam para diferentes sentidos humanos. Os perfumes (que
estimulam o olfato) são frescos (tato), doces (paladar) e
verdes (visão).
Na última estrofe, o projeto simbolista é declarado pelo
eu lírico: transportar os espíritos e os sentidos. Para fazer
isso, associa a Ideia abstrata a formas concretas (o âmbar,
o almíscar, o benjoim e o incenso). O estímulo sensorial é
experimentado pelo indivíduo.

Há perfumes frescos como carnes de crianças,
Doces como oboés, verdes como as pradarias,
— E outros, corrompidos, ricos e triunfantes,
Tendo a expansão das coisas infinitas,
Como o âmbar, o almíscar, o benjoim e o incenso,
Que cantam os transportes do espírito e dos sentidos.
BAUDELAIRE, Charles. In: GOMES, Álvaro Cardoso.
A estética simbolista. Tradução de Eliane Fittipaldi Pereira.
São Paulo: Cultrix, 1985. p. 33.

Oboés: instrumentos musicais de
sopro.
Benjoim: resina balsâmica
utilizada na fabricação do incenso.

A adoção da intuição como forma de aproximação
da realidade faz com que os textos simbolistas sejam
fortemente subjetivos, centrados na visão individual.

O abandono do cientificismo e do positivismo, que marcaram a segunda metade do século XIX, leva os simbolistas
a buscarem a fé, manifestando um misticismo indefinido,
mas ligado à tradição cristã. A crença na existência de um
mundo ideal, que só se pode alcançar pela beleza pura que
deve ser expressa pela poesia, resulta em uma produção
literária cercada de um clima de fluidez e de mistério.

Alienação social
O principal interesse simbolista é a sondagem do “eu”,
a decifração dos caminhos que a intuição e a sensibilidade
podem descortinar. Sua busca é do elemento místico, não
consciente, espiritual, imaterial.
Essa é a explicação para o tom de desinteresse pelo social, que beira a alienação, característico do Simbolismo.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

A linguagem do Simbolismo:
caleidoscópio de imagens e de
sons
MONET, C. O jardim de Monet em
Véthevil. Óleo sobre tela,
150 3 120 cm. A arte impressionista
também explora o poder de
sugestão da linguagem da pintura.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Concepção mística do mundo

Para alcançar os efeitos sugestivos em seus leitores, os
escritores investem diferentes recursos da linguagem para
criar, por meio da forma, um processo de correspondências
que revelará ao leitor o sentido essencial. Observe.

Antífona
Ó Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas!...
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...
Incensos dos turíbulos das aras...
Formas do Amor, constelarmente puras,
De Virgens e de Santas vaporosas...
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolências de lírios e de rosas...
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Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume...
Visões, salmos e cânticos serenos,
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes...
Dormências de volúpicos venenos
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes...
Infinitos espíritos dispersos,
Inefáveis, edênicos, aéreos,
Fecundai o Mistério destes versos
Com a chama ideal de todos os mistérios.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...]

Observe como o primeiro verbo
só aparece no 12o verso do poema.
A preocupação dos simbolistas
estava em criar imagens, elaboradas de modo a provocar fortes
impressões nos leitores. Nesses
poemas, a ação (associada ao uso
de verbos) importa muito pouco.
A repetição de sons consonantais (aliterações), frequente nos
poemas simbolistas, exemplifica
o desejo de explorar o caráter
melódico da linguagem, como
mais um modo de estimular os
sentidos do leitor.

CRUZ E SOUSA, João da. Missal/Broquéis.
Organização de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 137-138. (Fragmento).

O objetivo, no poema, é criar um verdadeiro caleidoscópio de imagens
que estimule o leitor a mergulhar nas sensações que começam a ser sugeridas.

Antífona: curto versículo recitado
ou cantado pelo celebrante, antes
e depois de um salmo, e ao qual
respondem alternadamente duas
metades do coro.
Turíbulos: vasos em que se
queima incenso.
Aras: altares.
Mádidas: umedecidas,
orvalhadas.
Dolência: mágoa, lástima, dor.
Réquiem: parte do ofício dos
mortos, na liturgia católica, que
começa com as palavras latinas
requiem aeternam dona eis (“dai-lhes o repouso eterno”).
Flébeis: lacrimosos, chorosos;
lastimosos.
Inefáveis: que não se podem
exprimir por palavras; indizíveis.
Edênicos: relativos ao, ou próprio
do Éden; paradisíacos.

O efeito dessa longa enumeração é o esvaziamento do sentido, que
perde importância porque a intenção do poeta é fazer com que o leitor
se desligue da realidade e embarque no mundo sensorial de cores,
perfumes e sons.
A linguagem precisa ser fundamentalmente sugestiva para poder
evocar sensações e lembranças. Assim, os escritores recorrerão às
sinestesias.

REDON, O. A carruagem de Apolo.
1907-1910. Óleo sobre tela,
47,6 3 29,9 cm.

Tome nota
O termo sinestesia vem do grego (sunaísthésis, eós:
“sensação ou percepção simultânea”) e faz referência à
associação de impressões derivadas de diferentes domínios
sensoriais (um perfume que evoca uma cor, um som que evoca
uma imagem, etc.). Ex.: voz macia (audição + tato), perfume
doce (olfato + paladar), luz fria (visão + tato).

A presença constante das reticências também contribui
para tornar mais indefinido e vago o tom do texto simbolista.
Associadas à exploração da musicalidade das palavras, que
atua como um estímulo sonoro, as reticências funcionam
como pausas em linhas musicais. Os poemas simbolistas
caracterizam-se, portanto, pelo trabalho cuidadoso com
todos os níveis da linguagem, a ponto de, em alguns casos,
ter seu sentido reduzido a uma sucessão de imagens que
procuram, como menciona o eu lírico, fecundar o mistério
dos versos com a “chama ideal de todos os mistérios”.

Capítulo 22 • Simbolismo

Outra característica da linguagem simbolista é o uso das
chamadas “maiúsculas alegorizantes”, que personificam
alguns elementos. No poema, os termos formas, amor, cor,
perfume, ocaso, sol, dor, luz e mistério aparecem personificados sem que, no contexto dos versos, seja possível
atribuir um sentido para esse procedimento. A ideia é, mais
uma vez, criar no leitor a impressão de que há sentidos
desconhecidos, associados a esses termos, que esperam
ser descobertos.
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texto para análise
1. No poema, cada vogal se relaciona a diferentes

Leia o texto a seguir.

momentos ou estágios da vida. Quais são eles?

Neste poema, o eu lírico comenta os diversos
estágios da vida.
Manhã de primavera. Quem não pensa
Em doce amor, e quem não amará?
Começa a vida. A luz do céu é imensa...
A adolescência é toda sonhos. A.

ff
Além das vogais, a que outros elementos algumas das fases da vida estão associadas? Justifique sua resposta com trechos do texto.

2. Releia as duas primeiras estrofes do poema e
explique a que sentimentos ou sensações estão
relacionadas as letras A e E.
ff
Transcreva do texto palavras ou expressões que
comprovem sua resposta.

O luar erra nas almas. Continua
O mesmo sonho de oiro, a mesma fé.
Olhos que vemos sob a luz da lua...
A mocidade é toda lírios. E.

3. Nas três últimas estrofes, o “tom” do poema se

Descamba o sol nas púrpuras do ocaso.
As rosas morrem. Como é triste aqui!
O fado incerto, os vendavais do acaso...
Marulha o pranto pelas faces. I.

4. O poema procura caracterizar as etapas da vida hu-

A noite tomba. O outono chega. As flores
Penderam murchas. Tudo, tudo é pó.
Não mais beijos de amor, não mais amores...
Ó sons de sinos a finados! O.
Abre-se a cova. Lutulenta e lenta,
A morte vem. Consoladora és tu!
Sudários rotos na mansão poeirenta...
Crânios e tíbias de defuntos. U.
GUIMARAENS, Alphonsus de. Poesia completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001.

altera. Explique em que consiste essa alteração.
ff
Que palavras ou expressões são utilizadas pelo
eu lírico para simbolizar essa mudança?
mana por meio de impressões e sensações. A cada
etapa corresponde uma vogal. Por que esse procedimento pode ser considerado típico do Simbolismo?
ff
Transcreva do poema um verso em que se evidencie o trabalho com a musicalidade típico do
Simbolismo.

5. Na linha do tempo, quais acontecimentos podem ser associados ao descontentamento com
os privilégios das elites e à preocupação com o
subconsciente? Relacione-os ao Simbolismo.
Púrpuras: cor vibrante vermelho-escuro,
tendendo para o roxo.
Ocaso: pôr do sol, poente.
Lutulenta: cheia de lodo, lamacenta.
Sudários: lençóis ou tecidos com que se
envolve um cadáver, mortalhas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

AEIOU

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Portugal: um país acuado
pelo Ultimatum inglês
O fim do século XIX encontra Portugal em meio a uma significativa crise
política. A preocupação com a presença de outras nações europeias na África levou a coroa portuguesa a definir uma nova estratégia para fortalecer
seu controle sobre as colônias ali conquistadas nos séculos XV (Angola) e
XVI (Moçambique).
O projeto de Portugal, discutido durante a Conferência de Berlim (realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885), era unir por terra as
colônias de Angola e Moçambique. A Inglaterra, antigo aliado português,
imediatamente rejeitou a proposta, que foi aceita pelos demais países
presentes à conferência.
Portugal investiu, então, no estabelecimento de tratados diplomáticos
com França e Alemanha, na tentativa de delimitar suas possessões africanas. Em 11 de janeiro de 1890, veio a resposta inglesa sob a forma de
uma exigência: ou os portugueses realizavam a desocupação imediata dos
territórios em disputa, ou a Inglaterra declararia guerra a Portugal.
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Sul da África: o projeto de Portugal

Trilha sonora
A portuguesa
Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente e imortal
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria, sente-se a voz
Dos teus egrégios avós
Que há-de guiar-te à
[vitória!

A faixa cor-de-rosa: de acordo com a proposta portuguesa,
a Inglaterra perderia as colônias da Rodésia do norte (atual
Zâmbia), niassilândia (atual Malauí) e Rodésia do Sul (depois
só Rodésia, atual Zimbábue), que passariam para o controle
português, criando um corredor terrestre que facilitaria
o comércio e o transporte de mercadorias entre Angola e
Moçambique.

Fonte: Wikipédia. Disponível
em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Ficheiro:Mapa_Cor-deRosa.svg>. Acesso em:
24 mar. 2010.

Sem saída, a coroa portuguesa recuou e cedeu às exigências britânicas. A humilhação nacional provocada pelo Ultimatum teve forte impacto
na sobrevivência do regime monárquico, já abalado pela proclamação da
República no Brasil, em 1889.
Uma crise política como essa, de tão forte impacto na alma do povo,
contribuiu para acentuar o negativismo e a postura saudosista que marcam Portugal nesse período. Essas duas posturas influenciam fortemente
a produção artística do fim do século XIX.

Simbolismo português:
entre a forma e a saudade
O Simbolismo chegou a Portugal pelas mãos do poeta Eugénio de Castro. Tendo vivido em Paris durante algum tempo, ali travou contato com
artistas que estavam na linha de frente da poesia simbolista francesa. Em
uma entrevista concedida a Serpa de Almeida, Eugénio de Castro recordou
como se deu a sua adesão à nova estética:
— Como se tornou V. Ex.a a primeira figura do Simbolismo
português?
— Em 1888 parti de Lisboa para França. Em Paris, que, por esses
anos, albergava grandes figuras, o Simbolismo rompia, a golpes de
bravura. Relacionei-me com os maiores homens. Moreas, Mallarmé e
Henry de Régnier, meus companheiros mais assíduos, fizeram-me ver
e compreender a beleza da sua Arte revolucionária. Capitulei. Voltei
para Portugal e aqui comecei a trabalhar a favor da nova Arte. [...]

A portuguesa. Letra de Henrique
Lopes de Mendonça e música de
Alfredo Kalil. Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/A_portuguesa>.
Acesso em: 8 fev. 2010

A reação popular contra
o Ultimatum inglês ganhou
força nos versos de “A portuguesa”, hino composto em
1890. Proibida pelo governo
monárquico, a música foi
reconhecida como hino nacional pela Constituição de
1976.
Após analisar os versos
acima, discuta com seus colegas: de que modo a letra de
“A portuguesa” procura combater a humilhação imposta a
Portugal pelos ingleses?

Capítulo 22 • Simbolismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

430 km

Às armas, às armas!
Sobre a terra, sobre o mar,
Às armas, às armas!
Pela Pátria lutar
Contra os bretões marchar,
[marchar!
[...]

Ilustração, n. 63, 1928. MOREIRA, Vasco; PIMEnTA, Hilário.
Dimensões do Português. Ano 12. Lisboa: Porto Editora, 1995. p. 52. (Fragmento).
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“É negra a terra, é negra a noite, é negro o luar. /
Na escuridão, ouvi! há sombras a falar.”
Guerra Junqueiro foi o autor que conseguiu externar
de modo mais eloquente a revolta contra o Ultimatum.
Com versos como os de Finis Patriae, que traduzem a
indignação do povo contra um governo fraco que se
submete às imposições inglesas, o poeta contribui para
o enfraquecimento da monarquia portuguesa.

[...] Vergonha ignóbil! O que importa
Contra um Leopardo a indignação,
Se consentis que à vossa porta
A Liberdade seja morta,
Estrangulada por um cão?! [...]

Guerra Junqueiro,
poeta português,
c. 1880.

À Inglaterra. Finis Patriae. Disponível em: <http://nautilus.fis.
uc.pt/personal/marques/old/very-old/junqueiro/work/finis_patriae.
html>. Acesso em: 8 fev. 2010. (Fragmento).

Tome nota
Em 1890, Eugénio de Castro publicou uma coleção de poemas intitulada
Oaristos. Estava inaugurado o Simbolismo em Portugal.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Eugénio de Castro, c. 1895.
Autor desconhecido.

Messe: campo de cereais, terra
semeada em bom estado de se
ceifar, ceifa, colheita.
Esmorece: perde o ânimo, as
forças, o entusiasmo.
Halos: designações comuns
a uma grande variedade de
meteoros luminosos constituídos
de círculos ou arcos de círculos
brilhantes, tendo por centro o Sol
ou a Lua, e causados pela reflexão
ou refração da luz solar ou lunar
em cristais de gelo em suspensão
na atmosfera terrestre.
Cornamusas: gaitas de foles.
Crotalos: antigos instrumentos
musicais semelhantes a
castanholas.
Cítola: instrumento medieval
da família do alaúde, com fundo
chato, quatro ou cinco cordas.
Cítara: instrumento de cordas,
forma aperfeiçoada da lira.
Sistro: antigo instrumento egípcio
de percussão, que consistia
num pequeno arco metálico
atravessado horizontalmente
por pequenas hastes também de
metal, as quais, agitadas por meio
de um cabo, produziam som agudo
e prolongado.

Em sua poesia, Eugénio de Castro manifestará o que podem ser considerados aspectos exteriores do Simbolismo: favorecerá a exploração de
elementos da linguagem, produzindo uma poesia mais superficial, que não
se dedica à investigação sobre o mundo das essências.
Um exemplo da sonoridade buscada pelo poeta pode ser observado
no trecho abaixo, extraído de um de seus mais conhecidos e citados
poemas:

Um sonho

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eugénio de Castro (1869-1944) formou-se em Letras e
deu aulas na Universidade de
Coimbra, ilustre centro de estudos da cidade onde nasceu.
Colaborou com as revistas Os
insubmissos e Boémia nova,
que divulgaram em Portugal
as ideias decadentistas e
simbolistas. Entre 1895 e
1896, dirigiu a revista Arte,
que contou com colaborações de mestres franceses
como Verlaine e Mallarmé.
Publicou muitas obras, entre
as quais Oaristos (1890), Horas (1891), Interlúnio (1894)
e O Anel de Polícrates (1907).

Na messe, que enlourece, estremece a quermesse...
O sol, o celestial girassol, esmorece...
E as cantilenas de serenos sons amenos
Fogem fluidas, fluindo à fina flor dos fenos...
As estrelas em seus halos
Brilham com brilhos sinistros...
Cornamusas e crotalos,
Cítolas, cítaras, sistros,
Soam suaves, sonolentos,
Sonolentos e suaves,
Em suaves,
Suaves, lentos lamentos
De acentos
Graves,
Suaves...
[...]
CASTRO, Eugénio de. In: TORRES, Alexandre Pinheiro (Org.). Antologia da poesia
portuguesa (séc. XII-séc. XX). V. II. Porto: Lello & Irmãos,
1977. p. 1357-1358. (Fragmento).
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No poema, a sonoridade provocada pela aliteração (repetição de sons consonantais, principalmente do fonema /s/)
evoca o som de instrumentos musicais, referidos nos versos
(cítara, cítola, cornamusa, crotalo). O que se observa é um
grande investimento no aspecto melódico das palavras, de
modo a provocar uma forte impressão no leitor.
É por essa razão que se afirma que a poesia de Eugénio
de Castro exemplifica uma perspectiva mais superficial do
Simbolismo, por oposição, por exemplo, às obras de António
Nobre e Camilo Pessanha, os outros dois nomes importantes
do período em Portugal.

António Nobre: a idealização
da infância e do passado

A construção de imagens de uma infância idealizada e de uma vida idílica
no campo associada ao tom coloquial presente em muitos dos poemas do
autor fez com que sua obra fosse muito apreciada pelo público da época.
Muitos dos seus versos são um verdadeiro apelo ao saudosismo que define
a essência da cultura portuguesa. Observe.

Viagens na minha terra
Às vezes, passo horas inteiras
Olhos fitos nestas braseiras,
Sonhando o tempo que lá vai;
E jornadeio em fantasia
Essas jornadas que eu fazia
Ao velho Douro, mais meu Pai. [...]
E, dia e noite, aurora a aurora,
Por essa doida terra fora,
Cheia de Cor, de Luz, de Som,
Habituado à minha alcova
Em tudo eu via coisa nova,
Que bom era, meu Deus! que bom!
Moinhos ao vento! Eiras! Solares!
Antepassados! Rios! Luares!
Tudo isso eu guardo, aqui ficou:
Ó paisagem etérea e doce,
Depois do Ventre que me trouxe,
A ti devo eu tudo que sou! [...]
Ó Portugal da minha infância,
Não sei que é, amo-te a distância,
Amo-te mais, quando estou só...
Qual de vós não teve na Vida
Uma jornada parecida,
Ou assim, como eu, uma Avó?
Paris, 1892

O poema começa com o eu lírico, no
presente, evocando o passado. As relações familiares serão evocadas como
um aspecto que consola a solidão atual.
O ambiente do campo, idílico e acolhedor, responde ao incômodo de viver na
cidade, isolado, distante da natureza.
Nas estrofes seguintes, vemos recriado
o deslumbramento que uma criança acostumada a espaços fechados sente quando
entra em contato com a natureza.
Bem ao gosto simbolista, o eu lírico
resume os muitos estímulos aos diferentes sentidos associados à “doida terra”.
Essa experiência impactante povoa
seus dias e cria uma impressão duradoura. A alternância entre momentos
do presente e a evocação do passado
revela como as experiências sensoriais
e afetivas constituíram a identidade do
eu lírico.
A estrofe final retorna à idealização do
passado como um consolo para a solidão
presente. A pergunta final estabelece
uma identificação imediata entre os
leitores do poema e as sensações e sentimentos ali evocados: quem não guarda
memórias positivas da infância? Felicidade passada e aflição presente irmanam
eu lírico e leitores, evidenciando uma das
razões para a grande popularidade dos
poemas de António Nobre.

NOBRE, António. Só. 2. ed. Lisboa: Ulisseia, 1998. p. 131-137. (Fragmento).

Braseiras (braseiro): fogareiro,
local onde são colocadas
as brasas para aquecer um
ambiente.
jornadeio: viajo, faço uma
jornada.
Douro: rio que nasce na província
de Sória, Espanha, e tem sua
foz junto às cidades do Porto e
Vila Nova de Gaia, no norte de
Portugal.
Alcova: pequeno quarto de dormir,
sem passagem para o exterior.
Eiras: espaços utilizados para
debulhar, secar e limpar cereais e
legumes.
Solares: casas de aspecto
imponente e majestoso; antigas
residências dos nobres.

Capítulo 22 • Simbolismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Na obra de António Nobre, sobressai a temática da saudade. Há uma clara
ênfase na musicalidade das palavras, bem como a utilização de sinestesias
e analogias inesperadas.

Os aspectos bucólicos do campo
português são revisitados por
António Nobre em muitos dos
seus poemas. Rio Douro, entre as
cidades do Porto e Vila Nova de
Gaia, 2006.
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Muitos outros poemas de António Nobre explicitam as marcas do
Simbolismo: apresentam uma sucessão contínua de imagens, sempre
evocadas de modo a provocar diferentes estímulos sensoriais. É o que
acontece no exemplo a seguir.

OSBERT, A. A musa ao nascer do sol. 1918. Óleo sobre madeira,
38 3 46 cm. O amanhecer e o crepúsculo eram fonte de grande
inspiração para os simbolistas. Por representarem a transição
entre o dia e a noite, eram vistos como momentos especiais,
evocativos de diferentes realidades a serem apreendidas
pelos sentidos.

Da influência da Lua
Outono. O Sol, qual brigue em chamas, morre
Nos longes d’água... Ó tardes de novena!
Tardes de sonho em que a poesia escorre
E os bardos, a cismar, molham a pena!

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

António Nobre, c. 1890.
Autor desconhecido.

Brigue: navio de dois mastros
com velas redondas e cestos de
gávea.
Bardos: poetas.
Choupos: álamos, tipo de árvore.
Lavandiscas: pássaros
característicos da Europa, Ásia e
Norte da África, com cerca de 17
cm de comprimento, cauda longa,
alto da cabeça, dorso e garganta
negros, barriga e faces brancas.
Unguento: essência utilizada para
perfumar o corpo, pomada oleosa.
Goivos: plantas com flores
aromáticas e melíferas, nativas da
Europa e muito cultivadas como
ornamentais.
Repelões: empurrões.
Gratia plena: cheia de graça, em
latim.

Ao longe, os rios de águas prateadas
Por entre os verdes canaviais, esguios,
São como estradas líquidas, e as estradas
Ao luar, parecem verdadeiros rios!
Os choupos nus, tremendo, arrepiadinhos
O xale pedem a quem vai passando...
E nos seus leitos nupciais, os ninhos,
As lavandiscas noivam piando, piando!
O orvalho cai do Céu como um unguento.
Abrem as bocas, aparando-os, os goivos;
E a laranjeira, aos repelões do Vento,
Deixa cair por terra a flor dos noivos. [...]
Tardes de Outubro! ó tardes de novena!
Outono! Mês de Maio, na lareira!
Tardes...
Lá vem a Lua, gratia plena,
Do convento dos Céus, a eterna freira!
Porto, 1886

O uso recorrente de analogias
evidencia a intenção do poeta de
explorar todos os recursos da
linguagem para evocar diferentes impressões nos leitores.
Como era frequente nos textos simbolistas, em alguns casos a sinestesia é utilizada para
associar sensações diferentes
no processo de construção de
uma imagem.
As metáforas também fazem
parte do repertório simbolista
presente nos poemas de António Nobre.
Na última estrofe, a cena
crepuscular ganha contornos
religiosos quando o eu lírico,
para melhor caracterizar a Lua
como uma “freira” no “convento
do Céu”, faz uso da expressão
latina gratia plena. Essa é uma
expressão presente na forma
latina da Ave-Maria (Ave-Maria,
gratia plena, Dominus tecum,
Virgo serena...) utilizada para
traduzir, na perspectiva cristã,
as bênçãos depositadas por
Deus sobre a Virgem Maria, no
momento em que o anjo anuncia
ter sido ela escolhida para mãe
do filho de Deus.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

António Nobre (1867-1900) nasceu no Porto. Iniciou sua formação no curso
de direito, em Coimbra, mas,
em 1890, mudou-se para
Paris para estudar ciências
políticas. Ali chegou a conhecer Eça de Queirós, então
cônsul português, e escreveu
praticamente todos os poemas de Só (1892), definido
pelo próprio poeta como “o
livro mais triste que há em
Portugal”. A tuberculose inviabilizou o sonho da carreira
diplomática e levou António
Nobre a procurar tratamento
na Suíça, na Ilha da Madeira e
em Nova York. Mas a batalha
pela vida terminou cedo, aos
33 anos. Após a sua morte,
foram publicados Despedidas 1895-1899 (de 1902),
Primeiros versos 1882-1889
(de 1921) e alguns volumes
de correspondência.

NOBRE, António. Só. 2. ed. Lisboa: Ulisseia, 1998. p. 146-147. (Fragmento).
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Camilo Pessanha: “sonhos cruéis,
n’alma doente”
Principal nome do Simbolismo em Portugal, Camilo Pessanha expressa a
verdadeira vocação dessa estética: uma procura desesperada de respostas
para questões de natureza existencialista.
Com uma linguagem moderna, livre dos vícios dos simbolistas superficiais, a poesia de Camilo impressiona pela evocação de sentimentos
de desolação, desconsolo e angústia profundos. O curto poema que abre
Clepsidra já anuncia um olhar marcado pelo negativismo e pelo desânimo.
Observe.

Inscrição
Eu vi a luz em um país perdido.
A minha alma é lânguida e inerme.
Oh! Quem pudesse deslizar sem ruído!
No chão sumir-se, como faz um verme...

Lânguida: abatida, sem forças.
Inerme: indefesa, inofensiva.

Os temas desenvolvidos por Camilo giram em torno da desistência ou
do soçobramento diante da vida, sendo traduzidos por belíssimas imagens
de desertos, naufrágios, ruínas, corpos decadentes.

Imagens que passais pela retina
Imagens que passais pela retina
Dos meus olhos, porque não vos fixais?
Que passais como a água cristalina
Por uma fonte para nunca mais!...

Camilo Pessanha, c. 1897.
Autor desconhecido.

Ou para o lago escuro onde termina
Vosso curso, silente de juncais,
E o vago medo angustioso domina,
— Porque ides sem mim, não me levais?
Sem vós o que são os meus olhos abertos?
— O espelho inútil, meus olhos pagãos!
Aridez de sucessivos desertos...
Fica sequer, sombra das minhas mãos,
Flexão casual de meus dedos incertos,
— Estranha sombra em movimentos vãos.
Silente: silencioso, calmo.
juncais: aglomerados de juncos.
Pagãos: no contexto, usado no sentido dos
que não creem em nada, sem religião.

PESSANHA, Camilo. Clepsidra.
2. ed. Lisboa: Ulisseia, s.d. p. 59.

O rio que leva embora todas as imagens funciona, na poesia camiliana,
como uma representação do fluxo fragmentário da própria vida, vista como
uma experiência em que tudo se apresenta sem significação.

Natural de Coimbra, Camilo Pessanha (1867-1926)
formou-se em direito na célebre universidade e partiu,
em 1894, para Macau, então
colônia portuguesa. Ali atuou
como professor de liceu
para os portugueses e, mais
tarde, como juiz de comarca.
Encontrou-se, em uma de
suas viagens a Portugal, com
o poeta Fernando Pessoa
que, profundamente marcado pelos versos de Pessanha,
convidou-o a publicar uma
série de poemas em um
número da revista Orpheu.
A publicação não chegou a
acontecer, porque Camilo,
àquela altura, já se encontrava destruído pelo vício do
ópio. Publicou um único livro,
Clepsidra, em 1920.

Capítulo 22 • Simbolismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

PESSANHA, Camilo. Clepsidra.
2. ed. Lisboa: Ulisseia, s.d. p. 33.

A contemplação da esperança,
ao contrário do que se pode imaginar, não leva o eu lírico à alegria e
ao alívio, mas aumenta sua angústia,
dada a impassibilidade da alma,
incapaz de buscar uma saída para o
estado em que se encontra.
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texto para análise
A imagem ao lado refere-se às questões 1 e 2.

1. Descreva como a deusa Vênus é representada por
William Bouguereau no quadro.

2. Uma das versões para o nascimento de Vênus
conta que ela teria surgido de dentro de uma
concha de madrepérola, gerada pelas espumas
do mar. Por esse motivo era chamada de Afrodite
(afros, em grego, significa espuma). Essa versão é
compatível com a imagem criada por Bouguereau?
Explique.
ff
Na mitologia, Vênus é sempre vista como a deusa
do amor e da beleza. Que elementos do quadro
comprovam que Bouguereau procura destacar
esses dois aspectos — amor e beleza — na cena
criada?
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia o texto a seguir.

Vénus
Neste poema, o eu lírico cria uma inesperada
imagem de mulher, explicitando um tema
muito explorado pelos simbolistas.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

BOUGUEREAU, W.
O nascimento de Vênus. 1879.
Óleo sobre tela, 300 cm 3 218 cm.
vaga: onda, elevação que se
forma nos mares.
Torvelinho: redemoinho.
Pútrido: podre, putrefato.
Aglutinoso: reunido, juntado
(os pedaços do ventre que se
soltavam).
Crassa: espessa, densa.
Sorvo: trago, gole.
Múrmura: sussurrante,
murmurante.
Marinha: quadro que representa
paisagens marítimas ou
desenvolve temas marinhos.
Lia: borra, resíduos que se
depositam na superfície.
Salsugem: lodo, detritos que
flutuam próximo das praias.

À flor da vaga, o seu cabelo verde,
Que o torvelinho enreda e desenreda...
O cheiro a carne que nos embebeda!
Em que desvios a razão se perde!
Pútrido o ventre, azul e aglutinoso,
Que a onda, crassa, num balanço alaga,
E reflui (um olfato que se embriaga)
Como em um sorvo, múrmura de gozo.
O seu esboço, na marinha turva...
De pé flutua, levemente curva;
Ficam-lhe os pés atrás, como voando...
E as ondas lutam, como feras mugem,
A lia em que a desfazem disputando,
E arrastando-a na areia, coa salsugem.
PESSANHA, Camilo. Clepsidra.
2. ed. Lisboa: Ulisseia, s.d. p. 53.

3. O soneto de Camilo Pessanha também cria uma imagem de mulher.
Descreva, resumidamente, como essa mulher é apresentada no
poema.

4. Ao longo do soneto, quais expressões são utilizadas para caracterizar
a mulher apresentada?
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ff
Qual a importância dos adjetivos utilizados nessas expressões para
caracterizar o estado em que se encontra essa mulher?

5. O soneto chama-se “Vénus”. Se considerarmos as informações sobre
o papel dessa deusa na mitologia grega, como podemos interpretar
esse título?
ff
Podemos identificar semelhanças entre as representações de Vênus
feitas por Bouguereau e por Camilo Pessanha. Explique.

Releia.

“O cheiro a carne que nos embebeda!
Em que desvios a razão se perde!”

6. Segundo a mitologia, um dos efeitos provocados pela beleza de Vênus era a perda da razão associada à atração sexual despertada pela
deusa. De que modo os versos acima atribuem um efeito semelhante
à mulher morta?

7. Um dos temas recorrentes entre os simbolistas é o da degradação

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

física. Explique como Camilo Pessanha, nesse soneto, explora esse
tema de modo hiperbólico.

William Bouguereau
(1825-1905) é considerado
um dos gênios da pintura
do século XIX. Progressista,
quando presidente da Sociedade de Pintores, Escultores
e Gravadores da França abriu
as portas das academias
para as mulheres. Artista
inigualável na representação
de figuras humanas, Bouguereau capturava, em suas
telas, não só os detalhes
da anatomia humana, mas
principalmente as delicadas
nuances de personalidade
e humor. Considerado um
professor inspirado, sempre
respeitou os traços individuais de seus alunos.

Simbolismo brasileiro:
além do real e próximo da morte
Como ocorreu em Portugal, os escritores brasileiros que se engajaram na estética simbolista também viveram intensamente o momento
político que, no fim do século XIX, trazia como questão principal a luta
pelo fim da escravidão.
Em termos estéticos, aproximavam-se dos parnasianos na visão da
perspectiva romântica como antiquada e incapaz de representar o mundo em que viviam. A abordagem por eles escolhida, porém, foi diferente.
Enquanto os parnasianos mergulhavam no culto à forma, os simbolistas
investiam no verbo como elemento transformador da realidade, por meio
da ampliação da percepção humana.

BOUGUEREAU, W.
Autorretrato. 1879. Óleo
sobre tela, 46,5 3 38,5 cm.

Dois nomes se destacaram entre os adeptos da nova estética: João
da Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens. Cada um deles trilhou caminhos diferentes, mas ambos fizeram uso de uma linguagem claramente
simbolista.
Tome nota

Cruz e Sousa: a transfiguração
da condição humana
João da Cruz e Sousa é considerado o maior representante do movimento
simbolista entre nós.

Capítulo 22 • Simbolismo

Considera-se que o Simbolismo brasileiro iniciou-se no ano de 1893,
quando Cruz e Sousa lançou dois livros: Missal (prosa) e Broquéis
(poesia).

Seduzido pela possibilidade de transfigurar o real por meio da poesia,
Cruz e Sousa abraça com paixão o projeto literário simbolista, mesmo diante
da incompreensão do público e da crítica.
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O que impressiona em sua poesia é a profundidade filosófica e a angústia metafísica, temas que sem dúvida tiveram origem na sua sofrida
experiência pessoal. Observe a seguir.

Alucinação
Ó solidão do Mar, ó amargor das vagas,
ondas em convulsões, ondas em rebeldias,
desespero do Mar, furiosa ventania,
boca em fel dos tritões engasgada de pragas.
Velhas chagas do sol, ensanguentadas chagas
de ocasos purpurais de atroz melancolia,
luas tristes, fatais, da atra mudez sombria
de trágica ruína em vastidões pressagas.
Para onde tudo vai, para onde tudo voa,
sumido, confundido, esboroado, à toa,
no caos tremendo e nu dos tempos a rolar?
Que Nirvana genial há-de engolir tudo isto,
mundos de Inferno e Céu, de Judas e de Cristo,
luas, chagas do sol e turbilhões do Mar?!
CRUZ E SOUSA, J. In: TORRES, Alexandre Pinheiro.
Antologia da poesia brasileira (Do Padre Anchieta a João Cabral de Melo Neto).
Porto: Lello & Irmãos Editores, 1984. v. 2, p. 618.

Fel: amargor.
Tritão: na mitologia grega, deus marinho filho de Poseidon e Anfitrite.
Ocaso: pôr do sol.
Purpurais: de cor roxa.
Pressagas: que contêm presságio (visões do futuro, prenúncios).
Esboroado: desfeito, pulverizado.
Nirvana: estado de felicidade plena alcançado, segundo os budistas, pela supressão do
desejo e da consciência individual; para os indianos, o autocontrole e a meditação são
os caminhos para atingir o Nirvana.

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Caricatura de Cruz e Sousa,
por Loredano, s.d.

Nas duas primeiras estrofes do poema, as imagens do mar agitado e
do pôr do sol desencadeiam a alucinação referida no título: sensações
visuais, auditivas, táteis, olfativas, atribuídas a causas objetivas que, na
realidade, não existem. Em tom pessimista, a decadência é anunciada
em todos os elementos da natureza. A terceira estrofe concentra o
desejo de compreender o sentido da existência: “para onde tudo vai?”,
pergunta o eu lírico. A “conclusão” proposta na estrofe final sugere a
incapacidade humana de compreender a finalidade do estar no mundo e
o desejo simbolista de investigar a possibilidade de comunicação entre
o indivíduo e o absoluto (no poema, representado pelo Nirvana).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Filho de escravos alforriados, João da Cruz e Sousa
(1861-1898) nasceu em Nossa Senhora do Desterro (hoje
Florianópolis). O sobrenome
e o acesso à educação lhe
foram dados pelo antigo
senhor de seus pais, o marechal Guilherme Xavier de
Sousa. Embora nunca tenha
sido escravo, Cruz e Sousa
conheceu na pele a crueldade
do preconceito. Nomeado
promotor público da cidade
de Laguna, foi impedido de
ocupar o cargo por ser negro.
Morreu de tuberculose aos
36 anos. Seu corpo foi levado
para o Rio de Janeiro em um
carro usado para o transporte de cavalos.
Além de Missal e Broquéis,
foram publicados, postumamente, os livros Evocações
(1898), Faróis (1900) e Últimos sonetos (1900).

Linguagem: a obsessão do branco
Uma característica inconfundível da obra de Cruz e Sousa é o uso de um
vocabulário em que predominam, de modo obsessivo, termos associados à
cor branca, como neve, névoas, alvas, brumas, lírios, palidez, lua. Essa recorrência indica uma busca incessante pela “pureza das Formas eternas, das
Essências das coisas”, que definem a base do projeto literário simbolista.
A qualidade da obra de Cruz e Sousa só será reconhecida no século
XX, quando vários estudos críticos mostrarão que seus poemas têm lugar
equivalente aos dos mestres franceses Baudelaire, Verlaine e Mallarmé.
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Alphonsus de Guimaraens:
o místico mineiro
Autor de uma poesia marcada pela religiosidade e misticismo, Afonso
Henriques da Costa Guimarães (1870-1921) nasceu em Ouro Preto, Minas
Gerais. Em 1888, morreu sua noiva, Constança, fato que o marcou para
toda a vida e será relembrado constantemente em muitos de seus versos.
Viveu na pacata cidade de Mariana (MG), onde compôs uma vasta obra
poética que, como a de Cruz e Sousa, foi praticamente ignorada por seus
contemporâneos.
Escolheu como nome literário Alphonsus de Guimaraens e publicou
Setenário das dores de Nossa Senhora (1899), Dona Mística (1899), Kyriale
(1902) e Pastoral aos crentes do amor e da morte (1923), entre outros.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Utiliza uma linguagem mais suave e tranquila que a de Cruz e Sousa.
Em um de seus mais conhecidos poemas, trata de modo delicado de uma
questão que está no centro do projeto simbolista: as ilusões provocadas
pelo mundo visível. Observe.

Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.

E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...

No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...

As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu.
Seu corpo desceu ao mar...

E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...
GUIMARAENS, Alphonsus de. Poesia completa. Organização de
Alphonsus de Guimaraens Filho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. p. 313-314.

O reconhecimento
modernista
A admiração dos primeiros modernistas brasileiros
pela obra de Alphonsus de
Guimaraens é declarada explicitamente por Mário de
Andrade, que relata um encontro com o poeta, ocorrido
em 1919.

[...] Na tristura cinza do
aposento, pude dizer-lhe pausadamente, em calma, as lindas
coisas que eu sentia sobre a sua
arte desacompanhada e incompreendida. [...] Versos encantados, dos mais lindos da língua
portuguesa, dos mais comovidos
dos nossos dias, dispersos em
revistas que os não realçam, fanando num ineditismo pasmado
e burguês. [...] Não haverá no
Brasil um editor que lhe agasalhe os poemas, tirando-os da
escuridão? [...]
ANDRADE, Mário de.
Alphonsus. In: GUIMARAENS,
Alphonsus de. Poesia completa.
Organização de Alphonsus de Guimaraens Filho. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 2001. p. 27. (Fragmento).

Fanando: murchando,
perdendo o viço.

Oswald de Andrade, mais
crítico e direto, afirmava:
"Alphonsus de Guimaraens
valia sem dúvida todos os
poetas juntos da Academia
Brasileira".

Em toda a obra de Alphonsus de Guimaraens, a
morte será tematizada direta e indiretamente, com
inúmeras referências aos elementos a ela associados
(os círios, os esquifes, os panos roxos, os campos-santos, as orações fúnebres, o réquiem). Para Alphonsus,
a morte é acolhida como momento de passagem, de transformação, que
abre as portas da eternidade, pondo fim ao sofrimento humano.

Capítulo 22 • Simbolismo

A imagem da moça que, enlouquecida, não consegue
distinguir a lua de seu reflexo no mar e mergulha para a
morte é um símbolo da eterna busca que marcou os poetas do período. O desejo de penetrar na esfera das essências, de alcançar a ideia pura, fez com que os poemas
que compunham apresentassem imagens delirantes,
envolventes, que convidavam os leitores a mergulhos
sensoriais tão radicais quanto o de Ismália.

Casa do poeta Alphonsus de
Guimaraens em Mariana, MG, 2001.
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O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Texto 1

Dilacerações
Neste poema, o eu lírico descreve os sentimentos
despertados por uma mulher.
Ó carnes que eu amei sangrentamente,
Ó volúpias letais e dolorosas,
Essências de heliotropos e de rosas
De essência morna, tropical, dolente...
Carnes virgens e tépidas do Oriente
Do Sonho e das Estrelas fabulosas,
Carnes acerbas e maravilhosas,
Tentadoras do sol intensamente...
Passai, dilaceradas pelos zelos,
Através dos profundos pesadelos
Que me apunhalam de mortais horrores...
Passai, passai, desfeitas em tormentos,
Em lágrimas, em prantos, em lamentos,
Em ais, em luto, em convulsões, em dores...
CRUZ E SOUSA. Missal/Broquéis. Organização de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 179.

Dilacerações: mortificações, castigos, despedaçamentos.
volúpias: grandes prazeres sensoriais e sensuais.
Heliotropos: plantas que seguem o sol, girassóis.
Dolente: doloroso.
Acerbas: amargas, cruéis.
Zelos: ciúmes.

1. O poema pode ser dividido em duas partes: os dois
quartetos e os dois tercetos. O que é apresentado
pelo eu lírico na primeira parte? E na segunda?

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

ff
O texto trata do erotismo e de sua sublimação.
Em que parte está tratado cada um desses
temas? Justifique.

2. O poema transcrito apresenta uma associação
comum na poesia simbolista: amor sensual e
morte. Quais palavras ou expressões podem
ser relacionadas ao amor e à morte?

a) Explique por que o eu lírico afirma que as
carnes estão “dilaceradas pelos zelos”.

b) Qual a natureza dos pesadelos e por que eles
o “apunhalam”?

c) Nesses versos, o amor sensual é apresentado
de forma negativa. Por quê?

3. O gosto pelo exotismo também marca a poesia
simbolista. No soneto transcrito, que elementos
revelam essa característica da estética?

ff
Que outros traços simbolistas podem ser apontados ainda nesse soneto, além dos já apresentados?

4. Explique o título do poema.
O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 8.

Texto 2

A catedral
Neste poema, os sinos dobram
pelo eu lírico e sua angústia.
Entre brumas, ao longe, surge a aurora.
O hialino orvalho aos poucos se evapora,
Agoniza o arrebol.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece, na paz do céu risonho,
Toda branca de sol.
E o sino canta em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
O astro glorioso segue a eterna estrada.
Uma áurea seta lhe cintila em cada
Refulgente raio de luz.
A catedral ebúrnea do meu sonho,
Onde os meus olhos tão cansados ponho,
Recebe a bênção de Jesus.
E o sino clama em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
Por entre lírios e lilases desce
A tarde esquiva: amargurada prece
Põe-se a lua a rezar.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece, na paz do céu tristonho,
Toda branca de luar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

texto para análise

E o sino chora em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
O céu é todo trevas: o vento uiva.
Do relâmpago a cabeleira ruiva
Vem açoitar o rosto meu.
E a catedral ebúrnea do meu sonho
Afunda-se no caos do céu medonho
Como um astro que já morreu.
E o sino geme em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
GUIMARAENS, Alphonsus de.
Os melhores poemas de Alphonsus de Guimaraens.
Seleção de Alphonsus de Guimaraens Filho.
3. ed. São Paulo: Global, 1997. p. 120-121.
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5. No poema, o eu lírico refere-se à catedral de seu sonho. O seu aparecimento está associado a diferentes momentos do dia. Quais são eles?
ff
Como é caracterizada a catedral em cada um desses momentos?

6. Após cada estrofe mais longa, aparece um refrão. Qual a associação
que nele se faz entre o sino da catedral e o eu lírico?

a) O eu lírico utiliza diferentes verbos para designar o dobre dos sinos.
Quais são eles?

b) O que eles sugerem no desenvolvimento do poema?

7. Releia.
“E o sino chora em lúgubres responsos:
‘Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!’”

Hialino: que tem a aparência ou a
transparência do vidro.
Arrebol: vermelhidão do nascer
ou do pôr do sol.
Ebúrnea: de marfim.
Lúgubre: relativo a luto, fúnebre.
Responsos: versículos rezados ou
cantados que, no caso do poema,
são as respostas dos sinos ao eu
lírico.
Refulgente: brilho intenso,
resplandece.

ff
As vogais fechadas utilizadas no refrão contribuem para a criação
de uma atmosfera no poema. Caracterize essa atmosfera.

8. Há, também, uma gradação na caracterização do céu em que a “cate-

ff
Explique de que maneira esses termos e sua associação a diferentes momentos do dia contribuem para intensificar a angústia
do eu lírico.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Simbolismo.

jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que, no Simbolismo, o trabalho com a
linguagem e a exploração de imagens e sons serão aspectos privilegiados pelos poetas dessa estética para criar, por meio de efeitos
sugestivos, um processo de correspondências que levará os leitores
a descobrir o sentido essencial do que é dito. Você viu, também, que,
entre os recursos de linguagem utilizados pelos autores parnasianos,
ganham destaque as reiterações enfáticas, as imagens sinestésicas
e as figuras sonoras, como a aliteração.
Embora haja uma grande distância temporal, esses recursos, ainda
hoje, são bastante explorados na música brasileira. Nas letras das
canções de alguns compositores da atualidade, como Nando Reis, Zeca
Baleiro, Lenine e Arnaldo Antunes, entre outros, é possível identificar o
trabalho com a linguagem, por meio do uso, por exemplo, de aliterações
e imagens sugestivas.
Para compreender melhor o Simbolismo e os ecos dessa estética
nas letras de algumas das canções de compositores da atualidade,
você e seus colegas, em equipe, selecionarão uma canção da música
popular brasileira, relacionando o trabalho com a linguagem identificado
na letra à estética simbolista. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão
seguir os passos abaixo:
ff
selecionar a letra de uma canção de Nando Reis, Zeca Baleiro,
Lenine ou Arnaldo Antunes em que seja possível identificar um
claro trabalho com os recursos da linguagem (uso de aliterações,
imagens sinestésicas, reiteração enfática, etc.);
ff
identificar, na canção selecionada, os recursos da linguagem que
sugerem ecos da estética simbolista na composição de sua letra;
ff
apresentar a canção para a sala, explicando, oralmente, de que
forma os recursos de linguagem nela identificados permitem
relacioná-la à estética simbolista.

Material Complementar
Moderna PLUS
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

dral ebúrnea” aparece ao eu lírico. Transcreva os adjetivos utilizados
para caracterizá-lo.

http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
Álvaro Cardoso Gomes.
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A tradição do

Simbolismo: o trabalho com
a forma e os sentidos
a reiteração enfática não apenas constitui uma característica
estrutural da poesia simbolista, como também influenciou fortemente a poesia modernista. Segundo o crítico literário Ivan Teixeira,
“esse tipo de reiteração enfática deve ser interpretado como um
modo fragmentário e prismático de conhecer a realidade: cada
repetição corresponde a um prisma diferente de uma impressão.
assim, a adjetivação reiterativa de Broquéis, mais que um simples
recurso retórico, é sobretudo uma modalidade de conhecimento,
um tipo de apreensão da realidade, essencialmente sensorial e
poético, que às vezes se confunde com o delírio e o maravilhamento
dos sentidos”.

“De fato, a repetição viria a se tornar um dos recursos mais expressivos da poesia contemporânea, como se depreende do mais
ligeiro exame da obra de Drummond (‘No meio do caminho’), de João
Cabral (‘O cão sem plumas’) ou de Haroldo de Campos (‘Galáxias’)”.
Por isso, a reiteração como herança da poesia simbolista é o
foco desta seção.

Móvel projetado por Koloman
Moser com ornamentos de
Franz von zülow. 1905.
163 3 100 3 50 cm.
Nesta peça simbolista,
a repetição das formas é um
recurso para estimular os
sentidos.

As redundâncias sensoriais
de Cruz e Sousa
Inaugura-se, com a poesia de Cruz e Sousa, o uso sistemático de
um recurso que retornará com muita força nos textos modernistas:
a repetição enfática de termos. Com essa repetição, os simbolistas
pretendem provocar os sentidos do leitor, fazendo com que o mundo
seja percebido pelas impressões que causa, e não pela sua aparência
concreta. assim, a realidade passa a ser “filtrada” pelos sentidos
através da reiteração dos elementos que a caracterizam.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Sobre a força desse recurso nos poetas que virão depois de Cruz
e Sousa, Teixeira afirma:

Unidade 6 • as estéticas de fim de século

Braços
Braços nervosos, brancas opulências,
Brumais brancuras, fúlgidas brancuras,
Alvuras castas, virginais alvuras,
Lactescências das raras lactescências. [...]
Cruz e SOuSa, J. Missal/Broquéis. Organização de Ivan Teixeira.
São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 147. (Fragmento).

......................................................................

Os modernistas se inspiram
em Cruz e Sousa
O uso da repetição como um recurso de grande força expressiva será
resgatado como recurso poético pelos modernistas. Mas, enquanto os
simbolistas pretendiam com esse recurso evocar sensações, nos modernistas a repetição vai acentuar determinadas características para forçar
o leitor a enxergá-las. Veja.
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Cavalos de Netuno, do pintor simbolista Walter Crane, 1892. Óleo sobre tela, 86 3 215 cm.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os Nomes Dados a Terra Descoberta
Por se tratar de uma ilha deram-lhe o nome
de ilha de Vera-Cruz.
Ilha cheia de graça
Ilha cheia de pássaros
Ilha cheia de luz. [...]
Depois mudaram-lhe o nome
pra terra de Santa Cruz.
Terra cheia de graça
Terra cheia de pássaros
Terra cheia de luz. [...]
Mas como houvesse em abundância,
certa madeira cor de sangue, cor de brasa
e como o fogo da manhã selvagem
fosse um brasido no carvão noturno da paisagem,
e como a Terra fosse de árvores vermelhas
e se houvesse mostrado assaz gentil,
deram-lhe o nome de Brasil.
Brasil cheio de graça
Brasil cheio de pássaros
Brasil cheio de luz.
RICARDO, Cassiano. Disponível em:
<http://www.revista.agulha.nom.br/cricardo.html#osnomes>.
Acesso em: 1o fev. 2010. (Fragmento).

A pedra de Drummond
Outro poeta modernista se valerá da repetição
exaustiva de uma expressão como meio de “provocar” o
leitor e levá-lo a perceber pelos sentidos uma realidade
que se impõe diante de seus olhos. Assim como nos poemas simbolistas, em “No meio do caminho”, de Carlos
Drummond de Andrade, é a repetição exasperadora da
expressão “tinha uma pedra no meio do caminho” que
obriga o leitor a se confrontar com esse obstáculo e se
dar conta da sua impotência diante dele. Veja.

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
ANDRADE, Carlos Drummond de. In: MORICONI, Italo (Org.).
Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001. p. 71. Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond
(www.carlosdrummond.com.br)

No poema, a repetição das expressões “ilha cheia
de”, “terra cheia de” e “Brasil cheio de” chama a
atenção do leitor para os aspectos do país que o
eu lírico deseja louvar. Esses elementos — graça,
pássaros, luz — também são retomados em três
momentos diferentes, reforçando a ideia, já sugerida
pela repetição, de que os “nomes” do país podem
mudar, ele pode ser visto como ilha ou terra, mas
os elementos que o caracterizam permanecem
sempre os mesmos: é lugar abençoado, favorecido
pela natureza.

A retomada da expressão, com algumas variações
sintáticas e inversões, produz um efeito surpreendente: não se trata da simples constatação de
um fato (há uma pedra no meio do caminho), mas
da força desse obstáculo incessantemente reiterado e da percepção, por parte do sujeito, da impossibilidade de contorná-lo. É a repetição que torna a
pedra um obstáculo intransponível e, ao mesmo tempo, gera a necessidade de dizer desconsoladamente,
várias vezes, que ela está ali, no meio do caminho, e
que nada pode ser feito.

Capítulo 22 • Simbolismo

......................................................................
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CONEXÕES
Para assistir
Cruz e Sousa: o poeta do desterro,
de Sylvio Back.
Brasil, 2000.
Ficção de Sylvio Back baseada na vida de Cruz e
Sousa. A biografia do poeta
registra uma dura história
de discriminação racial que
condicionou seus versos,
por muito tempo, a um círculo restrito de pessoas
próximas. O filme de Sylvio
Back tenta, de alguma forma,
restaurar a importância de
Cruz e Sousa.

Japão, 1990.
O quinto episódio, dos oito
que compõem o filme de Kurosawa, é dedicado a Vincent
van Gogh. Em uma trama bastante ingênua, mas não simplista, o viajante protagonista
do filme se vê diante da tela
Corvos do pintor holandês.
Por um estranho fenômeno,
entra no quadro e passa a
viver algumas experiências
da biografia do artista que
tanto legou à cultura dos
séculos XX e XXI.
Conteúdo digital Moderna PLUS

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Sonhos, de Akira Kurosawa.

http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Sonhos, de Akira Kurosawa.
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Para ouvir
La mer, de Claude Debussy. Leonard Bernstein
— Orchestra Dell’academia Nazionale di Santa
Cecilia.
Claude Debussy, que viveu entre 1862 e 1918, rompeu
convenções. Seu trabalho na música foi muitas vezes
comparado ao dos impressionistas na pintura.
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Para ler e pesquisar
Vincent & Van Gogh, de Gradimir Smudja.
São Paulo: Jorge Zahar, 2004.
História em quadrinhos instigante que, através da
ficção, fala da vida de alguns impressionistas e pós-impressionistas. Ao mesmo tempo que acompanhamos
o divertido enredo do iugoslavo Gradimir Smudja, entramos em contato com a cultura do fim do século XIX.

Monet: o pai da pintura impressionista, de
vários autores.
Editora Nova Galícia, 2001.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Livro que apresenta a vida e a obra do pintor impressionista, além de fornecer um excelente quadro cultural,
social e político de sua época e deixar clara a influência
desse artista para a mudança de perspectiva das artes
plásticas no final do século XIX.

Os melhores poemas de Alphonsus de Guimaraens, seleção de Alphonsus de Guimaraens
Filho.
São Paulo: Global, 2001.
Antologia com os mais importantes poemas do escritor simbolista Alphonsus de Guimaraens, organizados
por seu filho.

Os melhores poemas de Cruz e Sousa, seleção
de Flávio Wolf de Aguiar.
São Paulo: Global, 1998.
Excelente antologia da produção do principal representante do Simbolismo no Brasil.

Para navegar
http://educacao.uol.com.br/literatura/
Site que apresenta, no link Simbolismo, informações
sobre as origens do movimento na França e no Brasil,
as principais características dessa estética, além da
análise dos aspectos mais significativos da obra dos
dois autores simbolistas brasileiros mais importantes:
Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens.

Site em inglês e holandês do Van Gogh Museum, em
Amsterdã, com um extenso acervo da obra do pintor,
informações sobre a sua vida e sobre as exposições
em cartaz.

Capítulo 22 • Simbolismo

http://www.vangoghmuseum.nl
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Moderna PLUS
Parte II
Unidade 6 As estéticas de fim de século
Capítulo 21 Parnasianismo

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Ivan Junqueira
A tradição crítica
[...] com raras exceções, nossos parnasianos, ao contrário de seus modelos franceses, não amordaçaram a emoção, de modo que [...] o Parnasianismo, enquanto escola
literária, não chegou a se configurar muito nitidamente entre nós. [...] E Bilac não
fugiu à regra. Ao contrário, fundamenta-a. [...] Visto desse ângulo, parece-nos que Bilac
foi parnasiano antes na intenção do que na emoção, a qual, como no caso de Raimundo
Correia, denuncia raízes acima de tudo românticas.
JUNQUEIRA, Ivan. Bilac: versemaker. In: BILAC, Olavo. Obra reunida.
Organização e introdução: Alexei Bueno. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1997. p. 59. (Fragmento).

Explique
Observe o trecho destacado na citação de Ivan Junqueira. Escreva um
parágrafo argumentativo em que você explique a razão dessa afirmação
com base em exemplos extraídos da poesia de Olavo Bilac. Procure
demonstrar também que o aspecto formal da estética parnasiana pode
ser reconhecido na obra dos poetas brasileiros. Antes de desenvolver seu
parágrafo, considere as etapas sugeridas a seguir.
Identifique, no texto citado, a razão pela qual Ivan Junqueira questiona
a presença do Parnasianismo como “escola literária” no Brasil.
Releia a passagem em que Olavo Bilac faz uma afirmação semelhante.
A razão apresentada pelo poeta é a mesma?

www.modernaplus.com.br

Releia o poema “Tercetos”, apresentado na seção “Texto para análise”,
e veja se é possível, com base nele, demonstrar a razão por trás da
afirmação de Ivan Junqueira.

Ivan Junqueira (1934-)

Jornalista, poeta, tradutor e ensaísta. Em março de
2000 foi eleito para ocupar
a cadeira 37 da Academia
Brasileira de Letras, na
vaga de João Cabral de Melo
Neto. Como poeta e crítico,
ganhou vários prêmios. Editou uma antologia crítica da
poesia de Manuel Bandeira
(Testamento de Pasárgada)
e um volume com os textos
de não ficção de José Lins
do Rego (Dias idos e vividos).
Além de traduzir poetas estrangeiros, como o inglês T.
S. Eliot e o francês Charles
Baudelaire, Junqueira também analisa a obra desses
autores no livro Baudelaire,
Eliot e Dylan Thomas: três
visões da modernidade
(Record).
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LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Álvaro Cardoso Gomes
A tradição crítica
Desprezando o aparente, o visível, o simbolista parte em busca do que se oculta,
daquilo que constitui a essência das coisas. Concebendo assim o mundo, o poeta descarta a ideia de que os objetos do real tenham sentido em si. [...]
Trabalhando com imagens sinestésicas, o poeta deseja representar o instante da
percepção de um objeto, de um movimento, sem a incômoda intervenção da inteligência,
que tende a separar as sensações em blocos distintos.
GOMES, Álvaro Cardoso. Introdução. A estética simbolista.
São Paulo: Cultrix, 1985. p. 16-17. (Fragmento).

Explique
O crítico Álvaro Cardoso Gomes trata de dois aspectos essenciais do
Simbolismo: o desejo de alcançar a essência das coisas e o uso de recursos da
linguagem para alcançar esse objetivo. Escreva um parágrafo argumentativo
em que você explique de que modo as sinestesias contribuem para o
desenvolvimento do projeto literário simbolista.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos que observe as etapas
apresentadas a seguir.
Retome o conceito de sinestesia, apresentado neste capítulo.

www.modernaplus.com.br

Releia o poema “Correspondências”, de Charles Baudelaire, e procure
identificar, no texto, como as sinestesias são usadas pelo poeta para
demonstrar o princípio das correlações existentes entre o mundo visível
e a esfera das essências.

Álvaro Cardoso Gomes (1944-)

Paulista de Batatais, é
professor da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de
São Paulo. Publicou, pela editora Cultrix, uma importante
antologia de textos simbolistas (A estética simbolista,
1985).
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Conteúdo DIGITAL - unidade 6
Sequência temática

Parnasianismo

Simbolismo		

Literatura > Parte 2 > Unidade 6 >
Cap. 21

Literatura > Parte 2 > Unidade 6 >
Cap. 22

Esta animação mostra como o
Parnasianismo surgiu na segunda
metade do século XIX e deixou suas
marcas, principalmente na poesia.
Descreve o desenvolvimento do
movimento na Europa e sua ligação
ao ideal de “a arte pela arte”. Explica
como o Parnasianismo chegou ao
Brasil e se desenvolveu em nosso
país, destacando os poetas Raimundo
Correa e Olavo Bilac.

A animação descreve o contexto
histórico europeu em que se
desenvolveu o Simbolismo, suas
características e sua temática. Vemos
a produção dos simbolistas em
Portugal, com detalhamento de suas
características. São destacados os
autores António Nobre, Eugénio de
Castro e Almeida e Camilo Pessanha.
Depois são mostrados os autores
brasileiros mais representativos
e suas obras – Cruz e Sousa e
Alphonsus de Guimaraens.

maria luiza M. Abaurre
marcela pontara

INTERAÇÕES

A produção e o consumo de
impressos cresceram de forma rápida,
especialmente na segunda metade
do século XIX (veja o gráfico no pé da
página), apesar dos 85% de analfabetos
contados pelo Censo de 1879.

O amadurecimento da literatura brasileira
No século XIX o Brasil passou de colônia a reino português, monarquia independente e república em
apenas oito décadas. Foi em meio a esse processo acelerado de transformações políticas e sociais que
o país consolidou sua própria literatura.

O desenvolvimento do país, marcado, exteriormente, pelo
avanço da vida urbana, o crescimento da classe média e o esboço
de burguesia que começava a se fazer sentir, permite a ampliação
das atividades culturais ligadas à imprensa: o livro e o jornal.”
Nelson Werneck Sodré, História da imprensa no Brasil

Castro Alves
(1847-1871)
Conhecido como
Poeta dos Escravos,
Castro Alves levou
o abolicionismo e a
crítica social para
sua obra.

A literatura conquista espaços
A ideia de que um país independente
deveria ter uma literatura própria
dominou os escritores nascidos nos
anos 1820. Muitos deles começaram a
publicar em jornais que importavam
a moda francesa dos folhetins. Ao
mesmo tempo, a edição nacional de
livros se profissionalizava.

A fuga de D. João fez da colônia
a sede do império lusitano
e introduziu o país na Era da
Tipografia, com a criação da
Imprensa Régia. No entanto, as
gráficas particulares continuaram
ilegais e os livros, censurados.

Em sua obra, especialmente nos
romances indianistas e regionalistas,
buscou um projeto de literatura com
características nacionais, abordando
temas e apresentando elementos que
pudessem representar o Brasil.

A vida cultural se amplia

Gonçalves Dias
(1823-1864)

Joaquim Manuel de Macedo
(1820-1882)

Cheios de melancolia,
patriotismo, retratos da
natureza e de índios, seus
poemas sintetizam a primeira
fase da poesia romântica
brasileira.

Inovador ao mostrar a vida fluminense
na forma dos romances de folhetim,
seu sucesso com A Moreninha (1846)
no Jornal do Commercio fez dele um
dos primeiros autores brasileiros a ser
remunerado como escritor.

Na segunda metade do século XIX,
no reinado de D. Pedro II, escolas,
livrarias, cafés e outros espaços laicos
– como as faculdades de Direito onde
estudaram José de Alencar e Castro
Alves – dominaram a vida cultural. Ideais
abolicionistas e republicanos floresciam
nesses locais.

Machado de Assis
(1839-1908)

Fim do século XIX: a produção
literária atinge a maturidade

Unidade 6 • As estéticas de fim de século

Com a volta da Corte e D. Pedro I
governando, as gráficas foram
liberadas e a censura extinta em 1821.
Surgiram inúmeros jornais e panfletos
políticos, que se multiplicaram com a
Independência em 1822. Mais acessíveis
que os livros, esses impressos foram
muito importantes para a difusão do
gosto pela leitura e pela escrita.

Evolução das livrarias e das
tipografias no Rio de Janeiro
Durante o século XIX, a produção
e o consumo de livros demoraram
para se consolidar, ao contrário
do que aconteceu com os jornais
e as revistas.
Livrarias
Tipografias

486

Antes da chegada
da Corte, o Brasil era
um dos únicos países
do Novo Mundo sem
tipografias e em sua
capital havia apenas
duas livrarias.

O contínuo distanciamento das convenções
literárias e a universalidade da narrativa
marcaram sua obra. Fundador da Academia
Brasileiras de Letras, ele dizia que
nenhum autor “é nacional só porque
insere nos seus versos muitos nomes
de flores ou aves do país”.

No fim da monarquia, em 1889, a
produção literária já era uma atividade
regular. O volume de leitores e impressos
crescia e os escritores debatiam as
tradições e os rumos literários locais.
A publicação dos principais romances de
Machado de Assis marcou esse momento.

Independência para
os escritores e o país

Da Imprensa Régia saiu a
primeira impressão brasileira
de uma obra literária, Marília
de Dirceu, de Tomás Antônio
Gonzaga. A presença da Corte
atraiu livreiros da Europa,
expandindo esse comércio.

O efeito da liberação das
gráficas particulares foi
imediato e seis novas
tipografias surgiram na
capital do país.

Com duas edições diárias
de 50 mil exemplares,
surgiu em 1891 o primeiro
veículo nos moldes do que
chamamos hoje de grande
imprensa, o Jornal do Brasil.

O número de livrarias voltou a
aumentar e multiplicaram-se as
publicações segmentadas, como
revistas femininas e de variedades,
graças ao desenvolvimento da
economia sustentada pela cafeicultura.

O crescimento e a
diversificação do
mercado de jornais e
revistas impulsionaram
o aparecimento de
novas tipografias.

José de Alencar
(1829-1877)
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1808: a chegada
da Corte portuguesa
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Unidade

7

O Modernismo
O Modernismo representou uma ruptura
profunda com os padrões artísticos que
vigoraram até o final do século XIX. Inspirado
pelas vanguardas que irromperam no cenário
europeu no início do século XX, o Modernismo
no Brasil inovou os temas e a linguagem das
obras ao mesmo tempo em que afirmou nossa
identidade. Sem idealizações, valorizou nossa
cultura e denunciou nossas mazelas de modo
contundente.
Em suas diversas gerações, o Modernismo
criou novas perguntas e novas respostas para
as grandes questões humanas. E produziu
algumas das melhores obras da literatura
em língua portuguesa. Acompanhe esse
movimento nesta unidade.

Capítulo 23 Pré-Modernismo, 494
Capítulo 24 Vanguardas culturais europeias.
Modernismo em Portugal, 520
Capítulo 25 Modernismo no Brasil. Primeira
geração: ousadia e inovação, 558
Capítulo 26 Segunda geração: misticismo e
consciência social, 586
Capítulo 27 O romance de 1930, 614
BRAQUE, G. Violino e jarro. 1909-1910.
Óleo sobre tela, 117  73,5 cm.
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Uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Rua de São Clemente com
vista para o morro do
Corcovado, c. 1910.

A lição de violão
Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu
em casa às quatro e quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que isso acontecia. Saindo
do Arsenal de Guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas
frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa.
Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que, às três e quarenta,
por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua
casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às quatro e quinze, como
se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim um fenômeno matematicamente
determinado, predito.
A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do Capitão Cláudio, onde
era costume jantar-se aí pelas quatro e meia, logo que o viam passar, a dona gritava à
criada: “Alice, olha que horas são; o Major Quaresma já passou.”
E era assim todos os dias, há quase trinta anos. Vivendo em casa própria e tendo
outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem
de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da
consideração e respeito de homem abastado.
Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os
vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza,
não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera, fora a do doutor Segadas, um
clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros: “Se não
era formado, para quê? Pedantismo!”
O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se
abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas
de cima a baixo.
Eram esses os seus hábitos; ultimamente, porém, mudara um pouco; e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que
o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa, três vezes por
semana e em dias certos, um senhor baixo, magro e pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um
violão em casa tão respeitável! Que seria?
[...]
Uma tarde de sol — sol de março, forte e implacável — aí pelas cercanias das
quatro horas da tarde, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente, de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças
à janela! Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disto: o Major Quaresma, de
cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do
braço um violão impudico.
É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a
consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de
sua casa, diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou
serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu a diminuição.
Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, olhava sempre
baixo, mas, quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por
detrás das lentes, um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma
da pessoa ou da coisa que fixava.
Contudo, sempre os trazia baixos, como se se guiasse pela ponta do cavanhaque
que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque preto, azul, ou cinza, de pano
listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de
abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão a época. Quando entrou em casa, naquele dia, foi a irmã que lhe abriu a porta,
perguntando:

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo;
Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção
por esta ou aquela parte de seu país, tanto assim que aquilo
que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do Sul
com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o
ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura de Paulo Afonso, não era o estro de
Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves — era tudo
isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do
Cruzeiro. Logo aos dezoito anos quis fazer-se militar; mas
a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu,
mas não maldisse a Pátria. O ministério era liberal, ele se
fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a
“terra que o viu nascer”. Impossibilitado de evoluir-se sob
os dourados do Exército, procurou a administração e dos
seus ramos escolheu o militar.
Era onde estava bem. No meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada inçada de quilos de
pólvora, de nome de fuzis e termos técnicos de artilharia,
aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura,
de vitória, de triunfo, que é bem o hálito de Pátria.
[...]
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma.
In: VASCOnCELLOS, Eliane (Org.). Prosa seleta.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 2001. p. 261-264. (Fragmento).

Bongava: procurava.
Abastado: rico.
Monacal: semelhante à vida dos monges, austero.
Misantropo: que sente aversão às pessoas.
Impudico: sensual.
Pince-nez (francês): óculos sem haste que se prendem ao
nariz por meio de uma mola.
Capadócio: ignorante.
Palrador: falador, tagarela.
Estro: gênio criador.
Inçada: cheia.

AGOSTInI, A. Entrada
triunfal dos Voluntários
da Pátria na tarde de
23 de fevereiro de 1870.
Litografia.

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

— Janta já?
— Ainda não. Espere um pouco o Ricardo que vem
jantar hoje conosco.
— Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem
de idade, com posição, respeitável, como você é, andar
metido com esse seresteiro, um quase capadócio — não
é bonito!
O major descansou o chapéu de sol — um antigo
chapéu de sol, com a haste inteiramente de madeira, e
um cabo de volta, incrustado de pequenos losangos de
madrepérola — e respondeu:
— Mas você está muito enganada, mana. É preconceito
supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia
nacional e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é
que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em
honra, em Lisboa, no século passado, com o padre Caldas,
que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês
notável, muito o elogia.
— Mas isso foi em outro tempo: agora...
— Que tem isso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente
nacionais...
— Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você; continue lá com as suas manias.
[...]
Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte
anos, o amor da Pátria tomou-o todo por inteiro. Não
fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento
sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou
administrativas; o que Quaresma pensou, ou melhor: o que
o patriotismo o fez pensar, foi um conhecimento inteiro
do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos,
para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa.
Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto
em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará.
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Capítulo

23

Pré-Modernismo

OBjEtIVOS

1. Compreender por que o Pré-Modernismo não é
considerado uma estética literária.

6. Identificar o tratamento dado por Monteiro
Lobato às cidades do interior paulista.

2. Identificar as características gerais das obras
pré-modernistas.

7. Explicar por que o Jeca Tatu se tornou uma
personagem “imortal” da literatura brasileira.

3. Caracterizar a obra de Euclides da Cunha.

8. Descrever as características essenciais da
poesia de Augusto dos Anjos e analisar o modo
como sua obra associa a crença na ciência a
indagações filosóficas.

4. Explicar como, em Os sertões, literatura e
jornalismo se aproximam e identificar traços
naturalistas presentes nessa obra.

9. Reconhecer como o desejo de apresentar um
Brasil “verdadeiro”, presente na obra dos pré-modernistas, dialoga com a produção literária
de autores modernistas e contemporâneos.

Unidade 7 • O Modernismo

5. Reconhecer como a interação entre
acontecimentos históricos e personagens
ficcionais define a obra de Lima Barreto.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:

Rendição dos conselheiristas em 2 de outubro de 1897. Trezentos prisioneiros em Canudos.
Essa guerra fez parte do contexto em que surgiram as obras pré-modernistas.
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O

s primeiros anos da República são agitados no Brasil.
O Nordeste é flagelado pela seca e sacudido pela guerra de Canudos.
No Norte, a borracha traz riqueza e prosperidade para uma região isolada
e desconhecida. A riqueza de São Paulo é proveniente do café, o “ouro
negro”. Imigrantes começam a chegar, com costumes e culturas diferentes.
Como dar voz à diversidade de um país cada vez mais complexo? Veja,
neste capítulo, as diferentes respostas dos escritores pré-modernistas.

Leitura da imagem
as que estão sentadas e outras, atrás, em pé. Como você caracterizaria
esses dois grupos?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. A foto foi tirada por Flávio de Barros em 1897, durante a guerra de Canudos. O conflito opôs os seguidores do beato Antônio Conselheiro e
as tropas do Governo federal. O que a aparência das pessoas sentadas
sugere sobre sua condição socioeconômica?
ff
Apesar da má qualidade da foto, alguns rostos podem ser identificados em primeiro plano. Que tipo de emoção ou sentimento esses
rostos revelam?

Da imagem para o texto
3. Leia um trecho de Os sertões, de Euclides da Cunha.
na descrição da vila de Canudos e dos sertanejos que para lá se dirigiam,
o leitor toma conhecimento de um dos fatores determinantes do conflito:
a vida de sofrimento e privações no interior do sertão brasileiro.

Aspecto original
A urbs monstruosa, de barro, definia bem a civitas sinistra do erro. O povoado
surgia, dentro de algumas semanas, já feito em ruínas. Nascia velho. Visto de longe,
desdobrado pelos cômoros, atulhando as canhadas cobrindo área enorme, truncado
nas quebradas, revolto nos pendores — tinha o aspecto perfeito de uma cidade cujo
solo houvesse sido sacudido e brutalmente dobrado por um terremoto. [...]
Feitas de pau a pique e divididas em três compartimentos minúsculos, as casas
eram paródia grosseira da antiga morada romana: um vestíbulo exíguo, um atrium
servindo ao mesmo tempo de cozinha, sala de jantar e de recepção; e uma alcova
lateral, furna escuríssima mal revelada por uma porta estreita e baixa. [...] Traíam
a fase transitória entre a caverna primitiva e a casa. [...] O mesmo desconforto e,
sobretudo, a mesma pobreza repugnante, traduzindo de certo modo, mais do que a
miséria do homem, a decrepitude da raça. [...]
[...] Vinham [as caravanas de fiéis] de todos os pontos, carregando os haveres
todos; e, transpostas as últimas voltas do caminho, quando divisavam o campanário
humilde da antiga Capela, caíam genuflexos sobre o chão aspérrimo. Estava atingido
o termo da romagem. Estavam salvos da pavorosa hecatombe, que vaticinavam as
profecias do evangelizador. Pisavam, afinal, a terra da promissão — Canaã sagrada,
que o Bom Jesus isolara do resto do mundo por uma cintura de serras...
Chegavam, estropeados da jornada longa, mas felizes. [...]
CUnHA, Euclides da. Os sertões. In: Obra completa. Rio de Janeiro:
nova Aguilar, 1995. v. 2, p. 227-232. (Fragmento).

Há poucas informações a
respeito de Augusto Flávio
de Barros, único fotógrafo
a documentar a guerra de
Canudos. Contratado pelo
Exército para acompanhar as
tropas do general Carlos Eugênio de Andrade Guimarães,
ele chegou em Canudos no
dia 26 de setembro de 1897.
Lá permaneceu até o dia 6 de
outubro, quando fotografou o
cadáver exumado de Antônio
Conselheiro e registrou o
fim do mito que mobilizou o
sertão brasileiro. Tirou cerca
de 70 fotos que, hoje, são
consideradas importantes
documentos históricos da
guerra de Canudos.

Urbs: em latim, cidade, capital.
Civitas: em latim, cidade,
conjunto de cidades, raiz de
civilização. O termo é usado,
no trecho, com o sentido de
civilização.
Cômoros: pequenas elevações
de terreno.
Canhadas: planícies entre
montanhas.
Pendores: rampas (declive ou
aclive).
Atrium: em latim, átrio, sala
principal.
Genuflexos: ajoelhados.
termo da romagem: fim da
romaria.
Hecatombe: destruição,
desgraça. no contexto da
pregação de Antônio Conselheiro,
refere-se ao momento do Juízo
Final, quando todos os fiéis serão
julgados por Deus.
Canaã: na Bíblia, é a terra
prometida ao povo escolhido
por Deus. Lugar de fartura e
felicidade terrenas.

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

1. Observe a fotografia da abertura. Ela apresenta dois grupos de pessoas:
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ff
Como é descrito o povoado que está sendo construído pelos seguidores
de Antônio Conselheiro em Canudos?

4. Releia este trecho, observando os adjetivos destacados.
“Feitas de pau a pique e divididas em três compartimentos minúsculos, as casas
eram paródia grosseira da antiga morada romana: um vestíbulo exíguo, um atrium
servindo ao mesmo tempo de cozinha, sala de jantar e de recepção; e uma alcova
lateral, furna escuríssima mal revelada por uma porta estreita e baixa. [...] Traíam a
fase transitória entre a caverna primitiva e a casa.”

Euclides da Cunha (1866-1909) fez carreira militar,
mas abandonou o Exército
para empregar-se como
engenheiro na superintendência de obras públicas no
estado de São Paulo.
Foi como correspondente
do jornal O Estado de S. Paulo
que cobriu o conflito de Canudos, onde acompanhou os
embates entre conselheiristas e as tropas republicanas.
O que viu abalou a sua crença
na República e deu origem ao
livro Os sertões, em que apresentou para o Brasil a dura
vida no sertão nordestino.
Euclides da Cunha teve
uma morte trágica: foi assassinado por Dilermando
de Assis, amante de sua
esposa.

duziam “mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça”.
Que relação há entre essa conclusão e a comparação entre as casas
romanas e as habitações dos fiéis?

5. Depois de descrever o povoado, o narrador volta-se para as pessoas.
Que motivação elas tinham para ir até o povoado e ali ficar?

a) Transcreva o trecho que comprove sua resposta.
b) “Vinham de todos os pontos, carregando os haveres todos.” Essa frase
oferece uma importante pista sobre a condição social dos fiéis que
mudam para Canudos. Que condição é essa? Justifique com base no
trecho.

6. Que explicação o texto dá para o fato de, mesmo chegando “estropeados”, os romeiros estarem felizes?

7. Observe novamente a fotografia e considere as informações do texto sobre
as condições de vida em Canudos. Discuta com seus colegas: que função
a religião poderia desempenhar na vida dessas pessoas? Por quê?

O Brasil republicano:
conflitos e contrastes
A Proclamação da República, em 1889, não representou uma mudança
muito grande no cenário econômico brasileiro. A situação das famílias que
viviam no campo, dois terços da população do país, continuava sendo determinada pelos grandes latifundiários, que controlavam extensas porções
de terra tanto no litoral quanto no interior.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Foto de Euclides da Cunha,
s.d.

a) O que os adjetivos sugerem a respeito das casas de Canudos?
b) No fim desse parágrafo, o narrador conclui que aquelas casas tra-

Unidade 7 • O Modernismo

A reforma das cidades
Com a República, os principais centros políticos passaram por uma transformação do espaço urbano que desencadeou um processo de “europeização”
do país. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as
mais afetadas pelo que ficou conhecido, na época, como bota-abaixo: a abertura de largas avenidas e a imitação de prédios europeus, para eliminar os traços
da arquitetura portuguesa que orientara a construção dessas cidades.
Teatro Amazonas, 1896.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Deus e o
diabo na terra do sol,
de Glauber Rocha.

Uma consequência imediata da reurbanização das grandes cidades foi o
deslocamento de milhares de famílias pobres das áreas centrais, onde moravam em cortiços, para locais de difícil acesso. nasciam, assim, as favelas,
como um desdobramento negativo da tentativa de “embelezar” o país.
Se a reurbanização sugeria prosperidade, ela era apenas aparente. nos
centros urbanos, escravos libertos viviam em um estado de quase completo
abandono. não tinham acesso à educação e não eram mais empregados
pelos proprietários rurais. Essa elite econômica preferia “importar” imigrantes europeus.
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A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de modo precário, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio
Conselheiro, o beato que profetizava a transformação do sertão em mar,
anunciando a aproximação do dia do Juízo Final.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Instalado em uma velha fazenda no interior da Bahia, Conselheiro
criou a comunidade de Belo Monte, para onde iam milhares de fiéis em
busca da salvação. Logo o líder religioso se desentendeu com os poderes
republicanos e os embates locais acabaram se transformando em um dos
mais sangrentos confrontos internos do Brasil: a guerra de Canudos, que
durou quase um ano (de novembro de 1896 a outubro de 1897). Estima-se
que o conflito tenha dizimado cerca de 25 mil brasileiros, entre soldados
e conselheiristas.

no bilhete escrito por Lampião, a letra,
a ortografia e o texto truncado são
marcas da baixa escolaridade que ainda
caracterizava a maior parte do povo brasileiro
no final do século XIX. s.d.

Aqueles que não sentiam o chamado da religião atendiam a um outro
apelo: o do cangaço. O sertão nordestino virou palco para batalhas entre
a polícia e grupos de cangaceiros, que exigiam dos principais coronéis o
pagamento de “taxas” de proteção para suas fazendas. O mais famoso
líder do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Havia, além de
seu bando, alguns outros de menor porte e fama.

A riqueza da borracha e do café
A Amazônia vivia, nesse momento, a fase áurea da extração da borracha.
Com a riqueza que ela gerava, cidades como Manaus e Belém prosperaram.
Tornaram-se importantes centros culturais.
São Paulo também passava por um momento de expansão econômica
graças à cultura do café, que acelerou o processo de urbanização e de industrialização. A cidade atraía muitos brasileiros esperançosos de conseguir
um trabalho estável e mais bem remunerado.
Olhar para o Brasil, nesse momento, significa ver um país multifacetado, onde pequenas zonas de prosperidade e riqueza convivem com vastas
extensões marcadas pela pobreza. O desafio da literatura será representar
esses contrastes.

O Pré-Modernismo:
autores em busca de um país
As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais
espaço para a idealização. Era o momento de buscar um conhecimento mais
real e profundo das condições de vida que podiam ser observadas em um país
tão grande. Por isso, o foco da produção literária se fragmenta e os autores
escrevem sobre as diferentes regiões, os centros urbanos, os funcionários
públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes.

Rio de Janeiro:
a nova Buenos Aires

FERREZ, M. Teatro Municipal.
c. 1910. negativo original em
vidro gelatina/prata.
18  24 cm.

Quando o prefeito Pereira
Passos iniciou a construção
da Avenida Central, no Rio de
Janeiro, 2.500 famílias foram
desalojadas. Pretendia-se
com a obra elevar a cidade
à altura da rival Buenos Aires. O escritor Lima Barreto
criticou:

Tudo delira e todos nós
estamos atacados de megalomania. De quando em quando,
dá-nos esta moléstia e nós nos
esquecemos de obras vistas,
de utilidade geral e social, para
pensar só nesses arremedos
parisienses, nessas fachadas e
ilusões cenográficas.
Não há casas, entretanto
queremos arrasar o morro do
Castelo, tirando habitações de
alguns milhares de pessoas.
Como lógica administrativa, não há cousa mais
perfeita!
O mundo passa por tão
profunda crise, e de tão variados aspectos, que só um cego
não vê o que há nesses projetos de loucura, desafinado a
miséria geral.
BARRETO, Lima. Megalomania. Toda crônica: Lima Barreto.
Organização de Beatriz Resende
e Rachel Valença. Rio de Janeiro:
Agir, 2004. p. 207.

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

Os conflitos no Nordeste
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Destruição de Canudos.
Fundação do Partido
Socialista Brasileiro.
Greves por melhores
condições de trabalho.
Revolta da Vacina, no Rio
de Janeiro.

Aprovação de lei que
permitia a expulsão de
operários estrangeiros
acusados de agitação.
Aprovação de lei
instituindo o serviço
militar obrigatório.
Revolta da Chibata
eclode no Rio de Janeiro.
Paralisação de cerca de
10 mil trabalhadores
em razão de greves
operárias, em São Paulo.
O presidente Hermes da
Fonseca decreta estado
de sítio para controlar as
greves e o movimento
operário brasileiro.
Henry Ford implanta a
linha de montagem e a
produção em série em
suas fábricas.

Henry Ford em seu
primeiro carro, 1o jan.
1896.

1917
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1913

1912

1910

1908

1907

Ilustração da Revolta
da Vacina, c. 1904.

Queima de milhões de
sacas de café para evitar
a queda de preço.

Tome nota
Como não existe um critério estético para definir a produção pré-modernista, adota-se um princípio cronológico. Por isso, é considerada
pré-modernista a literatura produzida entre 1902, ano da publicação do
romance Os sertões, e 1922, ano da realização da Semana de Arte Moderna,
marco da chegada do Modernismo.

O projeto literário do
Pré-Modernismo
Pode parecer estranho falar de um projeto “literário” se não é possível
definir uma estética pré-modernista. Mas, como o conceito de projeto se
define, entre outros critérios, pelas intenções que agrupam os vários escritores de um determinado período, pode-se reconhecer, no Pré-Modernismo,
um projeto: o desejo de revelar o “verdadeiro” Brasil para os brasileiros. O
mesmo desejo que motivou românticos a escrever dezenas de romances
regionais será a marca característica da literatura nos primeiros anos do
século XX: olhar para o Brasil e usar a literatura como meio para torná-lo
mais conhecido pelos brasileiros.
A primeira condição para realização desse projeto era desviar o olhar
das classes sociais mais privilegiadas. Personagens que ainda não haviam
aparecido na literatura, como o pequeno funcionário público, o caboclo, os
imigrantes, são elevados à condição de protagonistas dos romances do
período. Outros, como os sertanejos, que já tinham sido objeto da atenção
dos romances regionalistas de José de Alencar e Franklin Távora, recebem
um novo tratamento, mais objetivo e distanciado, bem diferente da idealização característica dos textos românticos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1896
1902 1897
1903
1904

Primeira expedição
contra Canudos.
A lei no 489, de 29
de dezembro, “torna
obrigatório o ensino da
língua nacional”.

Tudo era motivo de interesse para escritores como Euclides da Cunha,
Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos.
Essa multiplicidade de focos e de interesses torna impossível tratar o
Pré-Modernismo como uma escola literária. Se essa semelhança agrupa
diferentes autores, o mesmo não se pode dizer das características estéticas
dos romances e poemas que escrevem. Por essa razão, o Pré-Modernismo
é considerado um período de transição: conserva algumas tendências
das estéticas da segunda metade do século XIX (Realismo, naturalismo,
Parnasianismo e Simbolismo), ao mesmo tempo que antecipa outras, que
serão aprofundadas durante o Modernismo.

Os agentes do discurso
As condições de produção da literatura, naquele momento, são muito
influenciadas pelo interesse da população dos grandes centros pelas notícias diárias. Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, por exemplo, começam
a escrever em jornais e falam sobre problemas nacionais. A cobertura
jornalística dos conflitos entre os seguidores de Antônio Conselheiro e as
tropas federais exemplifica bem esse interesse.
As inovações tecnológicas contribuem para favorecer uma circulação mais
rápida dos textos. O telégrafo, por exemplo, permitiu que os correspondentes
enviados a Canudos atuassem como testemunhas oculares do conflito, dando
maior veracidade aos fatos notificados para os leitores distantes.
A fotografia também ajuda a estimular a busca pelo real. O exército
brasileiro contrata o fotógrafo Flávio de Barros (autor da foto de abertura
deste capítulo), para registrar o sucesso da campanha de Canudos.
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Uma vez criado no público o “gosto” pela atualidade, é preciso encontrar meios para fazer com que os textos literários também ganhem maior
agilidade. As tecnologias que favorecem a circulação rápida da informação
despertam nos leitores a expectativa de que a literatura se “atualize”, deixe
de apresentar cenários claramente ficcionais e comece a oferecer pontos
de contato com a realidade.

O Pré-Modernismo e o público

Em um contexto de circulação mais eficiente, é natural que o público
busque, também nas obras literárias, narrativas mais voltadas para acontecimentos históricos e atuais.
Essa expectativa é confirmada pelo imediato sucesso alcançado pelo
livro Os sertões. Em pouco mais de dois meses, a primeira edição se esgota,
rendendo ao autor 2 contos e 200 mil réis, com um lucro estimado em 700 mil
réis. Logo Euclides é procurado pelo editor Massow, para receber 1 conto e 600
mil réis pela segunda edição da obra. Para se ter uma ideia do valor, naquela
época pagava-se cerca de 20 mil réis pelo aluguel mensal de uma casa.
O que esses dados revelam é a resposta imediata dos leitores brasileiros
a uma literatura que mostrava agilidade no trato com os acontecimentos
contemporâneos. Outros escritores do período, como Monteiro Lobato e
Lima Barreto, também verão suas obras serem bem recebidas pelo público.
Era o sinal mais claro de que os leitores desejavam uma mudança de abordagem em relação aos idealizados romances do século XIX.

Linguagem: a agilidade jornalística
Como consequência natural da maior aproximação entre literatura e realidade, a linguagem utilizada nos textos modifica-se, torna-se mais direta, mais
objetiva, mais próxima da linguagem característica do texto jornalístico.
Do conjunto de romances e contos publicados na época, emergem as
tendências que dentro de duas décadas serão agitadas como bandeiras
pelos primeiros modernistas: a desmistificação do texto literário, a utilização de um português mais “brasileiro”, a crítica à realidade social e econômica contemporânea, enfim, a constituição de uma literatura que retrate
verdadeiramente o Brasil.
Uma sátira à ganância humana

Cena da novela Que rei sou eu?,
de Jorge Fernando, 1989. Uma
adaptação livre do conto de
Lima Barreto.

O conto A nova Califórnia satiriza a ambição
do homem e o comportamento amoral e ridículo a que ele pode ser levado pela sedução da
riqueza sem esforço.
Em uma pequena cidade do interior, a
população se choca com a profanação de
túmulos do cemitério local. Uma guarda,
designada por moradores voluntários, mata
um dos ladrões e captura o outro. Trata-se de um rico fazendeiro, que revela que havia
descoberto como transformar ossos em ouro.
Descoberto o mistério, os habitantes retornam
às suas casas com um único pensamento:
garantir a riqueza fácil que resolveria, rapidamente, todos os problemas e proporcionaria
uma vida de luxo.
Da mesma forma que os ossos, supostamente, podem ser transformados em ouro, o
conto demonstra que pessoas aparentemente
respeitáveis podem se transformar em seres
vis, quando tomadas pela ganância.

Animatógrafo, s.d.

Em julho de 1897, os cariocas assistem, assombrados,
à primeira seção de “cinema”. A invenção que tornara
possível gravar e reproduzir
imagens em movimento era
o cinematógrafo Lumière. A
abreviação do nome do aparelho batiza a sétima arte:
cinema.

“Salve Século XIX! Salve
Animatógrafo Lumière! – A
última palavra do engenho
humano. A mais sublime maravilha de todos os séculos.
Pinturas moverem-se, andarem-se, trabalharem, ouvirem,
chorarem, morrerem, com
tanta perfeição e nitidez, como
se Homens, Animais e Coisas
Naturais fossem, é o assombro
dos assombros. Salve Lumière!
[...]”
Disponível em: <http://www2.
uol.com.br/rionosjornais/rj07.htm>.
Acesso em: 4 maio 2005.

Projeto literário do
Pré-Modernismo
Desejo de mostrar o Brasil
real aos brasileiros
Crítica à realidade social e
econômica

Capítulo 23 • Pré-Modernismo
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•

Animatógrafo:
o nascimento do cinema

Linguagem mais próxima
do texto jornalístico
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texto para análise
III

Unidade 7 • O Modernismo

Tubiacanga era uma pequena cidade de três ou
quatro mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação,
de onde em onde, os expressos davam a honra de parar.
Há cinco anos não se registrava nela um furto ou roubo.
As portas e janelas só eram usadas... porque o Rio as
usava. [...]
Mas, qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando
se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se
tem memória! [...] violavam-se as sepulturas do “Sossego”,
do seu cemitério, do seu campo santo. [...]
A indignação na cidade tomou todas as feições e
todas as vontades. [...]. A própria filha do engenheiro
residente da estrada de ferro, que vivia desdenhando
aquele lugarejo, [...] não pôde deixar de compartilhar da
indignação e do horror que tal ato provocara em todos
do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos
escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar
aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes
ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho
de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do
seu busto nas calçadas do Rio?
Decerto, não; mas era a Morte, a Morte implacável e
onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que
não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para
a paz eterna do cemitério. [...]
Organizaram então uma guarda. Dez homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite
a mansão dos mortos.
Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e
na terceira; mas, na quarta, quando os vigias já se dispunham
a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se
por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram
apanhar dois dos vampiros. [...]
A notícia correu logo de casa em casa e, quando, de
manhã se tratou de estabelecer a identidade dos dois
malfeitores, foi diante da população inteira que foram
neles reconhecidos o Coletor Carvalhaes e o Coronel
Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este
último [...], a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde
dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico.
Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro
com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico,
respeitado, como desceria ao papel de ladrão de mortos
se a cousa não fosse verdade!
Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos
fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como
não seria bom para todos eles!

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu
logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz
de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa,
mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro, que lhe
devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante
Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o prado verde do Costa, onde
os seus bois engordariam e ganhariam forças...
Às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram
ouro, viriam atender, satisfazer e felicitá-los; e aqueles dois
ou três milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres,
moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram
à casa do farmacêutico. [...]
BARRETO, Lima. A nova Califórnia.
In: VASCOnCELLOS, Eliane (Org.). Prosa seleta.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 2001. p. 1125-1127. (Fragmento).

1. Que imagem o narrador apresenta de Tubiacanga
e de seus moradores no início do trecho?
ff
De que maneira essa caracterização da cidade e
de seus habitantes explica a reação provocada
pela profanação dos túmulos?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A vida pacata de uma cidade é transformada pela
ambição desmedida de seus moradores.

2. Releia o terceiro parágrafo. O que levou a filha do
engenheiro a compartilhar da indignação e do
horror dos demais habitantes?

a) Ao apresentar os motivos da indignação da filha
do engenheiro, o texto critica o preconceito e o
elitismo da sociedade. Explique como o preconceito é revelado.

b) Transcreva as expressões do texto que revelam
essa postura preconceituosa.

3. Que mudança de comportamento é produzida
pela descoberta de que os ossos foram roubados
para ser transformados em ouro?

4. Analise a linha do tempo deste capítulo e discuta
com seus colegas: quais acontecimentos explicam
o surgimento, na literatura, de obras que negarão
a imagem de um Brasil sem problemas?
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Euclides da Cunha: narrador da
guerra do fim do mundo

A eSTAnTe de

Euclides da Cunha

Euclides da Cunha foi o pioneiro entre os pré-modernistas na aproximação entre a literatura e a história. Quando publicou a recriação literária da
guerra de Canudos, em 1902, fazia somente cinco anos que o sangrento
conflito tinha acabado.

Os sertões: “a Bíblia da
nacionalidade brasileira”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os sertões são um livro de difícil classificação. A obra apresenta características de texto literário porque capta, em suas descrições, a sinceridade
da alma simples e leal do sertanejo, pronto a seguir um líder e a morrer combatendo a seu lado; de tratado científico, porque analisa as características
do solo do sertão nordestino; de investigação socioantropológica, já que se
preocupa em caracterizar minuciosamente o sertanejo ou explicar a gênese
de Antônio Conselheiro como um líder messiânico; e de matéria jornalística,
pois registra em detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos.
Embora essa mistura de estilos aponte para novas tendências literárias,
o livro apresenta uma clara visão determinista, que o liga ao naturalismo e
à visão do ser humano como produto do meio em que vive. Euclides, porém,
dá um tratamento regional ao determinismo, antecipando, em cerca de três
décadas, marcas da prosa de ficção da segunda geração modernista: o
romance regionalista, que será desenvolvido por mestres como Graciliano
Ramos, José Américo de Almeida e Rachel de Queiroz, entre outros.

•

A estrutura do livro

Para criar todo o embasamento científico necessário ao estudo das condições que contribuíram para um conflito como o de Canudos, Euclides da
Cunha dividiu sua obra em três partes.

Émile Durkheim, um dos
autores preferidos de
Euclides da Cunha. s.d.

Euclides da Cunha era um
grande admirador da obra
de Victor Hugo, mas buscava outros autores como
referência “científica” para
a interpretação da realidade. Taine, Darwin, Comte,
Spencer e Carlyle são alguns
deles. Entre os pensadores
sociais, o autor era leitor
fiel de Karl Marx e de Émile
Durkheim, “pai” da sociologia;
o biólogo Ernest Mach era outra presença marcante entre
seus preferidos. A influência
de todos esses autores pode
ser identificada na análise
que Euclides faz do sertão,
do sertanejo e da guerra de
Canudos.

• A Terra (primeira parte): apresentação detalhada das características
do sertão nordestino, com informações sobre o clima, a composição
do solo, o relevo e a vegetação.
• O Homem (segunda parte): retrato do sertanejo, em que o texto procura
demonstrar o impacto do meio sobre as pessoas. O destaque fica para
a apresentação de Antônio Conselheiro e sua transformação em líder
messiânico.

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

• A Luta (terceira parte): narração dos embates entre as tropas oficiais
e os seguidores de Conselheiro. O livro termina com a descrição da
queda do Arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas
no local.

Casa de pau a pique.
Moradia típica do Arraial
de Canudos. s.d.
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Dois olhares para o mesmo conflito
Já Olavo Bilac, escrevendo sobre o
mesmo episódio, comemorava:

[...] Canudos não se rendeu. Exemplo
único em toda a história, resistiu até ao
esgotamento completo. Expugnado
palmo a palmo, [...] caiu no dia 5, ao
entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram.
Eram quatro apenas: um velho, dois
homens feitos e uma criança, na frente
dos quais rugiam raivosamente cinco
mil soldados.

Enfim, arrasada a cidadela maldita! enfim, dominado o antro negro,
cavado no centro do adusto sertão,
onde o Profeta das longas barbas sujas
concentrava sua força diabólica, feita
de fé e de patifaria, alimentada pela
superstição e pela rapinagem! [...]

CUnHA, Euclides da. Os sertões. In:
Obra completa. Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1995. v. 2, p. 513. (Fragmento).

BILAC, Olavo. Cidadela maldita. In:
Vossa insolência: crônicas. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996. p. 412.
(Fragmento).

Discuta com seus colegas as questões a seguir.
• Que visão cada trecho manifesta sobre o episódio?
• O que pode explicar duas visões tão diferentes a respeito de um mesmo
acontecimento histórico?
• Vocês se lembram de outro acontecimento mais recente da história do
Brasil que tenha sido alvo de interpretações opostas? Qual?

•

Linguagem: o barroco científico

O uso da linguagem define o estilo de Euclides da Cunha de modo muito
particular entre os pré-modernistas. O emprego constante de expressões
que sugerem um conflito interior que não pode ser solucionado fez com
que os críticos reconhecessem a marca barroca do seu texto.

Unidade 7 • O Modernismo

III — O sertanejo

Raquitismo: definhamento físico.
Neurastênicos: que sofrem de
doença mental.
Desempeno: porte esbelto.
Fealdade: feiura.
Impertiga-se (variante de
“empertigar-se”): aprumar-se,
comportar-se de modo altivo,
orgulhoso.
tabaréu: caipira (regionalismo
usado no fim do século XIX).
Canhestro: desajeitado.
titã: na mitologia, cada um dos
gigantes que quiseram escalar o
céu para destronar Júpiter.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Único registro visual de cadáveres
de moradores de Canudos, c. 1895;
entre eles, mulheres e crianças,
mortos pelas tropas federais.

Euclides da Cunha, no final de
Os sertões, registrava:

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário.
Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das
organizações atléticas.
É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no
aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo,
quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de
displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. […]
Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude.
Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso.
[…] Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Impertiga-se
[…] e da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o
aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento
surpreendente de força e agilidade extraordinárias. [...]
CUnHA, Euclides da. Os sertões. In: Obra completa. Rio de Janeiro:
nova Aguilar, 1995. v. 2, p. 179-180. (Fragmento).
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Para elaborar essas imagens, o narrador usa frequentemente características contraditórias, destacando o conflito percebido no espaço
inclemente do sertão, na vida sofrida dos sertanejos, na resistência dos
conselheiristas. Por essa razão, muitos outros exemplos de paradoxos e
antíteses povoam o texto de Os sertões: paraíso tenebroso, tumulto sem
ruídos, sol escuro, construtores de ruínas, etc.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Também se destaca na construção da linguagem a busca da precisão
científica e o desejo de garantir um realismo absoluto ao que é narrado. É
a convivência de todas essas características que torna impossível definir
Os sertões como um romance. O livro é isso e muito mais, o que explica a
importância que tem, até hoje, no conjunto da literatura brasileira.

texto para análise
Notas de um diário
Neste trecho, é retratada a chegada dos prisioneiros entregues,
nos momentos finais do conflito, por Beatinho, auxiliar de Antônio
Conselheiro, com a garantia de que não seriam mortos, caso se rendessem.

[...] A entrada dos prisioneiros foi comovedora. [...]
Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício, uma legião desarmada, mutilada, faminta
e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em
fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil
saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante
três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços
esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros — a vitória tão longamente apetecida
decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era,
com efeito, contraproducente compensação a tão luxuosos gastos
de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento
daquela caqueirada humana — [...], entre trágica e imunda,
passando-lhes pelos olhos, num longo enxurro de carcaças e
molambos...
Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender
uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado:
mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças
envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade,
escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos
murchos, filhos arrastados pelos braços, passando; crianças,
sem-número de crianças; velhos, sem-número de velhos; raros
homens, enfermos opilados, faces túmidas e mortas, de cera,
bustos dobrados, andar cambaleante. [...]

De olho no livro
Na voz dos sobreviventes, Canudos renasce
O homem era alto e tão magro
que parecia sempre de perfil. Sua
pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam
com fogo perpétuo. Calçava
sandálias de pastor e a túnica
azul de brim que lhe caía sobre
o corpo lembrava os hábitos
desses missionários que, de
quando em quando, visitavam
os povoados do sertão batizando
multidões de crianças e casando
os amancebados. Era impossível
saber sua idade, sua procedência,
sua história, mas algo havia em
seu aspecto tranquilo, em seus
costumes frugais, em sua imperturbável seriedade que, mesmo
antes de dar conselhos, atraía as
pessoas. [...]
LLOSA, Mario Vargas. A guerra
do fim do mundo. Tradução de Remy
Gorga Filho. São Paulo: Companhia
das Letras, 1999. p. 13. (Fragmento).

Quando o peruano Mario Vargas Llosa resolveu reescrever a
história da guerra de Canudos,
buscou os relatos, reais ou fictícios, preservados pela tradição
oral. Percorrendo os caminhos
do interior da Bahia trilhados
por Antônio Conselheiro, refez
sua história dando destaque
para o aspecto humano e para
as impressões que ficaram
gravadas na memória do povo
simples que, 82 anos após o
conflito (Llosa percorreu o sertão baiano em 1979), mantinha
vivo o mito do beato que veio
para salvar os sertanejos.

Capa do livro A guerra
do fim do mundo, de
Mario Vargas Llosa.
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nessa passagem, uma metáfora resume a ideia central de toda a caracterização feita: embora a aparência sugira fraqueza e cansaço, o sertanejo
é um “titã acobreado”, que surpreende nas situações de emergência. A
associação entre Hércules (herói da mitologia grega, homem de força extraordinária, admirado) e Quasímodo (ser disforme, monstruoso, amedrontador)
é um exemplo da busca por imagens que sintetizem o que é dito.
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[...] Uma megera assustadora, bruxa
rebarbativa e magra [...] rompia, em
andar sacudido, pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral.
Tinha nos braços finos uma menina,
neta, bisneta, tataraneta talvez. E
essa criança horrorizava. A sua face
esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada; de
sorte que os ossos dos maxilares se
destacavam alvíssimos, entre bordos
vermelhos da ferida já cicatrizada... A
face direita sorria. E era apavorante
aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face
e extinguindo-se repentinamente
na outra [...].
Aquela velha carregava a criação
mais monstruosa da campanha. Lá se
foi com seu andar agitante, [...] seguindo a extensa fila de infelizes... [...]
CUnHA, Euclides da. Os sertões. In: Obra completa. Rio de Janeiro:
nova Aguilar, 1995. v. 2, p. 510-511. (Fragmento).

1. Ao relatar a chegada dos prisioneiros, o texto enfatiza a reação
dos soldados diante daqueles que se entregavam. Transcreva
palavras e expressões do texto que descrevem os sentimentos
dos soldados.

a) O que essas expressões sugerem sobre a sensação geral que caracteriza os combatentes?

b) O trecho transcrito, inserido na terceira parte de Os sertões, fazia
parte originalmente do diário em que Euclides da Cunha registrava
os fatos que deveriam compor um retrato jornalístico do conflito. A
apresentação do impacto causado nos soldados pode ser considerada
imparcial? Explique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

In extremis: nos últimos
instantes de vida.
Arcabouços: esqueletos,
ossatura.
Lanhos: cortes, ferimentos.
Escalavros: escoriações.
Caqueirada: amontoado de
trastes velhos, sem serventia.
Escanchados: trepados com as
pernas muito abertas.
Desnalgados: muito magros.
Opilados: amarelados em razão
de doenças do fígado.
Rebarbativa: de aspecto
carregado, sombrio, carrancuda.

2. Os rebeldes de Canudos eram vistos pelo Governo como facínoras a
serem combatidos. Como eles são apresentados no texto?

a) Ao apresentar um quadro tão deprimente, o relato denuncia a realidade de Canudos. Em que consiste essa denúncia?

b) Qual é a descrição que traduz o horror e a violência do conflito?

3. Releia o terceiro parágrafo do texto.
a) De que maneira o uso da repetição e do paralelismo contribui para

Unidade 7 • O Modernismo

reforçar o horror da violência e explicar a comoção dos que presenciam a cena?

b) A enumeração de características das mulheres e de seus filhos
também marca a linguagem do texto. Que características dessas
pessoas são destacadas por esse recurso?

4. O livro Os sertões está dividido em três partes. De que maneira essa
divisão revela uma visão de mundo determinista, associada ao século
XIX?
ff
Uma das inovações da obra está na forma de abordar o tema regionalista, diferente daquele adotado pelos românticos. Em que
consiste essa diferença?
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Lima Barreto: a vida nos
subúrbios cariocas
Lima Barreto será responsável por compor um retrato de partes dos
centros urbanos ignorados pela elite cultural do país: os subúrbios cariocas. Era lá que vivia a pequena classe média composta de funcionários
públicos, professores, moças à espera de casamento e uma variedade
de outras personagens que povoam a obra do autor. Dá assim voz a uma
parcela da população que havia sido ignorada pelos principais escritores
românticos e realistas.
Os romances, contos e crônicas de Lima Barreto compõem um painel
em que se desenham de forma mais clara os verdadeiros mecanismos de
relacionamento social típicos do Brasil no início do século XX.

no primeiro romance publicado por Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, já se pode identificar a denúncia do preconceito como
uma das suas preocupações literárias.
Idealista e inteligente, Isaías acredita ser possível vencer na vida graças aos seus esforços e superar até mesmo o preconceito racial. Assim
que chega ao Rio, vindo do interior, procura um influente deputado a quem
havia sido recomendado por um amigo da família. Seu suposto protetor
recusa-se a ajudá-lo e o jovem passa por uma série de dificuldades. Apesar
de sua capacidade e dedicação, é somente um fato casual que lhe permitirá
realizar o sonho de se tornar repórter: surpreende seu superior em uma
noitada de orgias.
A leitura do livro deixa evidente seu caráter autobiográfico: assim como
Isaías, Lima Barreto sofreu o preconceito por ser mulato e, também como
ele, conseguiu relativo sucesso com a carreira jornalística.
Em Clara dos Anjos, um romance inacabado, o preconceito racial retorna,
enfocando agora uma moça que é seduzida por um tipo suburbano, Cassi
Jones. Após relatar a humilhação da jovem pela família do rapaz que a desonrou, o narrador conclui:
[...] Na rua, Clara pensou em tudo aquilo, naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofrera. Agora é que tinha a noção exata da sua situação
na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres de
solteira, ouvir os desaforos da mãe do seu algoz, para se convencer de que ela não
era uma moça como as outras; era muito menos no conceito de todos. […]
[...] Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro! O que era preciso, tanto a ela como
às suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade […], para se defender
de Cassis e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, por este ou
aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às
outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam…

Foto de Lima Barreto, s.d.

BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. In: VASCOnCELLOS, Eliane (Org.). Prosa seleta.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 2001. p. 748. (Fragmento).

O aspecto mais comovente da cena, além da desilusão sofrida pela jovem,
é a constatação da impossibilidade de vencer uma sociedade acostumada
a determinar o valor de uma pessoa pela cor de sua pele.

número 2 da revista Floreal,
publicação bimensal de crítica
e literatura, que tinha Lima
Barreto como “director”, 1908.

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Isaías Caminha e Clara dos Anjos:
a denúncia do preconceito

Afonso Henriques de Lima
Barreto (1881-1922) nasceu no momento em que o
Realismo chegava ao Brasil.
Morreu no ano de realização
da Semana de Arte Moderna.
Mestiço e filho de mestiços,
sofreu o preconceito de uma
sociedade que discriminava
as pessoas com base na cor
de sua pele.
Como jornalista, alcançou
uma certa estabilidade. Ao
longo da vida lutou contra
o alcoolismo, que acabou
causando sua morte. Em
seu funeral, ignorado pelos
intelectuais da época, foi
marcante a presença dos pobres anônimos e suburbanos
sobre quem escreveu.
Deixou uma vasta obra
literária, na qual se destacam
os romances Recordações
do escrivão Isaías Caminha
(1909), Triste fim de Policarpo Quaresma, Numa e ninfa
(1915), Vida e morte de M. J.
Gonzaga de Sá (1919), Clara
dos Anjos (1948), sátiras
como Os bruzundangas (1923)
e dezenas de contos como A
nova Califórnia e O homem
que sabia javanês.
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Policarpo Quaresma:
um nacionalista quixotesco
O mais lido e conhecido romance de Lima Barreto é Triste fim de Policarpo Quaresma. O protagonista, Policarpo Quaresma, é um major que
trabalha como subsecretário do Arsenal de Guerra. Sua cegueira, contudo,
é a pátria. Estudioso das coisas do Brasil, tem uma biblioteca de clássicos
sobre a fauna e a flora brasileira, conhece as obras completas dos grandes
escritores nacionais, interessa-se pelas tradições e costumes do povo.
Esse patriotismo desmedido é ridicularizado por todos aqueles com quem
convive, incapazes de perceber a pureza de seu idealismo.

Unidade 7 • O Modernismo

Depois de várias tentativas fracassadas pelo desenvolvimento do país, Quaresma
se alista entre os voluntários,
chefiados por Floriano Peixoto, para defender o regime
republicano durante a Revolta da Armada, em 1893. Ao
acreditar nos princípios do
marechal, Policarpo terá sua
última desilusão com a pátria
que tanto ama.
Vencido o conflito, o presidente Floriano Peixoto passa
a perseguir os derrotados,
que são executados. Indignado com essa violência, o
protagonista pede o fim do
terror imposto pelo Estado.
Por isso, é preso e condenado
à morte por fuzilamento.

Tropas legalistas durante a
Revolta da Armada, c. 1893.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A desilusão de
Policarpo Quaresma

[...] Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani. Todas as manhãs, [...] estudava o jargão caboclo
com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu
estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por que
em chamá-lo — Ubirajara. Certa vez, o escrevente Azevedo,
ao assinar o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava
às costas, disse em tom chocarreiro: “Você já viu que hoje
o Ubirajara está tardando?”.
[...] Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não
perdeu a dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos. Endireitou-se, concertou o pince-nez, levantou o dedo indicador no
ar e respondeu:
— Sr. Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que
trabalham em silêncio, para a grandeza e a emancipação da Pátria. [...]
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. In: VASCOnCELLOS, Eliane (Org.).
Prosa seleta. Rio de Janeiro: nova Aguilar, 2001. p. 264-265. (Fragmento).

Amanuenses: funcionários públicos que cuidavam da
correspondência, copiavam e registravam documentos.
Chocarreiro: zombeteiro.
Doestos: injúrias, acusações.

Através de Policarpo, Lima Barreto tematiza o embate entre o real e o
ideal. Em Policarpo, o patriotismo é um ideal. Ele assume ares de visionário,
louco, por não pensar em si, por não se interessar por sua carreira ou tentar
obter qualquer tipo de vantagem pessoal. Seu único
objetivo é o engrandecimento do Brasil.
O “triste fim” de Policarpo é a perda de todos os
ideais, quando percebe que dedicou sua vida a uma
causa inútil.
A desilusão final de Policarpo é a desilusão de
Lima Barreto, que morreu acreditando ser o dever
dos escritores “deixar de lado todas as velhas
regras, toda a disciplina exterior dos gêneros e
aproveitar de cada um deles o que puder e procurar,
conforme a inspiração própria, para tentar reformar
certas usanças”. Por esse motivo, o novo Brasil
que surgia nos textos pré-modernistas, marcado
por grandes desigualdades sociais, não era um país que motivasse o
orgulho dos leitores. Mas era um país real.
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A eSTAnTe de

texto para análise

Lima Barreto

......................................................................

V
A afilhada
Acusado de traição, Policarpo Quaresma espera pela morte
e reflete com amargura sobre o nacionalismo ingênuo que
o impediu de ver o verdadeiro país que tanto defendeu.

Ilhas das Cobras, Rio de Janeiro, c. 1865. Foto de Georges Leuzinger.

[...] Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele
feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a
pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua
felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade
também; e, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como
ela o premiava, como ela o condecorava? Matando-o. [...]
Desde dezoito anos que o tal patriotismo o absorvia e por ele fizera a
tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes?
Pois que fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos
heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi?
Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folklore, das suas tentativas
agrícolas... Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma!
Nenhuma!
O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio; e
levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram
ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E, quando
o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde
estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras?
Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua vida era
uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções.
A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no
silêncio do seu gabinete. [...]
Contudo, quem sabe se outros que lhe seguissem as pegadas não seriam
mais felizes? E logo respondeu a si mesmo: mas como? Se não se fizera
comunicar, se nada dissera e não prendera o seu sonho, dando-lhe corpo e
substância?

Lima Barreto acreditava
que a literatura devia ajudar
a difundir as “grandes e altas emoções humanas” e a
construir a comunhão entre
as pessoas de todas as raças
e classes. Leitor apaixonado,
usou a voz de diferentes personagens para difundir essa
crença no poder dos livros.
Como afirma o narrador de
Vida e morte de J. M. Gonzaga
de Sá, “alguns deles [...] me
deram a sagrada sabedoria de
me conhecer a mim mesmo,
de poder assistir ao espetáculo das minhas emoções e dos
meus pensamentos”.
Ao lado de Balzac, Stendhal,
Taine, Renan, Anatole France,
Jonathan Swift e Flaubert, a posição de destaque na estante
do escritor era reservada aos
grandes romancistas russos:
Tolstoi e Dostoiévski. Deles
herdou o olhar pessimista
para a sociedade que aparece
de modo destacado em sua
produção literária.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Dostoiévski, autor russo de
quem Lima Barreto herdou
o olhar pessimista para a
sociedade. Foto de 1879.
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E esse seguimento adiantaria alguma coisa? E essa continuidade traria enfim
para a terra alguma felicidade? Há quantos anos vidas mais valiosas que a dele se
vinham oferecendo, sacrificando e as coisas ficaram na mesma, a terra na mesma
miséria, na mesma opressão, na mesma tristeza. [...]
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. In: VASCOnCELLOS, Eliane (Org.).
Prosa seleta. Rio de Janeiro: nova Aguilar, 2001. p. 404-405. (Fragmento).

Ferazes: férteis.

......................................................................

1. O trecho apresenta dois retratos de Policarpo: o que caracterizou a sua
vida e aquele que surge diante da morte. Quais são as características
de cada retrato?
ff
Ao refletir sobre sua trajetória, o protagonista se dá conta do que
fez em nome de seu patriotismo. Quais foram suas ações?

2. Qual é a imagem idealizada que Policarpo tinha do povo brasileiro?
3. Apesar de saber que a pátria que buscara era um mito, Policarpo ainda
mostra esperança de que sua trajetória e seu ideal não tenham sido
em vão. Mas essa esperança logo se desfaz. Explique por quê.
ff
A amargura da personagem é mais forte no trecho final do texto transcrito. Como sua desesperança é apresentada no último parágrafo?

4. De que forma a transformação de Policarpo exemplifica a intenção
dos pré-modernistas de criar uma consciência crítica a respeito do
Brasil?

Monteiro Lobato:
a decadência do café
Monteiro Lobato começou a sua carreira literária por acaso. Tendo vivido
no interior, pôde observar as dificuldades e os vícios característicos da
vida rural. Suas observações dão origem a uma longa carta, enviada para o
jornal O Estado de S. Paulo. A carta funciona como uma denúncia e chama
a atenção das pessoas para um problema que, como tantos outros, era
desconhecido por não fazer parte do Brasil “oficial”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

José Renato Monteiro
Lobato (1882-1948) era filho
de fazendeiros do interior de
São Paulo. Mudou de nome
(trocou o Renato por Bento)
para aproveitar uma bengala
herdada do pai, na qual estavam gravadas as iniciais
JBML. A paixão pelos livros fez
com que, durante os estudos
na Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, em
São Paulo, Lobato se envolvesse com várias atividades
literárias.
Em 1918, fundou a Monteiro Lobato Editora, selo
sob o qual publicou Narizinho
arrebitado, o primeiro livro
das quase 5 mil páginas que
escreveria sobre as aventuras de Pedrinho, narizinho,
Visconde de Sabugosa, Dona
Benta e Emília, personagens
inesquecíveis do Sítio do
Picapau Amarelo.
Sua defesa ardorosa do
petróleo nacional fez com
que tivesse problemas políticos que acabaram por
condená-lo a três meses de
prisão, em 1941. Mudou-se
para a Argentina, em 1946,
onde morreu, vítima de um
espasmo vascular.

Unidade 7 • O Modernismo

Essa carta levou o editor do jornal a insistir para que Lobato lhe enviasse
mais artigos. nascia, assim, uma carreira de longa colaboração jornalística.
A carta foi importante também por outra razão: é nela que o escritor cita
pela primeira vez o nome da personagem a que ele ficará associado para
sempre: Jeca Tatu.

Foto de Monteiro Lobato,
c. 1945.

O caboclo apresentado como o parasita que incendeia a terra é, de certa
forma, o “pai” literário do Jeca, que será apresentado em sua forma completa
em outro texto, Urupês (1918). nesse livro, Lobato traça um minucioso perfil
do caboclo que vivia pelo interior de São Paulo, encostado nas fazendas de
café, esgotando os recursos da terra para depois mudar-se e continuar
com seus hábitos.

As cidades mortas do interior paulista
O aspecto literário mais importante da obra de Monteiro Lobato é a sua
preocupação em denunciar alguns dos problemas que marcavam a vida
das pessoas do interior. O foco do autor é a região do Vale do Paraíba, que
entrou em decadência após o deslocamento das culturas de café para o
Oeste Paulista.
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nos contos de Cidades mortas (1919), Lobato caracteriza a desolação
provocada nas pequenas cidades que, até pouco tempo antes, prosperavam
com o cultivo do café.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Café! Café!
E o velho major recaiu em cisma profunda. A colheita não prometia pouco:
florada magnífica, tempo ajuizado, sem ventania nem geadas. Mas os preços,
os preços! Uma infâmia! Café a seis mil-réis, onde se viu isso? E ele que anos
atrás vendera-o a trinta! E este governo, santo Deus, que não protege a lavoura,
que não cria bancos regionais, que não obriga o estrangeiro a pagar o precioso
grão a peso de ouro! […]
Veio, porém, a baixa; as excessivas colheitas foram abarrotando os mercados, dia a dia os estoques do Havre e de Nova York aumentavam. Os preços
baixavam sempre, cada vez mais; chegara a dez mil-réis, a nove, a oito, a seis.
O major ria-se e limpando as unhas profetizava: “Em janeiro o café está a 35
mil-réis”.
Chegou janeiro; o café desceu a cinco mil e quinhentos. “Em fevereiro eu
aposto que vai a quarenta!” Foi a cinco.
O major emagrecia. […] O café em março desceu a quatro.
O major enlouquecia. Estava à míngua de recursos, endividado, a fazenda
penhorada, os camaradas desandando, os credores batendo à porta. […]
E ninguém o tirava dali. A fazenda era uma desolação, a penúria extrema; os
agregados andavam esfomeados, a roupas em trapo, imundos, mas a trabalhar
ainda, a limpar café, a colher café, a socar café. [...]

A eSTAnTe de

Monteiro Lobato
A fértil imaginação do menino José Bento foi alimentada pelos livros da biblioteca
do avô. As viagens de Gulliver,
de Jonathan Swift, era um
dos seus preferidos. Adulto,
interessou-se pelos mestres
do romance: Camilo Castelo
Branco, Machado de Assis e o
seu contemporâneo Euclides
da Cunha. Leitor do romântico José de Alencar, a ele se
referia — com uma irreverência digna da boneca Emília
— como “Sheherazade aimoré”, aludindo à capacidade
de Alencar para enredar o
leitor com narrativas fantásticas que seguiam sempre
uma mesma estrutura.

LOBATO, Monteiro. Cidades mortas. São Paulo:
Brasiliense, 1995. p. 159-162. (Fragmento).

texto para análise
Urupês

[...] a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígine
de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução,
impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé. [...]
Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epitome de carne
onde se resumem todas as características da espécie. [...]
De pé ou sentado as ideias se lhe entramam, a língua emperra e não
há de dizer coisa com coisa.
De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para
“aquentá-lo”, imitado da mulher e da prole.
Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo
de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. [...]
Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade!
Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo...

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

Na descrição de Jeca Tatu, Monteiro Lobato despe-o
da idealização que, para ele, marcava a representação
da figura do caboclo.

Ilustração de Jeca Tatu feita
em 1950 para o Instituto
Medicamentos Fontoura.
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Sorna: indolente, preguiçoso.
Piraquara: pessoa que vive no
campo, caipira.
Epitome: síntese, resumo.
Entramam: confundem(-se).
Grulha: relativo a tagarelice,
falatório.
Modorra: sonolência, apatia.

Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz: sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de
espichar a mão e colher [...].
Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço — e nisto vai longe. [...]
Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores — nada revelador de permanência.
Há mil razões para isso; porque não é sua a terra; porque se o “tocarem”
não ficará nada que a outrem aproveite; porque para frutas há o mato; porque a
“criação” come; porque... [...]
Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro
nu, coça a cabeça e cuspilha.
— “Não paga a pena.”
Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de
fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De
qualquer jeito se vive. [...]
LOBATO, Monteiro. Urupês. 37. ed. São Paulo:
Brasiliense, 2004. p. 166-170. (Fragmento).

“Urupês” é um dos mais
famosos contos de Monteiro
Lobato. É nele que Lobato dá
forma à figura do Jeca Tatu.
no seu texto, ele desmistifica uma tradição que se
inaugura com José de Alencar: a ideia de que a mestiçagem do índio com o branco
gerava uma nação forte,
símbolo do país. Lobato acredita no contrário: a mistura
de raças gera um tipo fraco,
preguiçoso e passivo. nasce,
assim, o famoso personagem
Jeca Tatu, apelidado de urupê
(uma espécie de fungo parasita), cuja caracterização
gerou inúmeras críticas.

1. O narrador sugere que a figura do caboclo é idealizada indevidamente.
Transcreva o trecho em que isso aparece.
ff
Explique por que o narrador critica essa idealização.

2. Releia.
“Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade!
Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo...”

a) De que maneira, no trecho destacado, o narrador demonstra a imagem “bonita” que a personagem adquire nos romances?

b) Como é o Jeca Tatu na realidade?

3. Essa caracterização do caboclo, vista por muitos como “preconceituosa”, valeu inúmeras críticas a Monteiro Lobato. Discuta com
seus colegas: a imagem do caboclo no texto denota, de fato, preconceito?

4. De que maneira a crítica à idealização do caboclo reflete um desejo
de retratar um Brasil mais “verdadeiro”?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A desmistificação de
uma tradição

Unidade 7 • O Modernismo

Augusto dos Anjos:
poeta de muitas faces
“Tome, Dr., esta tesoura, e… corte/ Minha singularíssima pessoa/ Que
importa a mim que a bicharia roa/ Todo o meu coração, depois da morte?!”.
Esses versos do poema “Budismo moderno”, de Augusto dos Anjos, já sugerem o caráter enigmático e sombrio desse autor.
A leitura de seus sonetos revela influência de diferentes estéticas do século XIX. Do Simbolismo, Augusto dos Anjos recupera o gosto pelas imagens
fortes e a preocupação com a construção formal dos poemas. O uso de
termos científicos marca a inspiração do naturalismo. A preferência pelo
soneto traz ecos do Parnasianismo.
Embora tenha publicado seu único livro em um momento no qual a literatura brasileira manifestava tendências pré-modernistas, o poeta deve
ser visto como um fenômeno isolado.
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A marca da angústia e do pessimismo
As divagações metafísicas e a expressão de uma angústia existencial
são as características mais fortes da poesia de Augusto dos Anjos. É esse
o sentimento que sobressai nos versos do seu mais conhecido soneto.

Versos íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão — esta pantera —
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Quimera: na mitologia, ser
monstruoso que tinha cabeça
de leão, corpo de cabra e cauda
de serpente, além de lançar
fogo pelas narinas. O termo é
usado em sentido figurado para
fazer referência às fantasias
inalcançáveis, às ilusões, às
utopias.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
AnJOS, Augusto dos. Eu. In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1996. p. 280.

A crença na quimera — fantasia, sonho, ilusão — resume a causa para a
desilusão humana. no poema, o eu lírico dirige-se aos leitores para afirmar
a impossibilidade de uma vida feliz. Além da morte dos sonhos, as pessoas
estão condenadas à mais irremediável solidão. Os gestos de solidariedade
devem ser vistos como sinal da desilusão futura. É esse o contexto que
explica o terrível conselho final: “Escarra nessa boca que te beija!”.

Linguagem: ciência e símbolos
A linguagem característica dos poemas de Augusto dos Anjos surpreende os leitores. O poeta recorre à ciência para melhor definir suas
preocupações com a origem da angústia moral que, a seu ver, atormenta
a humanidade.

Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos (1884-1914) só se afastou da Engenho Pau D’Arco (Paraíba),
onde nasceu, para cursar Direito na Faculdade de Direito
do Recife. Foi professor de
literatura e, em 1900, começou a publicar alguns poemas
em jornais e almanaques
literários da Paraíba.
Longe do centro cultural
do país, contou com a ajuda do irmão, Odilon, para
publicar seu único livro de
poemas, Eu (1912), em uma
tiragem de 1.000 exemplares
totalmente custeada pelos
dois. A crítica especializada
reagiu ao livro com um misto
de entusiasmo e repulsa,
devido à sua linguagem chocante.

Augusto dos Anjos adotou como modelo os estudos de Ernest Heckel,
biólogo alemão que publicou uma obra relacionando teorias de natureza
biológica a interpretações filosóficas sobre a alma e a existência humanas. Por isso, os versos do poeta apresentam termos como psicogênese,
trama neuronial, sinergia, morfogênese, carbono e amoníaco.

Psicologia de um vencido
Eu, filho do carbono e do amoníaco,
Monstro de escuridão e rutilância,
Sofro, desde a epigênesis da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.

Caricatura de Augusto dos
Anjos, de Loredano,
publicado em Alfabeto
literário, 2002.
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Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
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Profundissimamente hipocondríaco,
Este ambiente me causa repugnância...
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco.
Já o verme — este operário das ruínas —
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra,
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra!
AnJOS, Augusto dos. Eu. In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1996. p. 203.

A referência ao “sangue podre” assinala mais uma característica da
poesia de Augusto dos Anjos: o uso de termos fortes e chocantes, muitas
vezes associados às funções corporais (como o escarro de “Versos íntimos”).
Por essa razão, muitos críticos da época destacavam o “mau gosto” do
vocabulário como um dos defeitos da poesia do autor.

texto para análise
O Deus-Verme

Unidade 7 • O Modernismo

Neste soneto, o eu lírico trata da morte
em sua dimensão física.

teleológica: (filosofia) diz-se de
argumento, conhecimento ou
explicação que relaciona um fato
com sua causa final.
Acérrimo: muito acre, ácido,
amargo.
Contubérnio: camaradagem,
familiaridade, vida em comum.
Antropomorfismo: atribuição
de características e
comportamentos típicos da
condição humana às formas
inanimadas da natureza ou aos
seres vivos irracionais.
Drupas: frutos carnosos, como o
pêssego e a manga.
Agras: terrenos cultiváveis.
Hidrópicos: que ou aqueles que
se caracterizam por inchação ou
retenção de líquido.
Vísceras: entranhas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Obcecado com a ideia das forças da matéria, que pulsam em todos os
seres e conduzem ao “nada” absoluto, o poeta usa o verme como símbolo
desse processo de decomposição.

Factor universal do transformismo,
Filho da teleológica matéria,
Na superabundância ou na miséria,
Verme — é o seu nome obscuro de batismo.
Jamais emprega o acérrimo exorcismo
Em sua diária ocupação funérea,
E vive em contubérnio com a bactéria,
Livre das roupas do antropomorfismo.
Almoça a podridão das drupas agras,
Janta hidrópicos, rói vísceras magras
E dos defuntos novos incha a mão…
Ah! Para ele é que a carne podre fica,
E no inventário da matéria rica
Cabe aos seus filhos a maior porção!
AnJOS, Augusto dos. Eu. In: Obra completa.
Organização de Alexei Bueno. Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1996. p. 209.
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1. Uma das características da obra de Augusto dos Anjos é a incorporação de um vocabulário científico à poesia. No soneto transcrito, quais
palavras justificam essa afirmação?
ff
Além do uso de termos da ciência, o assunto tratado no poema
chama a atenção: a “caracterização” do verme que se alimenta dos
corpos em decomposição. Qual é essa caracterização?

2. O tema da morte é abordado por muitos poetas, que tratam de sua
dimensão espiritual ou sentimental. Como a morte é apresentada no
poema “O Deus-Verme”?
ff
No título do poema, o verme é definido como um “deus” a quem se
destina “a carne podre”. Explique de que maneira esse processo de
“divinização” dos vermes revela uma visão racional da morte.

3. Por que a poesia de Augusto dos Anjos se opõe à estética parnasiana,
que predominava como gosto literário no início do século XX?
ff
Transcreva, dos versos de “O Deus-Verme”, elementos que podem
ter provocado uma reação desfavorável dos leitores habituados ao
gosto parnasiano.

Tema animado: Pré-Modernismo brasileiro.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu que Augusto dos Anjos é um poeta singular.
O pessimismo existente em seus versos, os termos fortes e chocantes,
as divagações metafísicas e a expressão de uma angústia existencial
sugerem o caráter sombrio da obra desse autor. O tom lúgubre e desiludido, tão característico da poesia de Augusto dos Anjos, embora
desagrade a alguns, seduz muitos outros. Há gêneros musicais, por
exemplo, que exploram, nas letras de algumas canções, temáticas
semelhantes àquelas tratadas pelo autor em seus poemas.
Para “mergulhar” na obra de Augusto dos Anjos e tentar compreender a singularidade desse autor, você e seus colegas, divididos em
grupos, organizarão uma “Noite à Augusto dos Anjos”. Nesse evento,
vocês declamarão poemas do autor e apresentarão canções previamente selecionadas que poderiam ser associadas à sua obra. Para
cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir os passos abaixo:
ff
selecionar um poema de Augusto dos Anjos para
ser apresentado no evento;
ff
selecionar uma canção cujo tema possa ser associado à poesia do autor (que trate, por exemplo,
da angústia existencial, da desilusão, da impossibilidade de ser feliz, etc.). O gênero musical fica
a critério de vocês: rock, punk, bolero, tango, fado,
MPB, etc. Seria interessante, inclusive, conversar
com pais, avós, tios, irmãos mais velhos e pedir sugestões de canções, “de outra época”, que tenham
esse tom sombrio e desiludido como o que se pode
observar nos poemas de Augusto dos Anjos;
ff
montar um cenário adequado para a realização
do evento, recriando, no espaço em que vai
ser realizada a “Noite à Augusto dos Anjos”, o

“clima” presente na obra do autor. Por exemplo, o ambiente pode ter um tom lúgubre, com
uma iluminação mais difusa (feita com velas,
por exemplo), aqueles que vão apresentar os
poemas e as canções podem estar vestidos de
forma sóbria, etc.;
ff
dar início ao evento, apresentando os poemas
selecionados (com a entonação adequada) e as
canções associadas a cada um deles. Depois dessa apresentação, explicar, oralmente (e de maneira breve), para os espectadores, os elementos
característicos da poesia de Augusto dos Anjos
existentes nos textos apresentados e a relação
entre esses textos e as canções associadas a
cada um deles.

Capítulo 23 • Pré-Modernismo
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Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Ivan Teixeira.
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A tradição do

Pré-Modernismo:
um olhar crítico para o Brasil
As primeiras manifestações
sobre o país “verdadeiro”

XII
[...] — Mulato!
Esta só palavra explica-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a
quem visitara; a conversa cortada no momento em que Raimundo se aproximava;
as reticências dos que lhe falavam sobre seus antepassados; a reserva e a cautela
dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue; a razão pela qual
D. Amância lhe oferecera um espelho e lhe dissera: “Ora mire-se!” [...].
AZEVEDO, Aluísio. O mulato. Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 258-259. (Fragmento).

As outras faces da nação

Unidade 7 • O Modernismo

Essa nova forma de perceber nosso país se intensificará nos pré-modernistas. Como foi visto neste
capítulo, eles procurarão retratar a face real dos
brasileiros, distante do retrato idealizado das obras
regionalistas românticas. Eles se embrenharão no
sertão nordestino, adentrarão o interior paulistano,
sempre com o objetivo de desnudar, para o leitor, a
verdadeira dimensão dos problemas sociais, culturais
e políticos de nossa nação e de seu povo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com as estéticas realista e naturalista, um novo olhar para o Brasil é
inaugurado: negando a idealização romântica, os escritores desses movimentos passam a refletir a respeito da realidade brasileira, apresentando
personagens das camadas mais baixas da população, mas ainda centrando
sua análise no comportamento das classes dominantes. É a visão crítica do
cinismo e da hipocrisia da elite que marcará a obra de Machado de Assis,
nosso maior realista. E a mentalidade tacanha, provinciana e preconceituosa
da sociedade será exposta em toda a sua extensão no romance naturalista
O mulato, de Aluísio Azevedo.

O retrato do Brasil pela sátira
Mercado, Rio de Janeiro, 1890. O Realismo e o Naturalismo
apresentam a vida das camadas mais baixas da população.
As cenas de rua aparecem nas obras de Machado e de
Aluísio Azevedo.

Alimentada pela busca pré-modernista, a necessidade de retratar a alma verdadeiramente nacional
ressurge com força na primeira geração modernista.
As questões ideológicas se impõem na produção de
obras que discutam a verdadeira essência do Brasil,
unindo o orgulho de ser brasileiro ao deboche e ao
humor. O nacionalismo retorna, agora marcado pela
consciência crítica do passado de submissão de
nosso país e pela sátira aos nossos colonizadores. É
o que se percebe no poema de Oswald de Andrade.

514

I_plus_literatura_cap23_C.indd 514

11/11/10 3:16:03 PM

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

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

AnDRADE,
DRADE, Oswald de. Erro de português. In: RODRIGUES,
Claufe; MAIA, Alexandra. 100 anos de poesia:
um panorama da poesia brasileira no século XX.
Rio de Janeiro: O Verso Edições, 2001. v. I, p. 111.

no poema, o eu lírico sugere, de forma irônica, que
o resultado do primeiro encontro entre o português
e o índio poderia ter tido o efeito contrário: em lugar
de os portugueses colonizarem os nativos, serem
“libertados” por eles. A interjeição (que pena!) marca
a visão crítica do processo de aculturação promovido
pela colonização.

Novos sertões
Os ecos da denúncia de um Brasil ainda por descobrir, cujos problemas precisavam ser conhecidos pelo
resto do país, determinaram os rumos da prosa dos
autores regionalistas da geração de 1930 e, depois,
da obra de Guimarães Rosa.
A produção literária desse período privilegiou
as questões sociais e ideológicas de um país maltratado pela seca, pela miséria de seus habitantes, pela travessia de seus retirantes. Os dramas
da região nordestina serão o traço mais forte
das obras desses autores. Rachel de Queiroz, em
O quinze, seu livro mais conhecido, apresenta os efeitos
da seca sobre os sertanejos. Ao narrar a viagem de uma
família de retirantes, o romance mostra como o cenário
desolador e a fome determinam a vida do sertanejo.
[...] E foram andando à toa, devagarinho, costeando a
margem da caatinga.
Às vezes, o menino parava, curvava-se, espiando debaixo
dos paus, procurando ouvir a carreira de algum tejuaçu que
parecia ter passado perto deles. Mas o silêncio fino do ar era o
mesmo. E a morna correnteza que ventava, passava silenciosa
como um sopro de morte; na terra desolada não havia sequer
uma folha seca; e as árvores negras e agressivas eram como
arestas de pedra, enristadas contra o céu. [...]
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 14. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1971. p. 73. (Fragmento).

tejuaçu: lagarto típico da região nordeste, calango.

Nunca mais um
Brasil idealizado
A herança literária brasileira do final do século XIX
e início do XX será sentida em quase toda a produção
artística depois desse período. não será mais possível
pensar no Brasil a partir de uma perspectiva que não
seja crítica, que não retrate um país marcado pela
desigualdade e pela diversidade cultural.
As representações literárias, que se inauguram
com o Realismo e explodem na intenção pré-modernista, dificultam qualquer manifestação artística
sobre o país que não seja a denúncia da realidade
que cerca o seu povo. nada mais lógico, então, que
escrever um Testamento do Brasil marcado pelas dificuldades enfrentadas por sua gente, mas também
pela esperança, como fez o escritor pós-moderno
Paulo Mendes Campos.

Testamento do Brasil
Que já se faça a partilha.
Só de quem nada possui
nada de nada terei.
Que seja aberto na praia,
não na sala do notário,
o testamento de todos.
[...]
Da cidade da Bahia
quero os pretos pobres todos,
quero os brancos pobres todos,
quero os pasmos tardos todos.
Do meu Rio São Francisco
quero a dor do barranqueiro,
quero as feridas do corpo,
quero a verdade do rio,
[...]
Dos mocambos de Recife
quero as figuras mais tristes,
curvadas mal nasce o dia
em um inferno e lama.
[...]
Da aurora do Brasil
— bezerra parida em dor —
apesar de tudo, quero
a violência do parto
(meu vagido de esperança).
CAMPOS, Paulo Mendes.
Os melhores poemas de Paulo Mendes Campos.
São Paulo: Global, 1990. p. 124-127. (Fragmento).

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

erro de português
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CONEXÕES
Para assistir
Histórias do país.

Brasil, 2006.

Brasil, 1999.

Para cumprir a promessa de levar o filho para assistir
ao Mazzaropi no cinema, Quinzinho, um plantador de inhame, sai de seu pequeno sítio, encravado em pleno Vale
do Paraíba, em direção à cidade mais próxima. Durante o
percurso, descobre que as salas de cinema da região não
existem mais: foram transformadas em igrejas ou bingos.
Em sua busca obstinada, quanto mais se aproxima de São
Paulo, mais o universo mágico da cultura caipira (ainda
tão viva nas “cidades mortas” de Lobato) vai se diluindo
e cedendo espaço a um outro universo, pontuado pelo
desemprego dos trabalhadores rurais com a chegada do
maquinário moderno nas fazendas do agronegócio, pelo
conflito entre os sem-terra e a polícia, pelos menores de
rua nas grandes cidades e assim por diante.

Histórias do país reúne cinco curtas, entre eles,
A Matadeira, de Jorge Furtado, um dos mais promissores cineastas gaúchos, que apresenta um episódio
que teria acontecido em Canudos em torno de um
canhão conhecido pelos sertanejos como Matadeira.
O canhão teria atravessado todo o sertão para dar um
único tiro.

Policarpo Quaresma: herói do Brasil, de Paulo
Thiago.

Brasil, 1997.

Brasil, 1988.

Filme mais recente sobre os acontecimentos de Canudos retratados na obra de Euclides da Cunha. Uma
superprodução nacional com destaque para as imagens
fotografadas por Antônio Luís Mendes e para a música
de Edu Lobo. O filme de Sérgio Rezende não é uma adaptação do livro, mas, segundo o diretor, uma nova leitura
de Canudos que não despreza o registro do escritor
pré-modernista.

Filme baseado no romance de Lima Barreto que trata
a cultura nacional de forma cômica. Caricato e irônico, o
filme, assim como o livro, é um hino de defesa da cultura
brasileira.

Unidade 7 • O Modernismo

Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Tapete vermelho, de Luis Alberto Pereira.

Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende.
Filme: trecho de Tapete vermelho, de Luís Alberto Pereira.
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Para navegar
http://www.lobato.com.br

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Site elaborado pela Companhia da Memória, supervisionado periodicamente pela família do autor. Vida e obra
de Monteiro Lobato com textos ilustrados por imagens
de época e com uma linha do tempo organizada em links.
Breves comentários e apresentações de todas as obras
escritas por Monteiro Lobato, além de uma coletânea
de artigos e ensaios que exploram vários aspectos do
escritor.

Para ouvir
O melhor de Sá & Guarabyra: ao vivo, de Sá &
Guarabyra. Rio de Janeiro: Indie Records, 2005.
A música “Sobradinho”, composta por Sá e Guarabyra,
fala das consequências da construção da barragem da
usina hidrelétrica de Sobradinho, concluída em 1979, e
faz referência à profecia de Antônio Conselheiro, que
acabou de certa maneira se tornando realidade. Cidades
inteiras, citadas na letra da música, foram submersas,
entre elas, Canudos.

http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/literatura/augustodosanjos.htm

Como tem passado!!, de Maricenne Costa.

O site do núcleo Interinstitucional de Linguística
Computacional da Universidade de São Paulo oferece
biografia e informações básicas sobre o poeta Augusto
dos Anjos, além de tornar disponível uma pequena antologia de sua obra poética.

O CD de Maricenne Costa é um importante registro
que resgata o ambiente sonoro do Brasil mais popular
na virada do século. Há, entre as faixas, lundus, maxixes,
choros e sambas que desembocariam nas correntes da
MPB que ouvimos até hoje.

http://www.casaeuclidiana.org.br/

Parabelo, de tom Zé e Zé Miguel Wisnik.

O site da Casa de Cultura Euclides da Cunha é um
portal atualizado diariamente. Além de oferecer artigos, ensaios e teses sobre Euclides da Cunha, promove
encontros, exposições e concursos que tematizam o
escritor e sua obra.

Rio de Janeiro: Continental/Warner, 1997.

CPC-UMES, 1999.

Trilha sonora para a montagem Parabelo do Grupo
Corpo, que faz menção direta à obra Os sertões, com destaque para a faixa “Bendengó”. Autoria de Tom Zé, um dos
grandes nomes da Tropicália brasileira, e de Zé Miguel
Wisnik, que, além de compositor, também é professor de
literatura na Universidade de São Paulo.
Conteúdo digital Moderna PLUS

Para ler e pesquisar

http://www.modernaplus.com.br
Música: "Bendengó", de Tom Zé e Zé Miguel Wisnik.

Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Ilustração de Edgar Vasques e roteiro de Flávio
Braga. Rio de Janeiro: Desiderata, 2010.
Essa adaptação para os quadrinhos do romance de Lima Barreto, com roteiro de Flávio Braga e ilustrações de Edgar
Vasques, permite aos leitores saber quem foi Policarpo Quaresma e acompanhar suas desventuras na luta ufanista por
seu país. O seu amor extremo à pátria e suas ideias ousadas sobre o que seria necessário para melhorar nossa nação
acabam por fazer com que Policarpo, em vários momentos do romance, protagonize situações cômicas aos olhos do leitor.
O roteiro de Flávio Braga e as excelentes ilustrações de Edgar Vasques respeitaram os episódios mais significativos (e
cômicos) do romance de Lima Barreto, como a internação de Quaresma no hospício, a derrota para as formigas saúvas,
o alistamento militar na Revolta da Armada, etc. Uma excelente oportunidade de ver esse grande livro pré-modernista
transposto para um gênero bastante atual e ampliar os conhecimentos sobre a obra de Lima Barreto.

São Paulo: Global, 2001.
Seleção dos contos mais significativos de Lima Barreto, que descreveu como ninguém o período em que viveu e criou
personagens inesquecíveis.

Monteiro Lobato: um brasileiro sob medida, de Marisa Lajolo.
São Paulo: Moderna, 2000.
Biografia de Monteiro Lobato realizada pela professora de teoria literária da Unicamp, Marisa Lajolo.

A última quimera, de Ana Miranda.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Capítulo 23 • Pré-Modernismo

Os melhores contos de Lima Barreto, organização e seleção de Francisco de Assis Barbosa.

A escritora brasileira contemporânea Ana Miranda elaborou seu romance A última quimera a partir da vida e da obra do
poeta Augusto dos Anjos. Consagrada como romancista histórica, Ana Miranda constrói o enredo seguindo os temas explorados pelo poeta. Boa ilustração da Belle époque e do cientificismo muito nítido no vocabulário de Augusto dos Anjos.
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Carros e cavalos em Piccadilly Circus, Londres, 1910.

......................................................................

Ode triunfal
À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica
Tenho febre e escrevo.
Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.

Primeiras leituras

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!
Em fúria fora e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fora,
Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso
De expressão de todas as minhas sensações,
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!
[...]

Titanic em 1912.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O

Ó multidões quotidianas nem alegres nem tristes das ruas,
Rio multicolor anônimo e onde eu me posso banhar como quereria!
Ah, que vidas complexas, que coisas lá pelas casas de tudo isto!
Ah, saber-lhes as vidas a todos, as dificuldades de dinheiro,
As dissensões domésticas, os deboches que não se suspeitam,
Os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto
E os gestos que faz quando ninguém pode ver!
Não saber tudo isto é ignorar tudo, ó raiva,
Ó raiva que como uma febre e um cio e uma fome
Me põe a magro o rosto e me agita às vezes as mãos
Em crispações absurdas em pleno meio das turbas
Nas ruas cheias de encontrões!
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[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eh-lá grandes desastres de comboios!
Eh-lá desabamentos de galerias de minas!
Eh-lá naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos!
Eh-lá-hô revoluções aqui, ali, acolá,
Alterações de constituições, guerras, tratados, invasões,
Ruído, injustiças, violências, e talvez para breve o fim,
A grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa,
E outro Sol no novo Horizonte!

Dissensões: divergências, discordâncias.
Crispações: contrações espasmódicas.
Comboios: trens de ferro.
Fúlgido: brilhante.
Bacantes: sacerdotisas que celebravam o deus Baco,
na mitologia grega.
Cosmopolita: próprio dos grandes centros urbanos.
Içam-me: levantam-me.
Rails (inglês): trilhos.

Que importa tudo isto, mas que importa tudo isto
Ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo,
Ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje?
Tudo isso apaga tudo, salvo o Momento,
O Momento de tronco nu e quente como um fogueiro,
O Momento estridentemente ruidoso e mecânico,
O Momento dinâmico passagem de todas as bacantes
Do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais.
Eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora do jantar,
Eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos,
Instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar,
Engenhos, brocas, máquinas rotativas!
Eia! eia! eia!
Eia eletricidade, nervos doentes da Matéria!
Eia telegrafia-sem-fios, simpatia metálica do Inconsciente!
Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez!
Eia todo o passado dentro do presente!
Eia todo o futuro já dentro de nós! eia!
Eia! eia! eia!
Frutos de ferro e útil da árvore-fábrica cosmopolita!
Eia! eia! eia! eia-hô-ô-ô!
Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me.
Engatam-me em todos os comboios.
Içam-me em todos os cais.
Giro dentro das hélices de todos os navios.
Eia! eia-hô! eia!
Eia! sou o calor mecânico e a eletricidade!
Eia! e os rails e as casas de máquinas e a Europa!
Eia e hurrah por mim-tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia!

Primeiras leituras

Galgar com tudo por cima de tudo! Hup-lá!
Hup-lá, hup-lá, hup-lá-hô, hup-lá!
Hé-la! He-hô! Ho-o-o-o-o!
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z!
Ah não ser eu toda a gente e toda a parte!

Londres.
PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. p. 306-311. (Fragmento).

......................................................................

SANT’ELIA, A. Usina de energia elétrica. 1914. Lápis
e nanquim sobre papel, 31 3 20,5 cm.
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24

Vanguardas culturais
europeias.
Modernismo em Portugal

BOCCIONI,
U. Carga de
lanceiros.
1914-1915.
Têmpera e
colagem
sobre papelão,
32 3 50 cm.
A renovação
toma conta
da arte no
início do
século XX.

OBjetIVOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de:
1. Saber o que foram as vanguardas culturais
europeias.

10. Identificar o projeto literário da geração
Orpheu.

2. Relacionar o projeto das vanguardas com o
contexto histórico do início do século XX.

11. Reconhecer como Mário de Sá-Carneiro e
Almada Negreiros desenvolveram esse projeto
em suas obras.

3. Explicar por que o Cubismo explora a
multiplicação da perspectiva.

Unidade 7 • O Modernismo

4. Compreender o que significa a agressividade que
define o Futurismo.
5. Saber como a realidade é vista pelo expressionismo.
6. Explicar por que o Dadaísmo se define pela falta
de lógica.
7. Relacionar as pesquisas sobre o inconsciente
humano e as propostas do surrealismo.
8. Reconhecer as influências das vanguardas
europeias na arte e literatura brasileiras.
9. Relacionar o Modernismo em Portugal aos
acontecimentos que marcam o início do século
XX no país.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Capítulo

12. Caracterizar a poesia ortônima e heterônima
de Fernando Pessoa.
13. Identificar os traços definidores da poesia
dos heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis
e Álvaro de Campos.
14. Explicar o que foi o Interregno.
15. Reconhecer de que modo a poesia de Florbela
Espanca se vincula às estéticas do fim do
século XIX.
16. Caracterizar a segunda geração modernista.
17. Identificar o projeto literário dos
neorrealistas.
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N

o agitado cenário europeu do começo do século XX, a arte se
renova em diferentes movimentos. Em comum, todos pretendem
criar referências estéticas mais adequadas ao dinamismo dos
novos tempos. Neste capítulo, você vai conhecer essa história.

Leitura da imagem
1. Observe a imagem de abertura. Descreva a cena que ela retrata.
2. O quadro passa a sensação de movimento, própria de um ataque da cavalaria. Analise a imagem e explique como esse efeito é construído.

a) Compare o modo como os cavaleiros e os soldados entrincheirados
são representados na imagem. Quem tem maior destaque? Como esse
destaque é feito?
vitoriosos nesse embate. Explique por quê.

3. No canto superior direito da tela, há uma colagem de recortes de jornais
que descrevem os ataques franceses à Alemanha, na região da Alsácia,
em 1914. Pode-se dizer que os recortes e a imagem se referem a um
mesmo tema. Que tema é esse?
ff
Os recortes parecem integrados à imagem. Por que isso acontece?

Da imagem para o texto
4. Os leitores do conservador jornal francês Le Figaro foram surpreendidos, no dia 20 de fevereiro de 1909, por um texto de Filippo Tommaso
Marinetti. Leia.

O Futurismo
[...] — Vamos, meus amigos! disse eu. Partamos! Enfim a Mitologia e o Ideal
místico estão ultrapassados. Vamos assistir ao nascimento do Centauro e veremos
logo voarem os primeiros Anjos. — É preciso abalar as portas da vida para nela experimentar os gonzos e os ferrolhos!... Partamos! Eis o primeiro sol nascendo sobre
a terra!... Nada é igual ao esplendor de sua espada vermelha que se esgrima pela
primeira vez nas nossas trevas milenares.
[...] com o rosto mascarado pela boa lama das usinas, cheio de escórias de metal,
de suores inúteis e de fuligem celeste, [...] nós ditamos nossas primeiras vontades
a todos os homens vivos da terra:

Manifesto do Futurismo
1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade.
2. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a
revolta.
3. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o
sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo
ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco.
4. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza
nova: a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo... um automóvel
rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a Vitória de
Samotrácia. [...]

BOCCIONI, U. Autorretrato.
1905-1906. Óleo sobre tela,
100 3 70 cm.

Umberto Boccioni (1882-1916) era italiano. Estudou
pintura e desenho, contra a
vontade do pai, na Academia
de Belas Artes, onde também fez cursos de desenho
industrial e design gráfico.
Sempre em busca de uma
arte inovadora, moderna e
não convencional, Boccioni
aderiu ao Futurismo em 1910,
juntamente com Carlo Carrà
e seu antigo professor de
pintura, Giacomo Balla.
Boccioni teve morte trágica: convocado para lutar
na Primeira Guerra Mundial
no regimento de artilharia,
o artista caiu de seu cavalo
durante um treinamento e
foi pisoteado pelo animal.
Morreu aos 33 anos, no auge
da sua produção artística.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Por meio dessa representação, o quadro sugere que os cavaleiros serão
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Acredita-se que essa
escultura
(c.200a.C.)tenha
sido encomendada para
comemorar a vitória naval
grega em Rodes. Ela representa Nike (pronuncia-se nique), deusa da Vitória, como uma figura feminina alada sobre a proa
de uma embarcação.
Vitória de Samotrácia,
século III a.C.
240 cm. Peça do
Acervo do Museu do
Louvre, Paris. Autor
desconhecido.

7. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. A poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas,
para intimá-las a deitar-se diante do homem.
8. Nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos!... [...] O Tempo e o
Espaço morreram ontem. Nós vivemos já no absoluto, já que nós criamos a
eterna velocidade onipresente.
9. Nós queremos glorificar a guerra — única higiene do mundo — o militarismo,
o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam,
e o menosprezo à mulher.
10. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o
feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias.
11. Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo
prazer ou pela revolta; [...] os navios aventureiros farejando o horizonte; as
locomotivas de grande peito, que escoucinham os trilhos, como enormes cavalos de aço freados por longos tubos, e o voo deslizante dos aeroplanos, cuja
hélice tem os estalos da bandeira e os aplausos da multidão entusiasta.
É para a Itália que nós lançamos este manifesto de violência agitada e incendiária,
pela qual fundamos hoje o Futurismo, porque queremos livrar a Itália de sua gangrena
de professores, de arqueólogos, de cicerones e de antiquários. [...]
MARINETTI, F. T. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro.
9. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1986. p. 89-92. (Fragmento).

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) nasceu
no Egito, filho de ricos pais
italianos, e recebeu educação francesa em um colégio
de jesuítas. Desse caldeirão
cultural, emergiu um indivíduo
dinâmico e profundamente
afetado pelas transformações tecnológicas do início
do século XX.
Quando lançou o primeiro
manifesto futurista, em 1909,
ninguém se deu conta de que
ele era, naquele momento, o
único “representante” da nova
vanguarda. Um ano mais tarde,
os artistas Giacomo Balla, Gino
Severini, Umberto Boccioni e
Carlo Carrà passaram a fazer
parte do grupo de Marinetti,
juntamente com alguns músicos e poetas.

Cofre: capô do carro.
Destrutor: destruidor.
Metralha: metralhadora.
escoucinham: dão coices.

a) No primeiro parágrafo, Marinetti declara que a mitologia, símbolo da
cultura clássica, está ultrapassada. Explique por que essa afirmação
mostra o desejo de romper com as referências tradicionais usadas para
a produção artística.

b) Quando afirma “Eis o primeiro sol [...] Nada é igual ao esplendor de sua
espada vermelha que se esgrima pela primeira vez nas nossas trevas
milenares”, o texto cria, metaforicamente, a imagem de um momento
de libertação. O que podem significar as imagens do “primeiro sol” e
das “trevas milenares”?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vitória de Samotrácia

5. Releia o segundo parágrafo, em que Marinetti descreve a si mesmo e a
seus companheiros. Essa descrição sugere a valorização do progresso.
Por quê?
ff
Ao se referir aos “homens vivos da terra”, o texto pressupõe que existam
homens mortos. No contexto do Manifesto, a quem podemos associar
os vivos e os mortos? Justifique.

6. Os três primeiros princípios do Manifesto do Futurismo resumem as
ideias valorizadas por seu autor. Quais são elas?
Unidade 7 • O Modernismo

ff
“Não há mais beleza senão na luta.” Observe a imagem de abertura. Podemos dizer que ela incorpora o ideal de beleza futurista?
Por quê?

7. Em quais princípios do manifesto o caráter violento dos futuristas é
apresentado de modo positivo?

a) Iconoclasta é alguém que destrói os ícones, as imagens. Você diria que
os futuristas são iconoclastas? Explique.
Fotografia do escritor Filippo
Tommaso Marinetti.

b) “Nós queremos glorificar a guerra — única higiene do mundo.” Como
essa afirmação polêmica pode ser entendida?
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Nas três primeiras décadas do século XX, o cenário artístico europeu
também vivia um momento de grande agitação. Diferentes movimentos
artísticos, denominados vanguardas, surgiram para estabelecer novas
referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura.

Praticamente todas as vanguardas lançaram manifestos. Esses manifestos eram textos que divulgavam as propostas das novas formas de
expressão artística e definiam estratégias formais para alcançá-las.

1869
1900
1906
1907

A iluminação elétrica
chega às ruas da cidade
do Rio de Janeiro.
Picasso e Braque criam o
Cubismo.

1914

Charles Chaplin estreia
no cinema.
Início da Primeira Guerra
Mundial.
Ocorre o primeiro ataque
de zepelins a Londres, em
que são utilizados gases
asfixiantes.
Revolução Russa.
Fim da Primeira Guerra
Mundial.
Instalação de semáforos
em Nova York.

Monumento às Bandeiras,
obra de Victor Brecheret
em São Paulo, 2007.

1922

O novo século precisava criar as próprias referências estéticas. É nesse
contexto histórico-cultural que nascem os vários “ismos”: Cubismo, Futurismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo.

Convênio de Taubaté: os
governos estaduais se
comprometem a comprar
toda a produção de café
e a adotar medidas para
impedir quedas no preço
do produto.

1920

Tome nota
De origem latina e alemã, o termo vanguarda aparece, já no século XII,
associado a uma posição avançada de ataque, por oposição a retaguarda. No
século XVIII, aparecem os primeiros registros de emprego metafórico da palavra para indicar aquilo que está em “primeiro lugar”, que tem “precedência”. A
partir da Primeira Guerra Mundial, o termo voltou a ser usado com frequência
para designar, nas letras francesas, a parte mais radical dos movimentos
literários e estéticos, as propostas artísticas mais inovadoras.

Freud publica A interpretação dos sonhos e funda
a psicanálise.

Mussolini assume o
poder e instaura o
fascismo.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal

Vanguardas: ventos de
inquietação e de mudança

Inauguração do Canal
de Suez.

PICASSO, P. Cabeça
(Estudo para As meninas
de Avignon). 1907. Óleo
sobre tela, 96 3 33 cm.

1915

No início do século XX, a Europa se encontrava em intensa turbulência.
Problemas de natureza política e conflitos entre países vizinhos deram início
a desentendimentos locais que acabaram provocando, em 1914, a Primeira
Guerra Mundial.
Ao lado da instabilidade política, as pessoas tinham também de construir
um novo olhar para a vida, agora transformada pelo impacto das descobertas tecnológicas que começavam a causar espanto. Considerado a era da
eletricidade, o século XX viu surgir o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raios X, o cinema, o automóvel, o avião, invenções que ampliaram o
domínio humano sobre o espaço e o tempo.
A ciência descobriu mundos invisíveis com o auxílio do microscópio: vírus,
bactérias, seres minúsculos passaram a ser identificados como inimigos
muitas vezes mortais. A teoria da relatividade abalou certezas centenárias
e provocou uma verdadeira revolução na Física. Quando Einstein afirmou
a relatividade do tempo e da distância, transformou o modo como as pessoas percebiam a realidade e avaliavam o universo. Nada mais era definitivo,
nada era certo.
Outro grande abalo para a sociedade europeia foi o surgimento da
psicanálise. Quando Freud identificou o inconsciente humano, revelou o
impacto dessa força desconhecida sobre as noções tradicionais de identidade, personalidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez as
certezas ruíram.
As dimensões da vida e do pensamento não podiam mais ser orientadas
pelas referências herdadas do passado.
Os primeiros anos do século XX foram o cemitério no qual seriam enterradas as convicções do passado e o berço no qual nasceria uma civilização
marcada pela incerteza e pela relatividade.

1918 1917

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um agitado início
de século na europa
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O projeto artístico das
vanguardas europeias

Lembre-se
A arte figurativa é aquela
que procura representar
as formas reconhecíveis da
natureza. Opõe-se à arte
abstrata, que trabalha com
a associação de ideias e não
com a realidade sensível.

O desafio enfrentado pelos artistas é claro: encontrar uma nova linguagem capaz de expressar a ideia de velocidade, capturar a essência transformadora da eletricidade, o dinamismo dos automóveis. Por esse motivo, toda
a produção artística de vanguarda terá um caráter de ruptura, de choque
e de abertura. A ruptura se dá com os valores e princípios do passado; o
choque, com as expectativas do público. A abertura é marcada pela busca
de novos modos de olhar e interpretar a realidade em permanente estado
de transformação.

Os agentes do discurso
Nos últimos anos do século XIX, Paris é a capital cultural da Europa e
pulsa com a agitação característica da Belle Époque. É o auge dos cafés
literários, onde artistas e filósofos se encontram para avaliar o impacto
que as descobertas tecnológicas e as transformações científicas trarão
para a humanidade.
Jovens de diversas cidades da Europa correm para a cidade, buscando
acolhida nos ateliês da região de Montmartre ou da Rive Gauche. Pablo
Picasso, Georges Braque, Fernand Léger foram alguns desses jovens. A
agitação cultural de Paris é imensa. A própria cidade está de cara nova,
reformada pelo projeto de desenvolvimento urbano implementado meio
século antes pelo barão haussmann.

Primeira página do jornal
conservador francês Le Figaro,
de 20 de fevereiro de 1909, que
traz o Manifesto do Futurismo, de
Marinetti.
Como a intenção dos artistas
é provocar o choque entre as
novas ideias e aquelas a que
o público está acostumado,
quanto mais conservador o jornal,
melhor. Algumas revistas são
criadas para ampliar os canais de
divulgação das novas ideias.

É nesse contexto de produção que as vanguardas são elaboradas.
Diferentes grupos se organizam em torno de líderes que assumem o papel
de propor e divulgar novos caminhos para a arte.
Surgem então os manifestos como meio de dar maior visibilidade às
propostas das diferentes vanguardas. O contexto de circulação dos manifestos é o jornal.
Ao lado dos manifestos, pinturas e esculturas começam a ser expostas
em salões e galerias de arte, provocando grande impacto no público da
época.

•
Unidade 7 • O Modernismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

BALLA, G. A velocidade do
automóvel. 1913. Óleo sobre
cartão, 60 3 98 cm.

Cada uma das vanguardas que surgem no início do século XX apresenta
um projeto próprio, mas todas elas têm uma intenção em comum: romper
radicalmente com os princípios que orientavam a produção artística do
século XIX. Podemos, então, resumir o projeto artístico das vanguardas
como um movimento ousado que quer libertar a arte da necessidade de
representar a realidade de modo figurativo e linear.

As vanguardas e o público

O espírito agressivo das vanguardas, anunciado no Manifesto do Futurismo, é confirmado pela reação, de modo geral, horrorizada do público à
apresentação da primeira obra cubista: o quadro As senhoras de Avignon,
de Pablo Picasso, que mostra cinco prostitutas nuas, com o rosto e o corpo
deformados.
Passado o espanto inicial, o público parisiense dos salões e galerias
acostuma-se à ”nova arte”. Reconhece que os artistas nem sempre seguem
os caminhos tradicionais para fazer circular suas ideias. Como quem lança
uma mercadoria e pretende acompanhar a recepção dos consumidores, os
jovens artistas invadem jornais, revistas e salões, bombardeando o público
com suas propostas iconoclastas.
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texto para análise

O heterônimo futurista

Ode triunfal
Neste poema, o eu lírico canta a modernidade e o futuro.
À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas das fábricas
Tenho febre e escrevo.
Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto.
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos.

Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical —
Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força —
Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro,
Porque o presente é todo o passado e todo o futuro
[...]
Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime!
Ser completo como uma máquina!
Poder ir na vida triunfante como um automóvel último-modelo! [...]
Engenhos, brocas, máquinas rotativas!
Eia! eia! eia!
Eia eletricidade, nervos doentes da Matéria!
Eia telegrafia-sem-fios, simpatia metálica do Inconsciente!
Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez!
Eia todo o passado dentro do presente!
Eia todo o futuro já dentro de nós! eia!
Eia! eia! eia!
Frutos de ferro e útil da árvore-fábrica cosmopolita!
Eia! eia! eia, eia-hô-ô-ô!
Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeia, engenho-me.
Engatam-me em todos os comboios.
Içam-me em todos os cais.
Giro dentro das hélices de todos os navios.
[...]
PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. p. 306-311. (Fragmento).

1. Que elementos do mundo moderno aparecem nos versos transcritos?
ff
Qual é o efeito provocado pela modernidade que o eu lírico procura
transmitir na primeira e na segunda estrofes?

2. Qual é a impressão que o eu lírico manifesta, na primeira estrofe,
sobre essa nova realidade?
ff
“À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas das fábricas.” O adjetivo destacado caracteriza a realidade desse novo mundo. Transcreva
do texto outras expressões que indiquem que a modernidade pode
ser de alguma maneira dolorosa.

NEGREIROS, A. Fernando
Pessoa. 1954. Óleo sobre
tela, 201 3 201 cm.

Álvaro de Campos é um dos
heterônimos (autor imaginário
com qualidades e tendências
literárias próprias, individuais,
diferentes das de quem o
criou) do poeta modernista
português Fernando Pessoa.
Uma das dimensões de sua
poesia está no olhar inovador
que caracterizou os movimentos de vanguarda: o futurismo.
Em “Ode triunfal”, Álvaro de
Campos demonstra sua capacidade de olhar para o mundo
contemporâneo, louvando as
máquinas e a modernização.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal
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Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!
[...]
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso
De expressão de todas as minhas sensações,
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!
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3. Transcreva os versos em que o eu lírico manifesta o desejo de tornar-se máquina.
ff
O que explicaria, nesses versos, o desejo de o eu lírico ter os mesmos
atributos das máquinas?

4. “Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno!” Nesse verso, um recurso
expressivo sintetiza a imagem da civilização industrial, o mundo das
máquinas. Qual é ele? Explique sua resposta.

5. Leia os versos abaixo.
“Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro,
Porque o presente é todo o passado e todo o futuro”
“Eia todo o passado dentro do presente!
Eia todo o futuro já dentro de nós! eia!”
ff
Embora o poema seja uma manifestação das ideias do Futurismo,
nesses versos o eu lírico discorda de um dos princípios expressos
no manifesto. Qual é esse princípio? Explique.
em seu manifesto. Transcreva, da última estrofe, os verbos que indicam que o eu lírico é “dominado” pelas sensações provocadas pela
rapidez das transformações.
ff
De que maneira o uso desses verbos contribui para “traduzir” o mesmo sentimento experimentado por Marinetti diante da velocidade?
Justifique sua resposta.

7. Observe a linha do tempo deste capítulo e discuta com seus colegas:
que acontecimentos indicam uma revolução na sociedade e o surgimento de uma arte marcada pela ruptura e pela radicalização das
vanguardas?

Cubismo
Em 1907, a exposição da tela As senhoras de Avignon provoca
comoção na cena artística parisiense.
O quadro revela um modo revolucionário de representar a
realidade, rompendo com os conceitos tradicionais de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Com essa obra nasce a
pintura cubista, e o seu criador, Pablo Picasso, será o grande
mestre do Cubismo, que marcou a arte do século XX. Além dele,
também se destacarão Georges Braque e Juan Gris.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

6. O poema exalta a “beleza da velocidade”, a que se refere Marinetti

Unidade 7 • O Modernismo

A multiplicação dos pontos de vista
Os artistas desejam, agora, apresentar relações e não
formas acabadas. Para enfatizar essas relações, propõem
diferentes pontos de vista a partir dos quais um determinado
objeto pode ser observado. É por isso que essa vanguarda se
define pela sobreposição de diferentes planos.
Com essa técnica, os cubistas pretendem forçar o observador a questionar a realidade, não aceitando uma interpretação
única, linear.
BRAQUE, G. Natureza-morta, harpa e violino. 1911. Óleo e carvão sobre
tela, 116 3 81 cm. Em alguns casos, a pintura cubista produzia uma
multiplicação de planos tão grande que se tornava difícil identificar
as formas básicas que deram origem ao quadro.
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A literatura cubista
O primeiro manifesto da literatura cubista, de autoria do poeta francês
Guillaume Apollinaire, só surge em 1913, bem depois das primeiras exposições das obras de Picasso e Braque. No texto, Apollinaire procura aliar a
visão destruidora dos futuristas à ideia de construção de algo novo.

De olho na arte

PICASSO, P. As senhoras de Avignon. 1907.
Óleo sobre tela, 243,9 3 233,7 cm.

Na tela, cinco mulheres nuas
exibem corpos e rostos definidos por formas geométricas. A
deformação dá ao observador
a impressão de que foram talhadas a golpes de machado.
Os braços são disformes, os
cotovelos pontiagudos, acentuando os ângulos. Corpos e
cabeças mostram simultaneamente o rosto e as costas, em uma impossibilidade
física. Com a obra, Picasso
destrói o mito da beleza feminina, ao mesmo tempo que alude
à diversidade étnica deixando
evidente nos rostos a inspiração
das máscaras africanas.

Máscara
africana
da tribo
Biombo,
proveniente
do zaire, s.d.

É na poesia que a literatura cubista ganha forma. Explorando a associação entre ilogismo, simultaneidade, instantaneísmo e humor, os poetas
cubistas buscam criar novas perspectivas e afirmar a necessidade de
manter as coisas em permanente relação.
No Brasil, a influência dessa vanguarda aparece na obra de diversos
autores. Observe como ela está presente no poema a seguir, de Oswald
de Andrade.

hípica
Saltos records
Cavalos da Penha
Correm jóqueis de Higienópolis
Os magnatas
As meninas
E a orquestra toca
Chá
Na sala de cocktails
ANDRADE, Oswald de. Poesias reunidas. In: Obras completas.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974. v. 7, p. 129.

A composição do poema é claramente cubista. Para retratar o ambiente
de uma corrida de cavalos na hípica, o eu lírico promove uma “sobreposição”
de imagens que deslocam o olhar do leitor da pista, onde estão cavalos e
jóqueis, para o público entretido pela orquestra. O resultado é uma imagem
multifacetada, composta de fragmentos de diferentes planos da realidade.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal
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Mulheres nuas e máscaras africanas
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A deslumbrante luz
das grandes lâmpadas
elétricas
O fascínio pela eletricidade dava identidade à arte
futurista. Giacomo Balla,
inspirado em um dos primeiros postes de iluminação elétrica instalados em
Roma, pintou esse quadro
em que justapõe os raios de
luz descarregados em setas
multicolores pela lâmpada.
Perdida em meio aos raios,
a Lua parece girar ao redor
da lâmpada, sugerindo a
submissão da natureza às
forças da tecnologia.

Futurismo
Em 1909, a Europa é surpreendida pelo surgimento de uma nova vanguarda: o Futurismo. Com propostas mais organizadas que o Cubismo, o
Futurismo é divulgado através de um manifesto assinado pelo seu líder,
Filippo Tommaso Marinetti. Alguns trechos desse texto foram transcritos
na abertura deste capítulo.
O grande estardalhaço do Futurismo é provocado pela polêmica figura
de Marinetti, que lança mais de 30 manifestos definindo diversos aspectos
da nova vanguarda. Em todos, a mesma proposta violenta de destruição
total do passado; o mesmo fascínio pela guerra que promove a aniquilação
dos símbolos do passado; a mesma exaltação pelas formas do mundo moderno: automóveis, aviões, em um eterno culto à velocidade que Marinetti,
fascinado pelas novas tecnologias, vê como uma força mística.
Adotando uma perspectiva violenta, agressiva e iconoclasta, os futuristas exaltam “a bofetada e o soco” como meio de despertar o público da
passividade em que se encontra. Por que o desejo de destruição, o fascínio
pela guerra, o amor à violência?
Embora não haja uma única resposta para tais perguntas, a exaltação
da violência pode ser interpretada como um desejo de levar a humanidade
a um ponto sem retorno. “Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas
[...]” significa eliminar a possibilidade de o passado ser retomado como modelo, porque, com a destruição de seus símbolos e de sua memória, ele não
existirá mais como referência.

Uma literatura agressiva e provocadora
A violência que destrói as certezas e os modelos obriga o leitor a reagir.
O processo de recepção da nova arte passa a ser, assim, mais dinâmico e
interativo.

BALLA, G. Poste de iluminação.
1909. Óleo sobre tela,
174,7 3 114,5 cm.

Marinetti recomenda que os textos futuristas destruam a sintaxe, apresentando os substantivos “ao acaso, como nascem”. Os verbos devem ser
usados no infinitivo, para que o leitor seja levado a participar da construção
do sentido do texto. O líder futurista também recomenda abolir a pontuação,
os adjetivos e os advérbios. O objetivo é sempre o mesmo: impedir que a
literatura continue a exaltar “a imobilidade pensativa”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

De olho na arte

O lado sombrio do Futurismo surge, na Itália, com a chegada de Mussolini ao poder. O fascínio de Marinetti pela violência e pela guerra, aliado a
um patriotismo exacerbado, faz com que transforme o movimento em uma
espécie de porta-voz do regime fascista, a partir de 1919.

expressionismo
Unidade 7 • O Modernismo

Alemanha, 1910: uma nova vanguarda toma forma, apresentando-se
como reação à estética impressionista de valorização sensorial. É o Expressionismo. Contemporâneo do Cubismo e do Futurismo, a base do
Expressionismo é o resultado de um processo criativo que supõe a perda
do controle consciente durante a produção da obra de arte. A realidade
não deve mais ser percebida em planos distintos (físico, psíquico, etc.),
mas sim transformada em expressão.

MUNCh, E. O grito. 1893. Óleo,
têmpera e pastel em cartão,
91 3 73,5 cm.

O movimento expressionista é bastante influenciado pela Primeira
Guerra Mundial, e seus quadros ressaltam um lado obscuro da humanidade,
retratando faces marcadas pela angústia e pelo medo. A mais conhecida
tela expressionista é O grito, de Edvard Munch.
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De olho na arte
Sangue no céu de Nordstrand
Na tela O grito, as linhas retorcidas e as cores fortes contribuem para criar
um clima de aflição e angústia que parecem ecoar no grito que dá nome à
obra. Em seu diário, Munch escreve sobre o entardecer de Nordstrand, cidade
da Noruega, que inspirou o quadro: “Eu estava a passear cá fora com dois
amigos e o Sol começava a pôr-se — de repente o céu ficou vermelho, cor de
sangue — Eu parei, sentia-me exausto e apoiei-me a uma cerca — havia sangue
e línguas de fogo por cima do fiorde azul-escuro e da cidade — os meus amigos
continuaram a andar e eu ali fiquei, de pé, a tremer de medo — e senti um grito
infindável atravessar a Natureza”.

Literatura expressionista:
a tradução das vivências humanas

[...] o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas
percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele
não colhe, ele procura. Agora não existe mais a cadeia dos fatos: fábricas, casas,
doença, prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista os atravessa para agarrar o que
se encontra além deles. [...]
EDSChMID, Kasimir. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia
e modernismo brasileiro. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 111. (Fragmento).

Inspirados por essas palavras, os poetas expressionistas abordam,
em suas obras, a derrocada do mundo burguês e capitalista, denunciando
um universo em crise e a sensação de impotência do homem preso em um
mundo “sem alma”.
Temas como esses garantem aos textos expressionistas um forte caráter negativista, fazendo com que muitas vezes a representação do mundo
se faça de forma grotesca e deformada.
A literatura expressionista cria também imagens distorcidas da realidade
para traduzir as vivências humanas. Uma passagem do romance Amar, verbo
intransitivo, de Mário de Andrade, flagra o impacto da Floresta da Tijuca em
Fräulein Elza. Contemplando o espetáculo magnífico da natureza brasileira,
a alemã é tomada por sensações e impressões que alteram o modo como
vê montanhas e árvores.
[...] A luz delirava, apressada a um vago aviso de tarde. Era tal e tanta que embaçava de ouro a amplidão. Se via tudo longe num halo que divinizava e afastava
as coisas mais. Lassitude. No quiriri tecido de ruidinhos abafados, a cidade se movia
pesada, lerda. O mar parara azul. [...]
Fräulein botara os braços cruzados no parapeito de pedra, fincara o mento aí,
nas carnes rijas. E se perdia. Os olhos dela pouco a pouco se fecharam, cega duma
vez. A razão pouco a pouco escampou. Desapareceu por fim, escorraçada pela vida
excessiva dos sentidos. Das partes profundas do ser lhe vinham apelos vagos e decretos fracionados. Se misturavam animalidades e invenções geniais. [...] Adquirira
enfim uma alma vegetal. [...]
ANDRADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo.
18. ed. Belo Horizonte: Vila Rica, 1992. p. 120. (Fragmento).

Floresta da Tijuca,
foto de Alex Uchoa.
Lassitude: cansaço, fadiga.
Quiriri: calada da noite.
Mento: queixo.
escampou: limpou, tornou-se
clara, serena.
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O único manifesto expressionista surge em 1918. Seu autor, Kasimir Edschmid, procura estabelecer os rumos que a nova visão impunha à literatura.

529

I_plus_literatura_cap24_C.indd 529

11/11/10 5:33:11 PM

texto para análise
a) Em que momento do dia se desenrola essa
cena?

aperitivo

b) Que imagens são utilizadas para caracterizar

A felicidade anda a pé
Na Praça Antônio Prado
São 10 horas azuis
O café vai alto como a manhã de arranha-céus
Cigarros Tietê
Automóveis
A cidade sem mitos
ANDRADE, Oswald de. Poesias reunidas.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1978. p. 126.

esse momento?

2. Explique de que maneira a expressão “o café vai
alto” é a chave para compreender o momento
retratado no poema.
Para responder à questão, considere o seguinte:
o poema foi escrito por volta de 1925, época em
que o café era responsável por 70% a 80% das
exportações brasileiras.
ff
“São 10 horas azuis.” O uso do adjetivo no verso
cria um interessante efeito expressivo. A que
pode estar se referindo esse adjetivo?

3. No verso “O café vai alto como a manhã de arranha-céus”, dois aspectos da cidade se sobrepõem: o
tempo e o espaço. Explique como isso ocorre.

4. Os três últimos versos do poema apresentam
outros aspectos da cidade por meio de alguns
elementos. Que elementos são destacados pelo
eu lírico?

5. O último verso é uma síntese da cidade de São
1. Nos dois primeiros versos do poema, qual é
a imagem inicial da cidade de São Paulo e da
“vida” que nela se movimenta?

Paulo. O que ela revela sobre o quadro apresentado ao leitor?

6. Explique por que a composição desse poema é
comparada a uma pintura cubista.

Dadaísmo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste poema, a cidade de São Paulo da década de
1920 aparece em flashes cubistas.

Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o romeno Tristan Tzara
espanta o mundo com mais uma vanguarda: o Dadaísmo, ou Dadá, a mais
radical e a menos compreensível de todas as vanguardas.

Unidade 7 • O Modernismo

O Dadá vem para abolir de vez a lógica, a organização, o olhar racional,
dando à arte um caráter de espontaneidade total. A falta de sentido já é
anunciada no nome escolhido para a vanguarda. Segundo o próprio Tzara:
“Dadá não significa nada”.
O principal problema de todas as manifestações artísticas está, segundo
os dadaístas, em almejar algo impossível: explicar o ser humano. Em mais
uma afirmação retumbante, Tzara decreta: “A obra de arte não deve ser a
beleza em si mesma, porque a beleza está morta”.

Tristan Tzara, 21 fev. 1935.
Tzara declara suas opiniões sobre
a arte oficial e também sobre as
próprias vanguardas de modo
desafiador: “sou por princípio
contra os manifestos, como sou
também contra os princípios”.

Literatura: a negação de todos
os princípios e relações
A falta de lógica e a espontaneidade alcançam na literatura sua expressão máxima. Em seu último manifesto, Tzara diz que o grande segredo da
poesia é que “o pensamento se faz na boca”. Para orientar melhor seus
seguidores, cria uma receita para fazer um poema dadaísta.
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Pegue um jornal.
Pegue a tesoura.
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema.
Recorte o artigo.
Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e
meta-as num saco.
Agite suavemente.
Tire em seguida cada pedaço um após o outro.
Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco.
O poema se parecerá com você.
E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda
que incompreendido do público.

Embora muitas das propostas dadaístas pareçam infantis aos olhos
contemporâneos, é preciso levar em consideração o momento em que
surgiram. Em uma Europa caótica e em guerra, insistir na falta de lógica
e na gratuidade dos acontecimentos talvez não fosse um absurdo, mas o
espelho crítico de uma realidade incômoda.

hAUSMANN, R. O espírito do nosso
tempo. 1909. Técnica mista.

surrealismo
“O Surrealismo não é um estilo. É o grito da mente que se volta para si
mesma.” Assim o ator e escritor Antonin Artaud definiu a última das vanguardas europeias.
Fortemente ligado às artes visuais, o Surrealismo é uma vanguarda
interessada em adquirir um maior conhecimento do ser humano. Seus
seguidores pretendem, por meio da valorização da fantasia, do sonho, do
interesse pela loucura, liberar o inconsciente humano, terreno fértil e ainda
muito pouco explorado.
O fascínio pelo inconsciente e por todas as formas que vão além da
realidade objetiva aproxima os surrealistas da teoria psicanalítica de Sigmund Freud.
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TzARA, Tristan. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia
e modernismo brasileiro. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 132. (Fragmento).

As bases da psicanálise: o modelo freudiano
Freud propôs um modelo explicativo para a estrutura do nosso “sistema”
psíquico. O comportamento humano é visto, nessa teoria, como o resultado da
interação entre três partes: id, ego e superego.
O id seria o lado mais agressivo e animalesco, dominado pelos desejos de natureza sexual e livre das imposições culturais e sociais. O id leva a buscar sempre
o prazer.
O ego, domínio da percepção, do pensamento e do controle motor, é o encarregado de encontrar formas de alcançar a realização do desejo contido no id.
O superego funciona como o censor do id. É nele que ficam guardadas as
proibições, as regras socialmente impostas ao indivíduo.
De certa forma, o embate entre o id e
o superego simboliza o confronto básico
entre os desejos individuais (associados
ao primeiro) e as regras coletivas (presentes no segundo). O ego é o árbitro desse
embate.
Sigmund Freud contribuiu para abalar as
certezas ao identificar o inconsciente e seu
impacto sobre os seres humanos. Foto de 1938.

Escritório de Sigmund Freud em
Londres.
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Os surrealistas veem a teoria de Freud como sinal de que há muito a ser
descoberto sobre o ser humano. Eles acreditam que a razão não é o melhor
instrumento para essas descobertas, porque ela ignora nosso universo
inconsciente. Por isso, as manifestações artísticas que produzem são um
desafio evidente à organização racional do mundo.
Explorando os limites do real, estudando a loucura, os sonhos, os estados alucinatórios e outras manifestações do inconsciente, os surrealistas
produzem uma arte de impacto, que chega até nossos dias nas telas de
Salvador Dalí, Juan Miró, Giorgio de Chirico e René Magritte, entre outros.

Literatura surrealista: dimensões oníricas
O grande nome da literatura surrealista é André Breton. Em 1924, ele
publica em Paris o Manifesto do Surrealismo, em que define o espírito e os
objetivos da nova vanguarda.
Na literatura, a liberação do inconsciente deve ser alcançada com o
auxílio da escrita automática. No Manifesto, André Breton ensina como
usar o automatismo para fazer emergir o inconsciente.
[...] Mandem trazer algo com que escrever, depois de se haverem estabelecido em
um lugar tão favorável quanto possível à concentração do espírito sobre si mesmo.
Ponham-se no estado mais passivo, ou receptivo que puderem. Façam abstração de seu
gênio, de seus talentos e dos de todos os outros. Digam a si mesmos que a literatura é
um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escrevam depressa, sem um assunto
preconcebido, bastante depressa para não se conterem e não serem tentados a reler. A
primeira frase virá sozinha, tanto é verdade que a cada segundo é uma frase estranha
a nosso pensamento consciente que só pede para se exteriorizar. [...]
BRETON, André. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia
e modernismo brasileiro. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 194. (Fragmento).

O resultado desse processo é sempre um texto em que as relações
lógicas não servem de apoio para o leitor, porque as imagens criadas não
encontram equivalente no mundo conhecido. Privado das bases racionais de
análise, não resta ao leitor outra saída a não ser entregar-se ao universo de
sonho proposto pelo texto.

•

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ChIRICO, G. O som do amor. 1914.
Óleo sobre tela, 73 3 59,1 cm.
A cabeça de uma estátua grega,
uma luva de borracha gigante, uma
bola verde e a silhueta de um trem
ao fundo desencadeiam, na tela,
uma inusitada relação, criando
o que de Chirico chamou de
pintura metafísica. A atmosfera
fragmentada e melancólica
resultante dessas associações
evoca, segundo o autor, o absurdo
de um mundo dividido pela
Primeira Guerra Mundial.

ecos brasileiros da literatura surrealista

No Brasil, o Surrealismo lança suas raízes na obra do modernista Murilo
Mendes, que procura, em vários poemas, construir imagens que trazem à
tona o misterioso inconsciente.
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Aproximação do terror
I

DALÍ, S. O toureiro alucinógeno.
1968-1980. Óleo sobre tela,
398,8 3 299,7 cm.

Dos braços do poeta
Pende a ópera do mundo
(Tempo, cirurgião do mundo): —

Já nos subúrbios da caneta:
As rosas perderam a fala.
Entrega-se a morte a domicílio.

O abismo bate palmas,
A noite aponta o revólver.
Ouço a multidão, o coro do universo,
O trote das estrelas

Dos braços...
Pende a ópera do mundo. [...]

MENDES, Murilo. Poesia liberdade.
In: PICChIO, Luciana Stegagno (Org.). Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. 2. p. 431. (Fragmento).
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A sucessão de imagens apresentadas no poema não permite que o leitor
componha um quadro único, racional, em que possa perceber as relações
lógicas entre as sequências. A atmosfera criada lembra o espaço do sonho,
em que acontecimentos totalmente não relacionados se apresentam encadeados, como se formassem uma sequência lógica.

A herança brasileira
das vanguardas

Justamente porque tiveram em comum o desejo de questionar posturas
convencionais e coragem para ousar, não se pode falar em uma “tradição”
específica das vanguardas. Seria até uma contradição pensar que movimentos tão desafiadores estabeleceriam “padrões” a serem seguidos em
momentos futuros. Seu legado foi a irreverência diante de todo e qualquer
padrão preestabelecido.

NERY, I. Composição surrealista.
1928. Óleo sobre cartão, c.i.d.
34 3 26 cm. Em 1927, o pintor
brasileiro Ismael Nery (1900-1934)
foi à Europa, onde tomou contato
com as obras de Chagall, De Chirico
e Picasso. Alguns de seus quadros
refletem essas influências.

Com suas propostas agressivas, iconoclastas, desafiadoras, as vanguardas libertaram a arte dos modelos que, durante séculos, dominaram
o olhar dos artistas para a realidade. Em resumo, criaram uma nova arte
para um novo mundo e uma nova humanidade.

texto para análise
O pastor pianista
Uma estranha situação é apresentada
neste poema: pianos são “pastoreados”.
Soltaram os pianos na planície deserta
Onde as sombras dos pássaros vêm beber.
Eu sou o pastor pianista,
Vejo ao longe com alegria meus pianos
Recortarem os vultos monumentais
Contra a lua.
Acompanhado pelas rosas migradoras
Apascento os pianos: gritam
E transmitem o antigo clamor do homem
Que reclamando a contemplação,
Sonha e provoca a harmonia,
Trabalha mesmo à força,
E pelo vento nas folhagens,
Pelos planetas, pelo andar das mulheres,
Pelo amor e seus contrastes,
Comunica-se com os deuses.
MENDES, Murilo. Poesia liberdade.
In: PICChIO, Luciana Stegagno (Org.). Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. 1, p. 343.

1. O poema apresenta uma cena com elementos
estranhos ao real, que remetem ao universo dos
sonhos. Que cena é essa? Justifique com passagens do poema.
ff
O que produz estranhamento nas imagens criadas pelo poema?

2. O título do poema apresenta mais de um significado possível. Qual seria o significado mais
convencional da expressão pastor pianista?

a) Que significado essa expressão assume no contexto do poema?

b) Que elementos do texto justificam sua resposta?

3. Na última estrofe, o eu lírico deixa de se referir
aos pianos e passa a refletir sobre a natureza
humana. Quais são, segundo o eu lírico, as ações
desempenhadas pelo homem no mundo?

a) Através de que meios o homem “comunica-se
com os deuses”?

b) Explique por que as imagens não provocam
mais estranhamento nessa estrofe.
Apascento: conduzo o
pasto, pastoreio.
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A principal herança das vanguardas europeias para a literatura brasileira,
além da influência localizada que algumas delas exerceram sobre certos
poetas e escritores, é o impulso de destruir os modelos arcaicos, desafiar
o gosto estabelecido e propor um olhar inovador para o mundo. Ruptura e
transformação: dois termos que definem bem o espírito da primeira geração
modernista, como veremos no próximo capítulo.
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“Infames, infames!” gritava a
rainha, D. Amélia de Orleães,
enquanto atacava um dos
assassinos que atiravam
contra seu marido e filhos com
a única “arma” que tinha nas
mãos: um ramo de flores. Autor
desconhecido. s.d.

A crise política do regime monárquico, iniciada pelo Ultimatum inglês
(1890), agravou-se com o assassinato, em fevereiro de 1908, do rei Carlos I
e de seu herdeiro, o príncipe Luís Felipe. A família real voltava de Vila Viçosa
e foi emboscada no Terreiro do Paço. Atingido no pescoço, D. Carlos morreu
instantaneamente. D. Manuel, também ferido no atentado, assumiu a coroa,
mas o clima de instabilidade era muito grande.
Em outubro de 1910 eclodiria a revolução que pôs fim à monarquia
portuguesa. O partido democrático, responsável pela condução do país
nesse primeiro momento, enfrentou dura resistência dos setores burgueses. Associados ao capital estrangeiro, os burgueses eram politicamente
representados pelos partidos conservadores.
Receando perder as colônias ultramarinas, com o início da Primeira
Guerra Mundial, Portugal decidiu participar do conflito apoiando as forças
aliadas. O resultado, embora tenha garantido as possessões em África,
deixou um saldo de 5 mil portugueses mortos e grandes dificuldades econômicas. Em 1917, um golpe de estado liderado por Sidônio Pais deu início
a um período de ditadura. Seu assassinato, em 14 de dezembro de 1918,
devolveu o caos político ao país.
Os governos republicanos tiveram, de modo geral, uma feição progressista: houve uma evidente ampliação da participação política, foram feitos
investimentos na educação, promovendo o ensino livre e levando a cultura
às massas populares. O cenário político, porém, permanecia em estado de
turbulência e os governos parlamentares enfrentavam oposição tanto dos
setores de esquerda, quanto dos de direita.
Uma reação burguesa contra a “corrupção” política deu origem ao
golpe militar de 1926. Favorecidos pela desarticulação das forças político-partidárias, os militares prometiam restaurar a ordem pública e impor um
duro controle à economia portuguesa. Para desenvolver a nova política
econômica foi convocado Antonio de Oliveira Salazar, professor de Finanças
da Universidade de Coimbra.
Aos poucos Salazar foi conquistando maior poder dentro do governo até
que, em 1933, fez aprovar uma nova Constituição e deu início à ditadura do
Estado Novo, que só chegaria ao fim em 1974.
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Lembre-se
No fim do século XIX, Portugal decidiu unir, por terra,
as colônias de Angola e Moçambique. O projeto, apresentado durante a Conferência de Berlim para discussão
da divisão do continente
africano, recebeu a recusa
imediata da Inglaterra, que
perderia territórios na região.
A tensão diplomática criada
pela ocupação portuguesa da
área em questão resultou em
um ultimatum estabelecido
pelos ingleses em 1890: ou
os portugueses desocupavam os territórios em disputa, ou a Inglaterra declararia
guerra a Portugal. Em crise,
a coroa portuguesa cedeu às
exigências britânicas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O século XX chega a Portugal

O General Gomes da Costa, à frente de 15 mil homens, é aclamado pelo povo quando
desfila pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, no dia 6 de junho de 1926.
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Modernismo português:
primeiros passos
O panorama de instabilidade interna, com
a realização de greves sucessivas, aliado às
dificuldades trazidas pela eclosão da guerra e
a necessidade de defender as colônias ultramarinas, fez com que o povo português manifestasse, de modo acentuado, um sentimento
que sempre o caracterizou: o saudosismo.

Nas páginas de Orpheu, o
Modernismo português
toma forma
Mais do que uma revista, Orpheu foi um
marco: símbolo do nascimento de uma geração de escritores que trouxe para Portugal
a essência do movimento modernista. Nas
suas páginas surgiram as grandes revelações
literárias do início do século XX: Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e José de Almada
Negreiros.

Neste painel da Gare Marítima de Alcântara, de 1936, José
de Almada Negreiros, modernista português, registra
a presença fundamental do mar e das navegações no
imaginário do povo lusitano, promovendo a associação
entre o real e o lendário.

Embora a revista contasse com outros
colaboradores, foram esses três escritores que, com suas obras, delinearam os novos rumos a serem seguidos pelos autores portugueses e deram
início a um processo de reflexão crítica sobre as causas da decadência e
da estagnação intelectual de Portugal.
Lançada em 1915, Orpheu só teve dois números publicados (um terceiro
chegou a ser editado). Os textos que circularam na revista revelam uma clara
influência de alguns movimentos da vanguarda europeia, principalmente o
Cubismo e o Cubofuturismo. Na proposta de ruptura com o passado, pode
ser identificada a influência
da estética surrealista, que
defendia o abandono da reprodução naturalista da realidade.
Ecos futuristas também se
fazem presentes, já no primeiro
número de Orpheu, nos versos
da “Ode triunfal” de Álvaro de
Campos, um dos heterônimos
de Fernando Pessoa, e no “Ultimatum futurista”, de Almada
Negreiros.

No segundo e último número de Orpheu
é publicado, pela primeira vez, o poema
“Ode marítima”, escrito por Álvaro
de Campos, um dos heterônimos de
Fernando Pessoa. 1915.
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A lembrança das antigas glórias marítimas
que haviam tornado Portugal uma das potências mundiais no século XVI e a lamentação
pelo desconcerto que dominou o país após o
desaparecimento de Dom Sebastião serviram
de berço para o nascimento de uma revista
que representaria o primeiro momento do
Modernismo português: Orpheu, publicada
em 1915.
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Almada Negreiros: a ira contra a
estagnação portuguesa
Um dos mais ativos e influentes artistas da geração Orpheu foi José
de Almada Negreiros. Entusiasmado com a possibilidade de transformar
a sociedade portuguesa por meio da arte, Almada destaca-se não apenas
pelos textos que escreve, mas também por sua excelente produção como
pintor, revelando-se um homem perfeitamente sintonizado com as tendências mais modernas da arte na Europa.

NEGREIROS, A. Autorretrato num grupo. 1925. Óleo sobre tela, 130 3 197 cm.

Em 1917, o escritor chocou o povo português com a divulgação do “Ultimatum futurista”, no qual fazia um apelo aos jovens para que assumissem
a recuperação da pátria e do espírito portugueses, comprometidos pela
fraqueza e saudosismo das gerações anteriores. Na exaltação que faz da
guerra como mecanismo transformador, fica evidente a influência das ideias
do líder futurista Marinetti. Observe.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

José Sobral de Almada
Negreiros (1893-1970) nasceu em São Tomé e Príncipe,
mas veio cedo para Portugal,
onde estudou no colégio dos
jesuítas. Quando ingressou
na Escola Internacional de
Lisboa, começou a divulgar
seus textos e desenhos.
Foi pintor, escritor, poeta,
dramaturgo, ensaísta. Foi o
grande sobrevivente da geração de Orpheu e, ao longo dos
seus 77 anos de vida, sempre
manifestou uma visão muito
crítica em relação a Portugal
e aos portugueses. Escreveu
A cena do ódio (poesia), A
engomadeira (novela) e Nome
de guerra (romance), entre
outros.
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ULTIMATUM FUTURISTA
ÀS GERAÇÕES PORTUGUESAS DO SÉCULO XX
1917
EU NãO PERTENçO a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço a
uma geração construtiva.
Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha
profissão e peso-a. Eu resolvo com a minha existência o significado actual da palavra
poeta com toda a intensidade do privilégio.
Eu tenho 22 anos fortes de saúde e de inteligência.
[...]
Vós, oh portugueses da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do século XX criai a pátria portuguesa do século XX.
[...]
Dispensai os velhos que vos aconselham para vosso bem e atirai-vos independentes prà sublime brutalidade da vida. Criai a vossa experiência e sereis os maiores.
Ide buscar na guerra da Europa toda a força da nossa nova pátria. No front está
concentrada toda a Europa, portanto a Civilização actual.
A guerra serve para mostrar os fortes mas salva os fracos.
A guerra não é apenas a data histórica de uma nacionalidade; a guerra resolve
plenamente toda a expressão da vida. A guerra é a grande experiência.
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[...]
É preciso criar o espírito da aventura contra o sentimentalismo literário dos
passadistas.
É preciso criar as aptidões prò heroísmo moderno: o heroísmo quotidiano.
É preciso destruir este nosso atavismo alcoólico e sebastianismo de beira-mar.
[...]
FINALMENTE: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX.

Atavismo: herança de
características psicológicas,
intelectuais ou comportamentais.
sebastianismo: crença na volta
mística de D. Sebastião, rei de
Portugal; reacionarismo; teimosia.

DIGO SEGUNDA VEZ: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX.
DIGO TERCEIRA VEZ: é preciso criar a pátria portuguesa do século XX.
[...]
O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, Portugueses, só vos faltam as qualidades.

Além de uma vasta produção poética, Almada Negreiros também se
destaca pelos romances e peças de teatro. Sua presença mais contundente
na cena modernista portuguesa, porém, ficará registrada nos inúmeros
manifestos, ensaios, crônicas e textos de prosa doutrinária que publicou
ao longo dos seus 77 anos.

Mário de sá-Carneiro e a
fragmentação do “eu”
Um pouco mais de sol — eu era brasa, / Um pouco mais de azul — eu era
além, lamenta-se o eu lírico do poema “Quase”, resumindo em belas imagens
a imensa frustração que marcou a vida de Mário de Sá-Carneiro.
Ao contrário do entusiasmado e combativo Almada, Sá-Carneiro anuncia,
em suas obras, não a necessidade de transformar a realidade, mas aquele que será o grande drama do homem do século XX: a fragmentação da
identidade, a aflição do indivíduo que se vê sufocado pela multidão e pelas
inovações tecnológicas. O autor persegue esse tema tanto nas obras em
prosa quanto na poesia que escreveu. A esse respeito, são célebres os
versos de “Dispersão”.

trilha sonora
Entre eu e o outro

O outro
Eu não sou eu nem sou o outro,
Sou qualquer coisa de intermédio:
Pilar da ponte de tédio
Que vai de mim para o outro.
CALCANhOTTO, Adriana;
SÁ-CARNEIRO, Mário de. O outro.
Intérprete: Adriana Calcanhotto.
Público, 2000. Rio de Janeiro: BMG.
@ Editora Minha Música/Domínio Público

Os versos de “O outro”, musicados por Adriana Calcanhotto,
resumem bem a essência da poesia
de Sá-Carneiro, sempre voltada para
as indagações sobre a constituição
da identidade.

Mário de Sá-Carneiro, s.d.

Mário de Sá-Carneiro
(1890-1916) era filho de uma
abastada família da alta
burguesia lisboeta e, depois
de uma tentativa de cursar
Direito na Universidade de
Coimbra, mudou-se para Paris. Ali, mergulhou na boêmia
literária dos cafés e escreveu intensamente, sempre
atormentado por problemas
de ordem íntima. Suicidou-se
ingerindo arsênico em 26 de
abril de 1916, em Paris. Ao
despedir-se do amigo, Pessoa escreveu: “Gênio na arte,
não teve [...] nem alegria nem
felicidade na vida. Só a arte
[...] por instantes o turbou
de consolação. São assim
os que os Deuses fadaram
seus.”.
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ALMADA NEGREIROS, José de. Obra completa. Rio de Janeiro,
Nova Aguilar, 1997. p. 649- 655. (Fragmento).
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Perdi-me dentro de mim
Porque eu era labirinto,
E hoje, quando me sinto,
É com saudades de mim.

Desceu-me na alma o crepúsculo;
Eu fui alguém que passou.
Serei, mas já não me sou;
Não vivo, durmo o crepúsculo.

Passei pela minha vida
Um astro doido a sonhar.
Na ânsia de ultrapassar,
Nem dei pela minha vida...

Álcool dum sono outonal
Me penetrou vagamente
A difundir-me dormente
Em uma bruma outonal.

Para mim é sempre ontem,
Não tenho amanhã nem hoje:
O tempo que aos outros foge
Cai sobre mim feito ontem.
[...]

Perdi a morte e a vida,
E, louco, não enlouqueço...
A hora foge vivida,
Eu sigo-a, mas permaneço...
.....................................................
.....................................................

Eu tenho pena de mim,
Pobre menino ideal...
Que me faltou afinal?
Um elo? Um rastro?... Ai de mim!...

Castelos desmantelados,
Leões alados sem juba...
.....................................................
.....................................................
Paris, maio de 1913

Unidade 7 • O Modernismo

Fernando António Nogueira Pessoa (1888-1935)
nasceu em Lisboa, mas foi
educado na África do Sul,
onde teve acesso a um universo cultural mais vasto
do que o português. Retornou a Lisboa aos 17 anos,
para cursar Letras, mas logo
abandonou a universidade.
Autodidata, dedicou-se a estudos de natureza filosófica,
mística e à leitura de poesia
moderna. Obteve o segundo
lugar em um concurso do
Secretariado de Propaganda
Nacional com Mensagem.
Visto pelos amigos como um
gênio, Pessoa só alcançou o
reconhecimento da crítica
após a morte.

SÁ-CARNEIRO, Mário de. Obra completa.
Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1995. p. 61-63. (Fragmento).

Todos os textos que Sá-Carneiro escreveu manifestam uma grande
sensibilidade, marcada pela expressão de uma angústia existencialista
praticamente insuportável.
A influência do decadentismo e da estética simbolista de fim de século
é recorrente nos poemas de Dispersão, nas novelas de Princípio e Céu em
fogo, na peça teatral Amizade e, principalmente, no estranho A confissão
de Lúcio. Com esta narrativa, Sá-Carneiro leva para a ficção o tema da fragmentação do “eu” e constrói a mais impressionante novela do Modernismo
português.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Dispersão

Fernando Pessoa:
o poeta de muitas faces
Quando se estuda a obra poética de Pessoa, é necessário fazer uma
distinção entre todos os poemas que assinou com o seu nome verdadeiro,
portanto considerados poesia ortônima, e todos os outros, atribuídos a
diferentes heterônimos.
Além do escândalo da publicação de Orpheu, que lhe rendeu alguma celebridade, a vida de Fernando Pessoa foi basicamente anônima e solitária.
Conhecido apenas por um reduzido grupo de amigos, dentre os quais merece
posição destacada Mário de Sá-Carneiro, o autor costumava espantá-los
com sua inteligência assombrosa e sua vasta produção poética.

Fernando Pessoa, s.d.

Quando, após sua morte, os críticos descobriram a riqueza de sua obra e
o fenômeno da heteronímia, Pessoa finalmente conheceu a fama merecida
e hoje é visto como um dos maiores escritores da língua portuguesa de
todos os tempos.
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A poesia ortônima
Alguns temas marcam a poesia ortônima de Fernando Pessoa. Em inúmeros poemas o tema do “questionamento do eu”
é abordado, às vezes de modo mais sofrido e denotando uma
grande angústia, às vezes de modo mais casual. A variação de
tom, porém, não representa uma diminuição no interesse do
poeta em investigar como se constitui a identidade individual.
Observe:

Ao lado do chapéu e do bigodinho,
os óculos tornaram-se a marca da
identidade de Fernando Pessoa.
Conta-se que, na hora da morte,
o poeta teria pedido: “Dá-me os
óculos, os meus óculos”. s.d.

Às vezes, na penumbra
Do meu quarto, quando eu
Para mim próprio mesmo
Em alma mal existo,
Toma um outro sentido
Em mim o Universo —
É uma nódoa esbatida
De eu ser consciente sobre
Minha ideia das coisas. [...]
PESSOA, Fernando. Cancioneiro.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 132. (Fragmento).

Gato que brincas na rua
Como se fosse na cama,
Invejo a sorte que é tua
Porque nem sorte se chama.
Bom servo das leis fatais
Que regem pedras e gentes,
Que tens instintos gerais
E sentes só o que sentes.
És feliz porque és assim,
Todo o nada que és é teu.
Eu vejo-me e estou sem mim,
Conheço-me e não sou eu.
PESSOA, Fernando. Cancioneiro.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 156.

espreita: vigia, observa.
esbatida: pálida.
Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

De quem é o olhar
Que espreita por meus olhos?
Quando penso que vejo,
Quem continua vendo
Enquanto estou pensando?
Por que caminhos seguem,
Não os meus tristes passos,
Mas a realidade
De eu ter passos comigo?

Outra questão que ocupou Pessoa foi a da “sinceridade do fingimento”,
condição da criação literária, e que deu origem a alguns poemas muito
conhecidos, como o que segue.
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enleio: aquilo que prende,
liga, envolve.

Isto
Dizem que finjo ou minto
Tudo que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.
Tudo o que sonho ou passo,
O que me falha ou finda,
É como que um terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda.

PESSOA, Fernando. Cancioneiro.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 165.

•
O sentido do título

Mensagem: releitura mítica do destino português

Dentre as obras da poesia ortônima de Fernando Pessoa, destacam-se
os belíssimos poemas de Mensagem, livro com o qual obteve o segundo
lugar em um concurso do Secretariado de Propaganda Nacional português.
Foi o único livro publicado em vida por Pessoa (1934).
Nesse livro, o poeta promove uma releitura do destino de Portugal, tendo
como base o fenômeno das navegações, a ligação entre os portugueses
e o mar e o mito do encoberto, associado ao desaparecimento misterioso
de D. Sebastião.
Os poemas de Mensagem revelam a crença em um futuro no qual Portugal voltará a ocupar uma posição de destaque entre as nações, cumprindo,
assim, o destino que lhe foi atribuído pelos deuses.

Unidade 7 • O Modernismo

Estudo para o título do livro
Mensagem, s.d.

Pessoa havia, inicialmente, decidido chamar seu livro de Poemas de Portugal.
Concordando com a opinião
do amigo Cunha Dias de que
esse título já estava muito
banalizado, o poeta resolve
fazer uma série de estudos
com uma citação extraída da
obra de Virgílio: Mens Agitat
Molem (A mente move a matéria). A divisão em três partes resultou no título do livro:
MENS/AG(ITAT MOL)EM.

sagrou: concedeu um título
ou uma honra.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
Sentir? Sinta quem lê!

O infante
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,
E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.
Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!
PESSOA, Fernando. Mensagem.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 78.
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Nas três partes em que organizou os poemas (“Brasão”, “Mar português”
e “O encoberto”), Pessoa reinterpreta os principais símbolos históricos
e míticos da cultura portuguesa, sempre enfatizando a vocação do povo
para superar todos os obstáculos, movido por uma grandeza de alma que
o torna único.
Elemento central na arquitetura poética de Mensagem é o mar oceano,
símbolo da transcendência a ser alcançada pela provação individual e coletiva. Como afirma o eu lírico, nos versos finais de “Mar português”: “Deus
ao mar o perigo e o abismo deu,/ Mas nele é que espelhou o céu”.

trilha sonora

Em 1921, Pessoa fundou, com
amigos, uma casa editora e
comercial chamada Olisipo. O
nome é uma referência ao nome
mítico de Lisboa, Olisipone, cujo
fundador teria sido o herói grego
Ulisses. O logotipo foi criado pelo
próprio poeta.

OLIVEIRA, A. Mensagem 2.
Gradiente, 2004.

OLIVEIRA, A. Mensagem de Fernando
Pessoa. Eldorado, 1997.

O compositor baiano André Luiz Oliveira reuniu, em 1986, um time de estrelas da MPB para interpretar a sua leitura musical de alguns dos poemas
de Mensagem. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Belchior foram alguns
desses artistas. Em 2004, para comemorar os 70 anos da publicação do livro
homônimo, um novo disco foi lançado, com poemas que ainda não haviam
sido musicados.

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Texto: carta de Fernando
Pessoa a Casais Monteiro.

A poesia heterônima
O fenômeno da heteronímia resolve de modo interessante uma questão
que persegue Fernando Pessoa durante toda sua vida: o desdobramento
do “eu”, a multiplicação de identidades.
“Desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram”, confessa
o poeta ao amigo Adolfo Casais Monteiro em carta que explica a gênese
dos heterônimos.
Tome nota
Heterônimos são autores imaginados por Fernando Pessoa. Quando assumia a forma de um de seus heterônimos, Pessoa produzia textos com características completamente diferentes dos de sua autoria. Entre os heterônimos,
destacam-se Bernardo Soares, autor do Livro do desassossego, e os poetas
Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis.

Em termos práticos, o que se observa é que Pessoa criou várias “personas” poéticas (seus heterônimos) e, por meio delas, deu forma a diferentes
modos de olhar o mundo. Como veremos a seguir, cada um desses heterônimos contava com personalidade e estilo próprios.

Fernando Pessoa, aos 5 anos.
Foto de 1893. “Criança isolada
e não desejando senão assim
estar”, Fernando Pessoa começa a
povoar o seu universo com figuras
inventadas: um capitão Thibeaut,
um Chevalier de Pas, em nome dos
quais escreve cartas a si próprio.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“... o som presente desse mar futuro”
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Alberto Caeiro, segundo
Fernando Pessoa

•

O “mestre” Alberto Caeiro

Autor de uma poesia cuja simplicidade aparente esconde uma complexidade filosófica bastante grande, Alberto Caeiro define-se como o “homem
do campo”, “o guardador de rebanhos”.
Toda a sua produção poética gira em torno da questão da percepção
do mundo e da tendência do ser humano em interpretar o que vê como
símbolos de outras coisas. Segundo Caeiro, essa é a razão de não conseguirmos compreender que as coisas são o que são e que este é o seu
verdadeiro significado. Observe.

XXXV

Mas para mim, que não sei o que penso,
O que o luar através dos altos ramos
É, além de ser
O luar através dos altos ramos,
É não ser mais
Que o luar através dos altos ramos.

Alberto Caeiro, heterônimo
de Fernando Pessoa,
representado em mural por
José de Almada Negreiros,
1961.

Unidade 7 • O Modernismo

Alberto Caeiro nasceu em
1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quase
toda a sua vida no campo. Não
teve profissão nem educação
quase alguma. Era de estatura
média, e, embora realmente
frágil (morreu tuberculoso),
não parecia tão frágil como era.
Tinha a cara rapada, era louro
sem cor, olhos azuis. [...] Como
disse, não teve mais educação
que quase nenhuma — só instrução primária; morreram lhe
cedo o pai e a mãe, e deixou se
ficar em casa, vivendo de uns
pequenos rendimentos. Vivia
com uma tia velha, tia-avó.
PESSOA, Fernando.
Cartas escolhidas.
In: QUADROS, António (Org., int. e
notas). Obra poética e em prosa.
Porto: Lello & Irmão Editores,
1986. v. 2, p. 342-343.
(Fragmento adaptado).

PESSOA, Fernando. Poemas completos de Alberto Caeiro.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 222.

Esse tipo de lógica desconcertante está no centro do olhar de Alberto Caeiro para o mundo: as coisas são o que são. Como afirma em outro
poema:

XXIV
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O luar através dos altos ramos,
Dizem os poetas todos que ele é mais
Que o luar através dos altos ramos.

O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma sequestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas
E as flores as penitentes convictas de um só dia,
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas
Nem as flores senão flores,
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.
PESSOA, Fernando. Poemas completos de Alberto Caeiro.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 217-218. (Fragmento).
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Esse modo de encarar a vida aproxima a poesia de Alberto Caeiro da
filosofia zen-budista, negando a ideia de qualquer realidade além da que
constitui nossa experiência concreta e imediata das coisas.

•

O lirismo clássico de Ricardo Reis

Ricardo Reis é o heterônimo clássico de Fernando Pessoa. Em todos os
poemas que escreveu, revela a influência dos poetas clássicos gregos e
latinos. Sua visão pagã foi inspirada pelo mestre Caeiro.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com uma sintaxe de grandes inversões, usando regências desusadas e
vocabulário raro, Ricardo Reis dá a seus poemas uma característica bastante diferente da simplicidade observada nos textos de Caeiro. Observe.

As rosas amo dos jardins de Adônis,
Essas volucres amo, Lídia, rosas,
Que em o dia em que nascem,
Em esse dia morrem.
A luz para elas é eterna, porque
Nascem nascido já o sol, e acabam
Antes que Apolo deixe
O seu curso visível.
Assim façamos nossa vida um dia,
Inscientes, Lídia, voluntariamente
Que há noite antes e após
O pouco que duramos.
PESSOA, Fernando. Odes de Ricardo Reis.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 259.

Volucres (vólucres): que têm vida curta, efêmeras.
Inscientes: ignorantes, que desconhecem.

Esse poema ilustra a influência dos temas greco-latinos na poesia de
Ricardo Reis. Todo o raciocínio desenvolvido pelo eu lírico pode se resumir
de modo simples: é necessário viver o momento, aproveitá-lo, sem pensar
no que veio antes ou no que virá depois.
O exemplo das rosas, que florescem e morrem no período de um dia, é
apresentado para encaminhar o apelo dirigido à amada: “Assim façamos nossa
vida um dia”. Um dia, nesse caso, não é uma referência a um momento futuro,
mas sim uma medida de tempo. O eu lírico deseja viver sua vida de modo pleno,
como se a duração de que dispusesse fosse a mesma das rosas.

Ricardo Reis, segundo
Fernando Pessoa
Ricardo Reis nasceu em
1887 (não me lembro do dia e
mês, mas tenho os algures), no
Porto, é médico. [...] Educado
num colégio de jesuítas, vive
no Brasil desde 1919, pois se
expatriou espontaneamente
por ser monárquico. É um latinista por educação alheia, e um
semi-helenista por educação
própria.
PESSOA, Fernando. Cartas
escolhidas. In: QUADROS, António
(Org., int. e notas). Obra poética e
em prosa. Porto: Lello & Irmão
Editores, 1986. v. 2. p. 342-343.
(Fragmento adaptado).

Ricardo Reis, heterônimo
de Fernando Pessoa,
representado em mural por
José de Almada Negreiros,
1961.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal

O desafio de uma filosofia de vida como a defendida por Caeiro é evidente:
precisamos “desaprender” um olhar definido pela cultura ocidental que insiste em tomar a natureza como símbolo de emoções e sentimentos humanos.
Aceitar que estrelas e flores são somente estrelas e flores é um imenso desafio para “nós que trazemos a alma vestida”, como reconhece o poeta.
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A defesa da necessidade de aproveitar o momento presente pela incerteza que ronda o futuro, releitura evidente do carpe diem horaciano,
vem, muitas vezes, associada a uma postura estoica que propõe algum
comedimento na busca dos prazeres. Observe:

Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio.
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas,
(Enlacemos as mãos.)
Depois pensemos, crianças adultas, que a vida
Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa,
Vai para um mar muito longe, para ao pé do Fado,
Mais longe que os deuses.
Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio.
Mais vale saber passar silenciosamente
E sem desassossegos grandes.
Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz,
Nem invejas que dão movimento demais aos olhos,
Nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria,
E sempre iria ter ao mar.
Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos,
Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias,
Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro
Ouvindo correr o rio e vendo-o.
Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as
No colo, e que o seu perfume suavize o momento ––
Este momento em que sossegadamente não cremos em nada,

Unidade 7 • O Modernismo

Pagãos inocentes da decadência.
Óbolo: moeda grega de pouco
valor. A referência, no verso,
diz respeito ao pagamento que
deveria ser feito ao barqueiro
Caronte, personagem da
mitologia grega. De acordo com
a lenda, Caronte transportava
os recém-mortos através do rio
Aqueronte até o local que lhes
seria destinado no hades (reino
dos mortos). Por esse motivo,
era costume, no sepultamento,
colocar uma moeda chamada
óbolo sob a língua do cadáver,
para que pudesse pagar a Caronte
pela travessia do rio. Quem não
pagasse o óbolo ao barqueiro,
passaria a eternidade na margem
do Aqueronte.

Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois
Sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova,
Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos
Nem fomos mais do que crianças.
E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio,
Eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti.
Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim –– à beira-rio,
Pagã triste e com flores no regaço.
PESSOA, Fernando. Odes de Ricardo Reis. In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 256-257.
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As duas estrofes finais revelam a lógica por trás da defesa do estoicismo.
Se os amantes simplesmente desfrutarem da companhia um do outro, sem
grandes emoções, sofrerão menos quando a morte chegar. Ao longo do poema, o que fica claro é que os comportamentos humanos não são capazes
de afetar o curso natural das coisas e o mais sábio, portanto, é aceitá-las
como são, sem grande sofrimento.

As angústias do engenheiro Álvaro de Campos

heterônimo futurista de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos também
é conhecido pela expressão de uma angústia intensa, que sucede seu entusiasmo com as conquistas da modernidade.
Na fase da “amargura angustiada”, o poeta escreve longos poemas em
que um grande desencanto existencial se revela. O mais conhecido deles
é “Tabacaria”. Nos trechos que seguem podemos identificar a manifestação de um grande descontentamento consigo mesmo, aliado a uma visão
bastante crítica da realidade que o cerca.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Tabacaria

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
[...]
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.
Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu.
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora,
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro.
[...]
O mundo é para quem nasce para o conquistar
E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão.
Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez.
Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo,
Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu.
Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda,
Ainda que não more nela;
Serei sempre o que não nasceu para isso;
Mansarda: sótão, último andar
de uma casa, cujas janelas dão
Serei sempre só o que tinha qualidades;
acesso ao telhado, água-furtada.
[...]

Álvaro de Campos,
heterônimo de Fernando
Pessoa, representado em
mural por José de Almada
Negreiros, 1961.

Álvaro de Campos nasceu
em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890 [...]. É engenheiro
naval (por Glasgow), mas
agora está aqui em Lisboa em
inactividade. É alto (1,75 m
de altura, mais 2 cm do que
eu), magro e um pouco tendente a curvar-se, cara rapada,
entre branco e moreno, tipo
vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e
normalmente apartado ao
lado, monóculo. Teve uma
educação vulgar de liceu;
depois foi mandado para a
Escócia estudar engenharia,
primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem
ao Oriente de onde resultou o
“Opiário”. Ensinou-lhe latim
um tio beirão que era padre.
PESSOA, Fernando. Cartas
escolhidas. In: QUADROS, António
(Org., int. e notas). Obra poética
e em prosa. Porto: Lello & Irmão
Editores, 1986. v. 2.
p. 342-343. (Fragmento adaptado).

PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 362-363. (Fragmento).

Passados mais de setenta anos da morte de Fernando Pessoa, ele continua
a ser considerado um fenômeno sem igual entre os poetas de língua portuguesa. Não se tem conhecimento, em nenhuma outra cultura, de um autor que
tenha se multiplicado em tantos outros e, com cada uma dessas identidades
literárias, produzido uma obra tão vasta e de tão grande qualidade.
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Álvaro de Campos,
segundo Fernando Pessoa

Máquina de escrever utilizada
por Fernando Pessoa, s.d.
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Os estudiosos do espólio de Pessoa contaram pelo menos 72 heterônimos e semi-heterônimos criados pelo poeta para dar vazão a sentimentos
e ideias que, em muitos casos, não chegava sequer a reconhecer como
seus. “Não há que buscar em quaisquer deles ideias ou sentimentos meus,
pois muitos deles exprimem ideias que não aceito, sentimentos que nunca
tive. há simplesmente que os ler como estão, que é aliás como se deve ler”,
escreveu o autor em um de seus muitos textos a respeito do fenômeno
da heteronímia.
O contato com a poesia de Fernando Pessoa (ortônima ou heterônima)
revela, portanto, a essência do fazer literário: a capacidade de olhar para o
mundo com olhos que, ao mesmo tempo, indagam, interpretam e traduzem
uma realidade e os muitos sentimentos por ela evocados.

texto para análise
Leia com atenção o poema abaixo para responder às questões de 1 a 6.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Texto 1

No poema, o eu lírico surpreende-se com um acontecimento que,
além de afetar a rotina da cidade, desencadeia uma reflexão
sobre sua própria identidade.
Cruz na porta da tabacaria!
Quem morreu? O próprio Alves? Dou
Ao diabo o bem-estar que trazia.
Desde ontem a cidade mudou.

Meu coração tem pouca alegria,
E isto diz que é morte aquilo onde estou.
Horror fechado da tabacaria!
Desde ontem a cidade mudou.

Quem era? Ora, era quem eu via.
Todos os dias o via. Estou
Agora sem essa monotonia.
Desde ontem a cidade mudou.

Mas ao menos a ele alguém o via.
Ele era fixo, eu, o que vou.
Se morrer, não falto, e ninguém diria:
Desde ontem a cidade mudou.

Ele era o dono da tabacaria.
Um ponto de referência de quem sou.
Eu passava ali de noite e de dia.
Desde ontem a cidade mudou.

1. O poema de Álvaro de Campos é estruturado
Unidade 7 • O Modernismo

de modo a criar um efeito de monotonia. Que
elementos formais produzem esse efeito?

2. O primeiro verso da primeira estrofe revela a
reação do eu lírico ao perceber que algo inesperado aconteceu. Que acontecimento é esse?

a) Qual é a reação do eu lírico a tal acontecimento? De que modo ela é sugerida por esse
primeiro verso?

b) Ao se dar conta do ocorrido, o estado de espírito do eu lírico se modifica imediatamente.
Explique.

PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 383-384.

3. Por que o acontecimento em questão desencadeia
uma reação tão forte no eu lírico? Justifique.

4. Na última estrofe,o eu lírico explicita a razão de ter reagido de modo tão forte à quebra da sua monotonia.
Transcreva os versos em que isso ocorre.
ff
Qual a importância do refrão, no conjunto do
poema, quando consideramos a reflexão final
feita pelo eu lírico?

5. Podemos afirmar que a reflexão desencadeada
pela quebra da monotonia relaciona-se ao tema
da identidade. Por quê?
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6. Álvaro de Campos é o engenheiro, o homem que vive intensamente as
transformações trazidas pelo progresso. Por esse motivo, ele é, entre
os heterônimos pessoanos, o mais afetado pela crise de identidade
que marca a vida nos centros urbanos no início do século XX. De que
modo o tema desenvolvido no poema ilustra essa característica?

Leia com atenção o poema abaixo para responder às questões
de 7 a 9.

Texto 2

Quando, Lídia, vier o nosso outono
Com o inverno que há nele, reservemos
Um pensamento, não para a futura
Primavera, que é de outrem,
Nem para o estio, de quem somos mortos,
Senão para o que fica do que passa —
O amarelo atual que as folhas vivem
E as torna diferentes.
PESSOA, Fernando. Odes de Ricardo Reis.
In: GALhOz, Maria Aliete (Org.). Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. p. 283.

Outrem: outra pessoa, alguém
indefinido que não participa da
interlocução estabelecida no
momento.
estio: verão.

7. Ricardo Reis utiliza as estações do ano, em seu poema, como metáforas para diferentes momentos da vida humana. Que momento cada
uma das estações simboliza?
ff
Considerando o sentido metafórico das estações, em que momento
o eu lírico se encontra? Explique.

8. As estações do ano são utilizadas como símbolos para que o eu
lírico explicite uma determinada filosofia de vida. Qual é ela?
Justifique.

9. Nos versos a seguir, escritos pelo poeta latino Horácio, o carpe diem
foi tematizado pela primeira vez. Leia:

Texto 3
Não indagues, Leucónoe, ímpio é saber;
a duração da vida
que os deuses decidiram conceder-nos,
[...]
Enquanto conversamos,
foge o tempo invejoso.
Desfruta o dia de hoje, acreditando
o mínimo possível no amanhã.
hORÁCIO. Poesia grega e latina.
Tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos.
São Paulo: Cultrix, 1964. p. 185. (Fragmento).
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No poema, as estações do ano são apresentadas
como importantes símbolos para diferentes
momentos da vida humana.

ff
A filosofia de vida expressa por Ricardo Reis é a mesma apresentada
no poema de Horácio? Explique.
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Os longos negros anos
da ditadura em Portugal
Com a chegada de Salazar ao poder e o início da ditadura do Estado
Novo, a repressão passa a ser praticada em larga escala, com a instituição
da censura e a criação da polícia política (a PIDE).
Em termos administrativos, cria-se uma fachada de tranquilidade, equilíbrio e ordem, apoiada pela realização de inúmeras obras públicas, como a
construção de edifícios, de hidrelétricas que, de certo modo, preparavam o
país para a industrialização que chegaria na década de 1950. Na verdade, o
medo e a insegurança, aliados à passividade e à fragilidade das instituições,
formam o verdadeiro retrato de Portugal sob a ditadura salazarista.
Florbela Espanca (1894-1930) nasceu em Vila Viçosa,
distrito de Évora, na região
do Alentejo. Definia-se como
“filha da charneca erma e
selvagem”, aludindo à vegetação de sua terra amada.
Precursora do feminismo em
Portugal, viveu atormentada
por sofrimentos íntimos que
inspirariam seus versos de
angústia e dor. Casou-se três
vezes, fato raro para a época
em que viveu, mas só na poesia encontrou algum alívio
para a agonia existencial
que terminaria por levá-la ao
suicídio no dia 8 de dezembro
de 1930, quando completou
36 anos.

É no contexto do início do Estado Novo que surge a revista Presença com
a proposta de uma literatura mais introspectiva e intimista.

O “interregno”
Entre o fim de Orpheu e o surgimento da revista Presença (em 1927), que
marcará o início do segundo momento modernista, aparecem no cenário
literário português alguns escritores que demonstram, em suas obras, uma
forte vinculação à tradição do Simbolismo/Decadentismo. Nesse período,
muitas vezes identificado como “interregno”, destacam-se dois nomes: o
de Florbela Espanca e o de Aquilino Ribeiro.
Vivendo em plena agitação modernista, esses escritores não chegam a
ser influenciados pelo espírito da ruptura com o passado que caracterizou,
como vimos, a primeira geração modernista portuguesa.

Florbela espanca, “a charneca rude
a abrir em flor”
Florbela Espanca, que também escreveu contos muito bem elaborados,
consagra-se como uma poetisa de sensibilidade aguda. Teve como ídolo
o poeta António Nobre, mestre simbolista e autor do “livro mais triste de
Portugal”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Florbela Espanca, c. 1929

Unidade 7 • O Modernismo

Nos vários sonetos que escreveu, nota-se uma opção por certos temas
típicos da estética do fim do século, como os cenários outonais, o gosto pelas
horas da tarde, a abordagem de estados de alma indefinidos, acompanhados
por um tom decadentista. Dor, angústia existencial e profundo sofrimento
dão o tom da maioria dos poemas escritos pela autora.

A beleza da chegada da primavera, tingindo de roxo a terra alentejana, inspiraria o título do
último livro de poemas preparado por Florbela e publicado após sua morte: Charneca em flor.
Vaucluse, Provence, França, 2008.
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Em alguns poemas, porém, emerge um erotismo poderoso, que sinaliza
um olhar feminino marcado pela independência em relação ao convencionalismo da sociedade da época. Observe:

Se tu viesses ver-me...
Se tu viesses ver-me hoje à tardinha,
A essa hora dos mágicos cansaços,
Quando a noite de manso se avizinha,
E me prendesse toda nos teus braços...
Quando me lembra: esse sabor que tinha
A tua boca... o eco dos teus passos...
O teu riso de fonte... os teus abraços...
Os teus beijos... a tua mão na minha...

Se tu viesses quando, linda e louca,
Traças as linhas dulcíssimas dum beijo
E é de seda vermelha e canta e ri
E é como um cravo ao sol a minha boca...
Quando os olhos se me cerram de desejo...
E os meus braços se estendem para ti...

Florbela mostrou ser possível atingir a excelência literária dominando
uma forma poética específica, o soneto. Revelou-se, assim, uma herdeira
digna da tradição portuguesa de mestres como Camões, Bocage e Antero
de Quental. Entre suas obras, destacam-se: Trocando olhares (1915-1917),
Livro de mágoas (1919), Livro de “Sóror Saudade” (1923) e Charneca em flor
(1931, publicação póstuma).

trilha sonora

Fanatismo
Minh’alma de sonhar-te, anda perdida
Meus olhos andam cegos de te ver
Não és sequer a razão do meu viver
Posto que és já toda a minha vida
Não vejo nada assim, enlouquecida
Passo no mundo meu amor a ler
No misterioso livro do teu ser
A mesma história, tantas vezes lida
[...]
Raimundo Fagner. Ao vivo.
Rio de Janeiro: Sony Music, 2000.
(Fragmento).

Capa do CD Ao vivo, de Raimundo Fagner.
Rio de Janeiro: Sony Music, 2000.

Um dos mais conhecidos poemas de Florbela Espanca, Fanatismo, foi musicado por Fagner no disco Traduzir-se (1981). A beleza do soneto combinou
bem com a música e o sucesso foi tão grande que o compositor cearense
criou outra “parceria” com Florbela no soneto “Fumo”: “Longe de ti são ermos os
caminhos/ Longe de ti não há luar nem rosas / Longe de ti há noites silenciosas/
Há dias sem calor, beirais sem ninho”.
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ESPANCA, Florbela. Charneca em flor.
In: FARRA, Maria Lúcia Dal (Org., int. e notas).
Poemas de Florbela Espanca. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 218.
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Aquilino Ribeiro: a importância das tradições
Aquilino Ribeiro dá continuidade à imagem do tradicional escritor português
ligado à terra. Sua obra é marcada por um certo tom provinciano, nacionalista,
revelado pela reverência a alguns escritores consagrados, que, antes dele,
trataram da questão das tradições portuguesas, como Camilo Castelo Branco
e Eça de Queirós.
Consagra-se no cenário literário pelo cuidado com a expressão linguística.
Sua obra de ficção desdobra-se em vários temas: o culto da religiosidade, a
valorização dos costumes rústicos e a introspecção psicológica. Dentre suas
obras, destacam-se: Via Sinuosa (1918), Terras do Demo (1919), Filhas de Babilônia (1920), Maria Benigna (1933) e A casa grande de Romarigães (1957).

O lançamento de uma revista literária também marcará o início da segunda geração modernista portuguesa. Em 1927, surgiu o primeiro número
da revista Presença — Folha de arte e crítica, que alcançaria um total de
54 números publicados, consagrando-se como a revista literária de maior
duração do país.
Tome nota
Considera-se que a segunda geração modernista portuguesa, identificada
ao movimento denominado presencismo, estendeu-se de 1927 a 1940, existindo enquanto foi publicada a revista Presença.

Capa do no 36 da revista Presença,
c. 1932.

Como traço característico da literatura produzida pelos jovens presencistas, observamos a opção por uma certa alienação social. Atuando em um
momento de sérias crises políticas, esses escritores preferiram interrogar
o sentido da existência humana, criando uma literatura introspectiva.
Não se pode, contudo, afirmar que eles formaram um conjunto coeso,
porque havia polêmicas geradas principalmente pelas diferenças ideológicas em relação à literatura (conservadoras ou progressistas).
O maior mérito dos presencistas foi, na verdade, o de divulgar as conquistas da primeira geração modernista, consolidando a nova visão estética
em Portugal. Além disso, suas preocupações existenciais aproximaram a
literatura das teorias de Freud sobre o inconsciente humano. Na mesma
linha, sofreram a influência das narrativas psicologizantes de Proust e
Dostoiévski.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Presencismo:
os escritores ensimesmados

Unidade 7 • O Modernismo

Destacam-se, como autores do período, José Régio (o principal “teórico”
do grupo), Miguel Torga, João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro e
Branquinho da Fonseca.

O neorrealismo português
Para fazer frente à literatura intimista e introspectiva dos autores de
Presença, surgiu em Portugal, no final da década de 1930, o chamado movimento Neorrealista. Os autores que divulgaram a nova tendência estética
declararam o desejo de enfrentar a ditadura salazarista como proposta
definidora de suas obras.
A literatura precisava, segundo esses autores, assumir um caráter mais
engajado, vinculando-se à realidade portuguesa do momento. O objetivo da tematização da realidade seria, através dos textos literários, conscientizar a população sobre os males advindos dos anos de censura imposta pela ditadura.
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A “arte pela arte” presencista devia abrir espaço para a consciência dos
problemas enfrentados por Portugal e para o risco representado pela aproximação ideológica entre o Estado Novo e o nazifascismo.
Tome nota
Considera-se que o Neorrealismo português teve início em 1939, com a
publicação do romance Gaibéus, de Alves Redol.

Os neorrealistas foram fortemente influenciados pelo romance regionalista brasileiro, principalmente pela obra de Graciliano Ramos, José Lins
do Rego e Jorge Amado. Entre seus conterrâneos, adotaram Eça de Queirós
como modelo inspirador.
Em linhas gerais, os textos da terceira geração modernista definiam-se
por apresentar duas características fundamentais:
• concepção da literatura como produto de um contexto histórico-social
específico, de uma realidade concreta.

O fim do neorrealismo não está associado a uma data precisa. Costuma-se adotar duas referências: a morte de Salazar, em 1968, e a Revolução
dos Cravos (25 de abril de 1974), como marcos possíveis do seu término. É
preciso ressaltar, porém, que muitos dos autores portugueses contemporâneos ainda apresentam traços dessa estética em suas obras.

Alves Redol e os trabalhadores da terra
Antônio Alves Redol desponta para a literatura portuguesa no ano de
1939, com a publicação do romance Gaibéus. O título da obra refere-se
aos modestos camponeses do Ribatejo, cuja vida sofrida e injustiçada
é apresentada pelo autor em uma série de episódios que se justapõem,
como se formassem “manchas”, símbolo da existência dessas criaturas
sem nome nem esperança. Observe:
Pareciam cercados no trabalho pelo braseiro de um fogo que alastrava-se na
Lezíria Grande. Como se da Ponta de Erva ao Vau a leiva se consumisse nas labaredas
de um incêndio que irrompesse ao mesmo tempo por toda a parte.
O ar escaldava; lambia-lhes de febre os rostos corridos pelo suor e vincados por
esgares que o esforço da ceifa provocava. O Sol desaparecera há muito, envolvido
pela massa cinzenta das nuvens cerradas. Os ceifeiros não o sentiam penetrar-lhes
a carne abalada pela fadiga. Lento, mas persistente, parecia ter-se dissolvido no ar
que respiravam, pastoso e espesso. Trabalhavam à porta de uma fornalha que lhes
alimentava os pulmões com metal em fusão.
Quase exaustos, os peitos arfavam num ritmo de máquinas velhas saturadas
de movimento.
A ceifa, porém, não parava, e ainda bem — a ceifa levava o seu tempo marcado.
Se chovesse, o patrão apanharia um boléu de aleijar, diziam os rabezanos na sua
linguagem taurina. Eles próprios não a desejavam; se as foices não cortassem arroz,
as jornas acabariam também. E se ao sábado o apontador não enchesse a folha, as
fateiras não trariam pão e conduto da vila.
Então os dias tornar-se-iam ainda mais penosos e o degredo por terras estranhas
mais insuportável. [...]
REDOL, Antônio Alves. Gaibéus. In: MOISÉS, Massaud.
A literatura portuguesa através dos textos. 24. ed. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 461. (Fragmento).

Gaibéu, em Portugal, é o
termo utilizado para designar
o trabalhador rural que limpa
a campina de galhos e ervas
daninhas, preparando o campo
para a plantação.

Boléu: pancada.
Rabezanos: camponeses.
jornas: trabalhos contratados
por dia.
Fateiras: vendedoras.
Conduto: alimento que se come
com pão.
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• denúncia da alienação e dos fatores que tornam possível tal realidade,
como a exploração dos trabalhadores, a falta de educação, as precárias
condições de saúde e o governo ditatorial.
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Além de Alves Redol, destacaram-se entre os neorrealistas Fernando
Namora, José Cardoso Pires, Urbano Tavares Rodrigues, Manuel da Fonseca,
Vergílio Ferreira e Carlos de Oliveira.

texto para análise

Texto 1

Versos de orgulho
No poema, Florbela Espanca revela algumas das
características que a definiram com uma mulher de
perspectivas muito avançadas para o seu tempo.
O mundo quer-me mal porque ninguém
Tem asas como eu tenho! Porque Deus
Me fez nascer Princesa entre plebeus
Numa torre de orgulho e de desdém.
Porque o meu Reino fica para além...
Porque trago no olhar os vastos céus
E os oiros e clarões são todos meus!
Porque eu sou Eu e porque Eu sou Alguém!
O mundo! O que é o mundo, ó meu Amor?
— O jardim dos meus versos todo em flor...
A seara dos teus beijos, pão bendito...
Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços...
— São os teus braços dentro dos meus braços,
Via Láctea fechando o Infinito.
Oiros: ouros.
seara: terra cultivada.

ESPANCA, Florbela. Livro de mágoas.
In: FARRA, Maria Lúcia Dal (Org.).
Poemas de Florbela Espanca.
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 210.

2. O eu lírico do poema é feminino. Como isso é
marcado no texto?
ff
Qual é o sentimento expresso pelo eu lírico nas
duas primeiras estrofes?

3. Como o eu lírico define seu mundo?
4. Leia um trecho de um texto escrito por Florbela
para uma revista portuguesa intitulada A mulher
(1913).

Texto 2
Mulheres da minha terra! Gatas Borralheiras com o
cérebro vazio, que esperam, sentadas à lareira e com estremecimentos mórbidos, a hipotética aparição do príncipe
encantado; [...] bonecas de luxo, vestidas como as senhoras
de Paris e com a inteligência toda absorvida na decifração
das modas, incapazes de outro interesse ou de outra compreensão! [...] Pobres mulheres da minha terra!
ESPANCA, Florbela. Florbela: um caso feminino e poético.
In: FARRA, Maria Lúcia Dal (Org., int. e notas).
Poemas de Florbela Espanca.
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. XXXVIII.

a) O que esse trecho permite concluir a respeito
da opinião de Florbela em relação ao comportamento das mulheres no início do século XX?

b) O aspecto inovador do poema é marcado pelo
fato de a postura do eu lírico ser totalmente
oposta ao comportamento criticado por Florbela. Explique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia com atenção o poema abaixo para
responder às questões de 1 a 3.

5. Os versos finais podem ser lidos como expressão
de um desejo de fusão entre os amantes, como
símbolo da realização plena. Explique.

Unidade 7 • O Modernismo

ff
Essa imagem final pode ser vista como contraditória em relação à postura libertária assumida
pelo eu lírico feminino?

Leia com atenção o poema abaixo para
responder às questões de 6 a 8.

Texto 3

1. Embora tenha escrito durante o modernismo
português, Florbela Espanca revela influências, no conteúdo e na forma, que a associam
às estéticas do fim do século XIX. Em termos
formais, como se estrutura o poema ao lado?
ff
A forma escolhida para o poema pode ser vista como algo que afasta a poesia de Florbela
da estética modernista? Por quê?

Epitáfio para um poeta
No poema, o eu lírico reflete
sobre a morte de um poeta.
As asas não lhe cabem no caixão!
A farpela de luto não condiz
Com seu ar grave, mas, enfim, feliz;
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A gravata e o calçado também não.
Ponham-no fora e dispam-lhe a farpela!
Descalcem-lhe os sapatos de verniz!
Não veem que ele, nu, faz mais figura,
Como uma pedra, ou uma estrela?
Pois atirem-no assim à terra dura,
Ser-lhe-á conforto:
Deixem-no respirar ao menos morto!
RÉGIO, José. In: BERNARDELLI, Cleonice (Org.).
José Régio: antologia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 217.

Farpela: roupa, vestimenta.

7. Podemos afirmar que as roupas do morto são
vistas pelo eu lírico como simbólicas de algo negativo. Explique, com base no texto, o que essas
roupas simbolizam.

8. No início do poema, uma imagem sugere que o
6. O poema retrata o momento em que o corpo
de um poeta, morto, é preparado para o sepultamento. A quem o eu lírico se dirige?
ff
Na visão do eu lírico, há algo inadequado no
modo como ele está sendo preparado. Por quê?

poeta, apesar de morto, é um símbolo da liberdade. Que imagem é essa?
ff
A partir da caracterização que o eu lírico faz do
poeta, é possível depreender uma certa visão
de poesia presente no poema. Qual seria essa
visão? Explique.

Temas animados: Vanguardas europeias e Modernismo em Portugal.

Jogo de ideias
Neste capítulo, você viu como as vanguardas culturais refletem, de diferentes formas, as mudanças ocorridas no cenário artístico europeu do início do
século XX. Como você pôde observar, o contexto histórico-cultural da época
propiciou o nascimento de diferentes movimentos artísticos que estabeleceram novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura.
Para compreender melhor as vanguardas culturais europeias e seu efeito
sobre a produção artística do período, você e seus colegas, em equipe, organizarão uma exposição em que apresentarão imagens de pinturas, esculturas ou
construções arquitetônicas que exemplifiquem os “ismos” (Cubismo, Futurismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo) surgidos no início do século XX.
Para cumprir essa tarefa, vocês deverão seguir os passos abaixo:
ff
dividir a sala em cinco grupos: cada grupo deverá ficar responsável por uma das vanguardas
a serem apresentadas na exposição (Cubismo,
Futurismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo);
ff
selecionar, ao menos, duas manifestações
artísticas (pintura, escultura e/ou construção
arquitetônica) que exemplifiquem a vanguarda que ficou sob a responsabilidade do grupo,
indicando a referência completa da obra escolhida (nome do artista, data da obra, material
utilizado, dimensões, etc.). (Seria interessante,
antes de fazer essa seleção, que vocês relessem, no capítulo, a parte que apresenta cada
um dos “ismos” e também as obras e os artistas
que mais se destacaram nessas vanguardas

nas manifestações artísticas indicadas na
atividade.);
ff
montar a exposição, colocando lado a lado, as
obras selecionadas para representar cada uma
das vanguardas que ficaram sob responsabilidade dos grupos;
ff
apresentar a exposição para a sala. Nesse momento, cada grupo deverá explicar, oralmente,
os elementos presentes nas manifestações artísticas selecionadas que permitem associá-las
à vanguarda escolhida. Para auxiliá-los nessa
apresentação oral, seria interessante que cada
grupo elaborasse, com as próprias palavras, uma
espécie de roteiro com os principais elementos
vanguardistas a serem destacados em cada obra
apresentada.
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Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Harnold Hauser.
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CONEXÕES
Para assistir
Modigliani: paixão pela vida, de Mick Davis.
EUA, 2004.
Na boêmia Paris das primeiras décadas do século XX, o talentoso pintor italiano Modigliani é assíduo frequentador dos cabarés e casas de ópio. Quase nunca
consegue vender seus quadros e gasta o pouco que tem com bebidas e mulheres.
Amigo dos não menos talentosos e decadentes Soutine e Utrillo, Modigliani nutre
profunda rivalidade com Pablo Picasso, por quem é ao mesmo tempo admirado e
odiado. Através do trágico percurso dos últimos dias de Modigliani, o filme consegue retratar de forma intensa a atmosfera intelectual e artística europeia do
pós-guerra, a inquietude e o desejo de transformação que marcaram as obras dos
principais integrantes da Escola de Paris.

Os amores de Picasso, de james Ivory.
Filme ambientado em 1943 que retrata o envolvimento do pintor, então com
60 anos, com a jovem Françoise Gilot, de 23. A moça idolatra Picasso e deseja
tornar-se pintora. Os dois iniciam um relacionamento que dura dez anos, marcado pela infidelidade do pintor, pelo nascimento dos dois filhos do casal e pela
descoberta de Françoise, conduzida por Picasso, dos grandes mestres da pintura
e de suas obras.

Metrópolis, de Fritz Lang.
Alemanha, 1926.
Ainda hoje o melhor exemplo para o ímpeto futurista do começo do século XX.
Metrópolis oferece ritmo acelerado e o anúncio um tanto profético do que seriam as
metrópoles do século XX: cidades caóticas dividindo seu território a partir da divisão
de classes sociais. Foi lançado em DVD em 2002. Filme em preto e branco.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Metrópolis, de Fritz Lang.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

EUA, 1996.

Para ler e pesquisar
Poeta fingidor, de Fernando Pessoa.
São Paulo: Globo, 2009.

Unidade 7 • O Modernismo

Antologia de Fernando Pessoa, com apresentação de Claufe Rodrigues e prefácio
de Carelos Felipe Moisés. Além de textos selecionados do grande poeta português,
essa edição conta com um DVD com o documentário exibido pela Globo News, em
2008, que pode ser visto, também, no site indicado na seção “Para navegar”.

As vanguardas artísticas, de Mario de Michelli.
São Paulo: Martins Fontes, 2004.
O livro trata das correntes artísticas que surgiram na Europa no início do século XX
como ruptura com a arte do passado. Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo
e Surrealismo são analisados e exemplificados pelo autor.

Johnny vai à guerra, de Dalton trumbo. tradução de elza Viany.
São Paulo: Relume-Dumará, 2003.
O livro conta a história de um jovem soldado americano que luta na Primeira
Guerra Mundial e se choca com a realidade desumana dos campos de batalha. Um
forte retrato do grande conflito mundial que marca o período em que surgem as
vanguardas europeias e questiona a exaltação da guerra pelos futuristas.
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Para navegar
http://www.macvirtual.usp.br
O site do Museu de Arte Contemporânea (MAC), entre seus
projetos, apresenta uma página denominada “Arte do século XX/
XXI – Visitando o MAC na Web”, que conceitua, exemplifica e ilustra
os principais movimentos das conhecidas vanguardas europeias e
do Modernismo brasileiro. O MAC reúne bom acervo de pintura do
século XX, e o site possibilita pesquisa e visita virtual que podem
ajudar na compreensão desse período que tanto irá influenciar a
produção literária desse século.

Site em que é possível assistir aos três programas especiais —
Fernando Pessoa: o poeta fingidor — exibidos pelo canal Globo News
para comemorar os 120 anos de nascimento de Fernando Pessoa. O
jornalista Claufe Rodrigues foi a Lisboa para recriar os momentos
mais importantes da vida desse ícone da cultura portuguesa e,
segundo ele, contar “a fascinante história do homem que escolheu
viver uma vida pequena para construir uma grande obra”.

http://www.pessoa.art.br/index.php
Site que reúne quase toda a produção poética de Fernando
Pessoa e de seus heterônimos, muitas das cartas que escreveu
a amigos e a importantes intelectuais portugueses, ensaios em
que interessados na obra pessoana, como Ferreira Gullar, analisam
aspectos da sua produção, além de uma biografia e vasta coleção
de imagens referentes à vida do poeta português.

http://www.cfh.ufsc.br/~magno/frames.html
Site muito completo sobre obra ortônima e heterônima de Fernando Pessoa. Além de ter acesso aos poemas do autor e dos seus
principais heterônimos, há fotos que ilustram diferentes momentos
da sua vida e ensaios sobre a obra do autor.

Para ouvir
Pianoworks, de erik satie.
Movieplay, 2003.
A música de Erik Satie influenciou a música do século XX devido
ao seu revolucionário processo de composição. O disco reúne suas
músicas mais populares: “Gymnopédies” e “Gnossiennes”.

Fernando Pessoa por Paulo Autran (Coleção Poesia
falada).
Luz da Cidade, 1999.
Nesse audiobook, Paulo Autran interpreta textos de Fernando
Pessoa. É possível ouvir, na voz intensa e dramática do ator, textos
como “Autopsicografia”, “Cruz na porta da tabacaria”, “Poema em
linha reta”, “Ode triunfal” e outros grandes textos desse poeta maior
do Modernismo português.

Capítulo 24 • Vanguardas culturais europeias. Modernismo em Portugal
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http://globonews.globo.com/platb/fernandopessoa

Caminhos, de Dulce Pontes. 1996.
A doce voz lusitana de Dulce Pontes interpreta, logo na faixa de
abertura, “O infante”, de Fernando Pessoa.
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos. O
texto e a imagem desta
seção foram selecionados
para que você possa
conversar com seus
colegas a respeito do
que eles revelam sobre o
contexto em que foram
produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Estação Central de Belém do
Pará, c. 1915.

Apólogo brasileiro sem véu de alegoria
O trenzinho recebeu em Maguari o pessoal do matadouro e tocou para Belém. Já
era noite. Só se sentia o cheiro doce do sangue. As manchas na roupa dos passageiros
ninguém via porque não havia luz. De vez em quando passava uma fagulha que a
chaminé da locomotiva botava. E os vagões no escuro.
Trem misterioso. Noite fora noite dentro. O chefe vinha recolher os bilhetes de
cigarro na boca. Chegava a passagem bem perto da ponta acesa e dava uma chupada
para fazer mais luz. Via mal e mal a data e ia guardando no bolso. Havia sempre uns
que gritavam:
— Vai pisar no inferno!
Ele pedia perdão (ou não pedia) e continuava seu caminho. Os vagões sacolejando.
O trenzinho seguia danado para Belém porque o maquinista não tinha jantado
até aquela hora. Os que não dormiam aproveitando a escuridão conversavam e até
gesticulavam por força do hábito brasileiro. Ou então cantavam, assobiavam. Só as
mulheres se encolhiam com medo de algum desrespeito.
Noite sem lua nem nada. Os fósforos é que alumiavam um instante as caras cansadas e a pretidão feia caía de novo. Ninguém estranhava. Era assim mesmo todos
os dias. O pessoal do matadouro já estava acostumado. Parecia trem de carga o trem
de Maguari.
Porém, aconteceu que no dia seis de maio viajava no penúltimo banco do lado
direito do segundo vagão um cego de óculos azuis. Cego baiano das margens do Verde
de Baixo. Flautista de profissão, dera um concerto em Bragança. Parara em Maguari.
Voltava para Belém com setenta e quatrocentos no bolso. O taioca guia dele só dava
uma folga no bocejo para cuspir.
Baiano velho estava contente. Primeiro deu uma cotovelada no secretário e puxou
conversa. Puxou à toa porque não veio nada. Então principiou a assobiar. Assobiou
uma valsa (dessas que vão subindo, vão subindo e depois descendo, vêm descendo),
uma polca, um pedaço do Trovador. Ficou quieto uns tempos. De repente deu uma
coisa nele. Perguntou para o rapaz:
— O jornal não dá nada sobre a sucessão presidencial?
O rapaz respondeu:
— Não sei: nós estamos no escuro.
— No escuro?
— É.
Ficou matutando calado. Claríssimo que não compreendia bem. Perguntou de novo:
— Não tem luz?
Bocejo.
— Não tem.
Cuspada.
Matutou mais um pouco. Perguntou de novo:
— O vagão está no escuro?
— Está.
De tanta indignação bateu com o porrete no soalho.
E principiou a grita dele assim:
— Não pode ser! Estrada relaxada! Que é que faz que
não acende? Não se pode viver sem luz! A luz é necessária! A luz é o maior dom da natureza! Luz! Luz! Luz!
E a luz não foi feita. Continuou berrando:
— Luz! Luz! Luz!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Foi preciso explicar que era um desaforo. Homem
não é bicho. Viver nas trevas é cuspir no progresso da
humanidade. Depois a gente tem a obrigação de reagir
contra os exploradores do povo. No preço da passagem
está incluída a luz. O governo não toma providências?
Não toma? A turba ignara fará valer seus direitos sem ele.
Contra ele se necessário. Brasileiro é bom, é amigo da paz,
é tudo quanto quiserem: mas bobo não. Chega um dia e
a coisa pega fogo.
Todos gritavam discutindo com calor e palavrões. Um
mulato propôs que se matasse o chefe do trem. Mas João
Virgulino lembrou:
— Ele é pobre como a gente.
Outro sugeriu uma grande passeata em Belém com
banda de música e discursos.
— Foguetes também?
— Foguetes também.
— Be-le-za!
Mas João Virgulino observou:
— Isso custa dinheiro.
— Que é que se vai fazer então? Ninguém sabia. Isto
é: João Virgulino sabia. Magarefe-chefe do matadouro de
Maguari, tirou a faca da cinta e começou a esquartejar o
banco de palhinha. Com todas as regras do ofício. Cortou
um pedaço, jogou pela janela e disse:
— Dois quilos de lombo!
Cortou outro e disse:
— Quilo e meio de toicinho!
Todos os passageiros, magarefes e auxiliares imitaram
o chefe. Os instintos carniceiros se satisfizeram plenamente. E indignação virou alegria. Era cortar e jogar pelas
janelas. Parecia um serviço organizado. Ordens partiam de
todos os lados. Com piadas, risadas, gargalhadas.
— Quantas reses, Zé Bento?
— Eu estou na quarta, Zé Bento!
Baiano velho quando percebeu a história pulou de
contente. O chefe do trem correu quase que chorando.
— Que é isso? Que é isso? É por causa da luz?
Baiano velho respondeu:
— É por causa das trevas!
O chefe do trem suplicava:
— Calma! Calma! Eu arranjo umas velinhas.
João Virgulino percorria os vagões apalpando os
bancos.

— Aqui ainda tem uns três quilos de coxão mole!
O chefe do trem foi para o cubículo dele e se fechou
por dentro, rezando. Belém já estava perto. Dos bancos só
restava a armação de ferro. Os passageiros de pé contavam façanhas. Baiano velho tocava a marcha de sua lavra
chamada Às armas, cidadãos! O taioquinha embrulhava no
jornal a faca surrupiada na confusão.
Tocando a sineta o trem de Maguari fungou na estação
de Belém. Em dois tempos os vagões se esvaziaram. O
último a sair foi o chefe muito pálido.
Belém vibrou com a história. Os jornais afixaram
cartazes. Era assim o título de um: “Os passageiros no
trem de Maguari amotinaram-se jogando os assentos ao
leito da estrada”. Mas foi substituído porque se prestava a
interpretações que feriam de frente o decoro das famílias.
Diante do Teatro da Paz houve um conflito sangrento
entre populares.
Dada a queixa à polícia foi iniciado o inquérito para
apurar as responsabilidades. Perante grande número de
advogados, representantes da imprensa, curiosos e pessoas gradas, o delegado ouviu vários passageiros. Todos
se mantiveram na negativa menos um que se declarou
protestante e trazia um exemplar da Bíblia no bolso. O
delegado perguntou:
— Qual a causa verdadeira do motim?
O homem respondeu:
— A causa verdadeira do motim foi a falta de luz nos
vagões.
O delegado olhou firme nos olhos do passageiro e
continuou:
— Quem encabeçou o movimento?
Em meio da ansiosa expectativa dos presentes o homem revelou:
— Quem encabeçou o movimento foi um cego!
Quis jurar sobre a Bíblia mas foi imediatamente recolhido ao xadrez porque com a autoridade não se brinca.
MACHADO, Antônio de Alcântara. In: AZEVEDO, Aluísio [et al.].
Histórias de humor. São Paulo: Scipione, 2003. v. 2, p. 21-28.
(Coleção Literatura em Minha Casa).

Apólogo: narrativa (em prosa ou verso) que contém
um ensinamento moral. Geralmente apresenta seres
inanimados ou animais como personagens.
Alegoria: apresentação de pensamentos, ideias,
qualidades sob forma figurada.
Turba: multidão.
Ignara: ignorante.
Magarefe: indivíduo que abate e esfola as reses no
matadouro.
Lavra: autoria.
Taioquinha: diminutivo de mestiço.

Primeiras leituras
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Só a escuridão respondia.
Baiano velho estava fulo. Urrava. Vozes perguntaram
dentro da noite:
— Que é que há?
Baiano velho trovejou:
— Não tem luz!
Vozes concordaram:
— Pois não tem mesmo.
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Modernismo no Brasil.
Primeira geração:
ousadia e inovação
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Capítulo

AMArAL, T. Cartão-postal.
1929. Óleo sobre tela,
127,5 3 142,5 cm. A maneira
inovadora como Tarsila
representava a natureza
causou polêmica no início
do século XX.

OBjeTIvOs

Unidade 7 • O Modernismo

Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser
capaz de:

investimento do autor no registro literário do
“português brasileiro”.

1. Saber o que foi a semana de Arte Moderna e
qual sua significação para o cenário cultural
brasileiro.

6. Justificar a importância de Macunaíma para a
definição de um novo perfil de “herói” literário
brasileiro.

2. Explicar o papel dos manifestos Pau-brasil
e Antropófago na definição da estética
modernista.

7. Analisar de que modo Manuel Bandeira explora
um conceito de lirismo baseado em elementos
prosaicos e descortina novas perspectivas para
a poesia brasileira.

3. Analisar de que modo se articularam os agentes
do discurso no período e como essa articulação
influenciou o projeto literário da primeira
geração modernista.
4. Reconhecer o caráter inovador das obras de
Oswald de Andrade e perceber de que modo o
nacionalismo do autor associa a ironia à crítica.
5. Descrever os aspectos modernistas da
obra de Mário de Andrade e compreender o

8. Identificar as características essenciais da
prosa de Antônio de Alcântara Machado e
descrever como a relação entre paulistas e
imigrantes é retratada pelo autor.
9. Compreender de que modo o lirismo singelo,
inaugurado pela poesia modernista, será
revisitado por diferentes poetas modernos e
contemporâneos.
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F

evereiro de 1922. No elegante Teatro Municipal, a elite assiste
assombrada à apresentação de irreverentes e jovens artistas:
sua arte redefine de modo ousado os padrões estéticos em voga.
A reação à apresentação é violenta e imediata. Neste capítulo,
saiba tudo o que aconteceu e conheça os caminhos da literatura
brasileira inaugurados pela Semana de Arte Moderna.

Leitura da imagem
1. Que elementos da natureza estão representados na página ao lado?
2. No quadro Cartão-postal, Tarsila pintou imagens características do Rio

3. Observe o quadro Floresta virgem do Brasil, do Conde de Clarac.
ff
A natureza brasileira é representada por Clarac de modo muito diferente da visão de Tarsila. Explique por quê, considerando as possíveis
intenções de cada obra.

CLArAC, Conde de. Floresta virgem
do Brasil. 1816. Guache sobre
papel, 61 3 81,6 cm.

4. Em Cartão-postal, o uso das cores fortes e o modo como os elementos
da natureza foram recriados sugerem uma releitura menos formal,
mais alegre e irreverente. Como isso fica evidente no quadro?

Da imagem para o texto
5. A releitura crítica dos símbolos da nacionalidade é uma das principais
características do Modernismo. Veja como Ronald de Carvalho apresenta a nova identidade do país.

Nesta hora de sol puro
Palmas paradas
Pedras polidas
Claridades
Faíscas
Cintilações

Brasil

Tarsila do Amaral (1886-1973), mais do que criar telas imortais, como Abaporu,
abriu importantes espaços
para a mulher brasileira.
Participante ativa da Semana
de Arte Moderna, esposa de
Oswald de Andrade, Tarsila
ajudou a conceber as bases
do nacionalismo crítico que
nasce em 1922.

Eu ouço o canto enorme do Brasil!
[...]
Eu ouço todo o Brasil cantando, zumbindo, gritando,
[vociferando!
Redes que se balançam,
Sereias que apitam,
Usinas que rangem, martelam, arfam, estridulam, ululam
[e roncam,
[...]
Rumor de coxilhas e planaltos, campainhas, relinchos,
[aboiados e mugidos,
Repiques de sinos, estouros de foguetes, Ouro Preto,
[Bahia, Congonhas, Sabará,

sereias: sirenes.
Coxilhas: extensões de terra com
pequenas e grandes elevações
nas quais se desenvolve atividade
pastoril.
Aboiados: brados fortes e
compassados dados pelos
vaqueiros para conduzir o gado.

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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de Janeiro. Que aspectos da natureza ela escolheu?
ff
A paisagem pintada por Tarsila do Amaral é uma representação estilizada do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar ocupando o centro da
tela. Que relação a artista estabelece entre o título da obra, o cenário
escolhido e a forma como foi representado?
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Vaias de Bolsas empinando números como papagaios,
Tumulto de ruas que saracoteiam sob arranha-céus,
Vozes de todas as raças que a maresia dos portos joga no sertão!
Nesta hora de sol puro eu ouço o Brasil.

CArVALHO, ronald de. In: BANDEIrA, Manuel (Org.). Antologia dos poetas brasileiros: fase
moderna. rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. v. 1, p. 124-126. (Fragmento).

Ronald de Carvalho (1893-1935) formou-se em Direito,
mas foi poeta, jornalista,
diplomata, tradutor e ensaísta. Estudou filosofia e
sociologia em Paris. Como
diplomata, percorreu quase
todos os países da América
e da Europa. Em Portugal,
ligou-se ao grupo dos poetas
Fernando Pessoa e Mário de
Sá-Carneiro, participando da
fundação da revista literária
Orpheu, que inaugurou o Modernismo português.
Sempre ligado aos intelectuais da vanguarda modernista, foi quem declamou, na
Semana de Arte Moderna, o
polêmico poema “Os sapos”,
de Manuel Bandeira. Morreu
aos 42 anos, vítima de um
acidente de automóvel.

ff
Segundo o eu lírico, é possível determinar a identidade do Brasil por
meio de um único símbolo? Justifique.

6. Releia o trecho abaixo.
“Eu ouço todo o Brasil cantando, zumbindo, gritando,
vociferando!
Redes que se balançam,
Sereias que apitam,
Usinas que rangem, martelam, arfam, estridulam, ululam
e roncam!”
ff
Qual é a imagem do Brasil sugerida pelos verbos destacados? Explique.

7. De quem são as conversas a que o eu lírico se refere? Onde elas acontecem?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Todas as tuas conversas, pátria morena, correm pelo ar…
A conversa dos fazendeiros nos cafezais,
A conversa dos mineiros nas galerias de ouro,
A conversa dos operários nos fornos de aço,
A conversa dos garimpeiros, peneirando as bateias,
A conversa dos coronéis nas varandas das roças…
Mas o que eu ouço, antes de tudo, nesta hora de sol puro
Palmas paradas
Pedras polidas
Claridades
Brilhos
Faíscas
Cintilações
É o canto dos teus berços, Brasil, de todos esses teus berços,
onde dorme, com a boca escorrendo leite,
moreno, confiante, o homem de amanhã!

a) Os locais das conversas mostram atividades econômicas importantes
para o país. Quais são essas atividades?

b) O que as atividades demonstram em relação ao aspecto econômico
do país?

8. Transcreva o verso que faz referência à participação dos imigrantes no
desenvolvimento do país. Explique de que forma isso é feito.

a) Os dois versos anteriores a esse também aludem metaforicamente a
importantes transformações por que passou o Brasil. Quais são elas?

Unidade 7 • O Modernismo

b) De que modo essas transformações são integradas ao retrato que o eu
lírico faz de sua pátria?

9. Depois de falar dos imigrantes e das riquezas do país, o eu lírico afirma
que esse é o “canto dos teus berços, Brasil, de todos esses teus berços”.
Como se pode interpretar o uso do plural nesse verso?

a) O homem de amanhã é “moreno”. O que essa tonalidade de pele sugere
sobre o povo brasileiro?

b) Além de moreno, o brasileiro é apresentado como “confiante”, como o
ronald de Carvalho, s.d.

“homem de amanhã”. Essa imagem sugere um futuro grandioso para
o país. Por quê?
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No começo dos anos 1920, o exército brasileiro vivia uma situação
desanimadora: o treinamento era insatisfatório, os armamentos eram
antigos, os soldos eram baixos. Os tenentes estavam entre os mais
insatisfeitos, pois eram muitos e as promoções podiam levar anos.
Nada indicava que o governo do presidente Epitácio Pessoa iria mudar
esse panorama.
Foi em meio a essa situação que ocorreram várias revoltas militares,
conhecidas como movimentos tenentistas ou tenentismo pela participação significativa de tenentes.
Nas eleições presidenciais de 1922, o candidato governista Arthur Bernardes foi acusado de escrever duas cartas anônimas, publicadas pelo jornal
Correio da Manhã, insultando o presidente do Clube Militar, ex-presidente da
república, marechal Hermes da Fonseca. A crise se agravou com a eleição
de Bernardes. Antes da posse do novo governo, em 2 de julho, o presidente
Epitácio Pessoa, reagindo às críticas do marechal Hermes, mandou prendê-lo
e fechar o Clube Militar. Três dias depois, no rio de Janeiro, ocorreu a revolta
conhecida como os 18 do Forte, que se propunha a depor o presidente. Durante
24 horas, os 17 tenentes e um civil enfrentaram os mais de mil soldados das
forças governistas e então se entregaram. Dois falsários confessaram, mais
tarde, a autoria das cartas atribuídas a Arthur Bernardes.
Em julho de 1924, outro grupo de tenentes, reivindicando maior representatividade política, voto secreto e justiça, deu início a uma nova revolta
em São Paulo. Um mês depois, diante do avanço das tropas governistas, os
revoltosos retiraram-se em direção ao interior.
Em outubro, tropas no rio Grande do Sul iniciaram um levante comandado pelo capitão Luís Carlos Prestes e encontraram-se com os rebeldes
paulistas, que naquele momento estavam combatendo em Foz do Iguaçu, no
Paraná. Estava formada a Coluna Prestes, que, durante dois anos, percorreu
o Brasil para difundir os ideais revolucionários comunistas e conclamar o
povo a se revoltar contra os grandes latifundiários. A Coluna Prestes não
conseguiu derrubar o Governo, mas mostrou a crise política e o desejo dos
oficiais de terem uma atuação política mais incisiva.
Na economia, o mundo encaminhava-se para um colapso, concretizado
com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. O Brasil, que dependia em
grande parte das exportações de café, sofreu um duro golpe e teve de
enfrentar um período de grande instabilidade econômica.
O agravamento da crise econômica contribuiu para tornar mais tenso
o clima político, que atingiu o seu auge nas eleições de 1930. A insatisfação com o controle paulista do poder uniu líderes políticos e militares de
diferentes estados brasileiros. Formou-se a Aliança Liberal. Getúlio Vargas
concorreu com Júlio Prestes, que venceu as eleições sob acusações de
fraude. Como o caminho das urnas não dera certo, gaúchos e nordestinos
depuseram o presidente Washington Luís. Chegava ao fim a república Velha,
controlada pelos grandes proprietários rurais.
Getúlio Vargas tomou posse “provisória” em 3 de novembro de 1930.
Começava a era Vargas, que se estenderia até 1945.

são Paulo: riqueza e industrialização
Sede do Império e, mais tarde, da república o rio de Janeiro era a cidade
de maior prestígio político e social do país onde se concentrava boa parte
dos interesses econômicos, porque funcionava como porta de entrada
para as mercadorias importadas da Europa e de saída para a exportação
da riqueza nacional.

Luís Carlos Prestes e membros
da Coluna exilados na Bolívia, La
Gaíba, 1927.

A política do
“café com leite”
A política do “café com
leite” previa a alternância
entre paulistas e mineiros
na Presidência do Brasil,
garantindo poder político
às duas oligarquias econômicas: os pecuaristas de
Minas e os cafeicultores de
São Paulo. Em vez de indicar
um mineiro, como era a regra, Washington Luís indicou
um paulista, Júlio Prestes, e
provocou uma crise política
que terminaria com a sua
deposição.

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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A República velha chega ao fim
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Nova fonte de riqueza, o café trouxe, além do desenvolvimento econômico, uma transformação importante no eixo de poder do país. Ele financiou
a industrialização de São Paulo, que logo se tornou um dos estados mais
ricos e influentes do Brasil.
O glamour da Belle époque ainda marcava as ruas do rio de Janeiro, com
seus cafés, livrarias, teatros e festas. O Parnasianismo, com seus versos
rígidos e suas rimas rebuscadas, reinava soberano no gosto popular. Mesmo o Simbolismo e seu apelo aos sentidos não abalavam o prestígio da
estética de Olavo Bilac.
Pouco a pouco, porém, a vida cultural de São Paulo passou a sentir os
efeitos das vanguardas que tomavam a Europa de assalto. Uma mudança
radical nas artes começava a ser preparada. Coincidindo com o fim da
república Velha, o Modernismo chegava ao Brasil.

Teratológica: doentia,
monstruosa.
Zabumbadas: anunciadas com
alarde.

Unidade 7 • O Modernismo

Anita Catarina Malfatti
(1889-1964) nasceu em São
Paulo. O pai, italiano, era
engenheiro e a mãe, norte-americana, pintora. Em 1910,
foi para Berlim (Alemanha)
estudar na Academia real.
Voltou ao Brasil em 1914,
quando realizou sua primeira exposição individual. Em
seguida, foi estudar em Nova
York (EUA). Lá, entrou em
contato com as estéticas
cubista e expressionista,
que marcaram sua obra,
diferenciando-a dos padrões
acadêmicos brasileiros da
época.

A polêmica exposição de Anita Malfatti
Em 1917, ao voltar dos Estados Unidos, a jovem Anita Malfatti expôs
algumas de suas obras, que ilustravam a influência das vanguardas europeias. Monteiro Lobato chamou a atenção do público para a exposição,
ao publicar no jornal O Estado de S. Paulo uma dura crítica ao trabalho da
artista e à necessidade de se criar uma arte “moderna”.

Paranoia ou mistificação?
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos
que veem normalmente as coisas e em consequência
disso fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da
vida, e adotando para a concretização das emoções
estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. [...] A outra espécie é formada pelos que veem
anormalmente a natureza, e interpretam-na à luz de
teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas
rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura
excessiva. [...] Embora eles se deem como novos precursores duma arte a vir, nada é mais velho do que a
arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranoia e
com a mistificação. De há muito já que a estudam os
psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos
inúmeros desenhos que ornam as paredes internas
dos manicômios. A única diferença reside em que nos
manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de
cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses;
e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas
pela imprensa e absorvidas por americanos malucos,
não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica,
sendo mistificação pura. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Desenho de Belmonte, de 1923,
retrata cena de salão da Belle
époque.

LOBATO, Monteiro. Monteiro Lobato. 2. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1988. p. 116-117. (Fragmento).

Em resposta, Mário de Andrade publicou, no Jornal do Commercio, artigo
no qual começa a revelar os princípios que orientarão a arte modernista:
rejeição ao artificialismo, à “arte pela arte”, às regras limitadoras da criação,
à imposição de um conceito de beleza convencional.
MALFATTI, A. A estudante
russa, 1915. Óleo sobre tela,
76 3 61 cm.

A polêmica iniciada por Lobato, além de contribuir para a organização
dos novos artistas, também deslocou o eixo cultural do rio de Janeiro para
São Paulo.
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1920

semana de Arte Moderna:
três noites que fizeram história
Em 1922, comemorava-se o centenário da Independência política do Brasil. Os intelectuais modernistas viram na data a oportunidade de promover
um evento de gala, em que as novas tendências estéticas fossem apresentadas. Nasceu assim a ideia de realizar uma semana de arte moderna.
O grupo, formado por Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti
del Picchia, Di Cavalcanti e Mário de Andrade, organizou uma série de conferências, exposições e concertos para divulgar as novas posturas estéticas
que eles já discutiam havia anos.

Escândalo na exposição
dadaísta em Colônia,
na qual os visitantes
recebiam uma faca para
danificar os quadros.
Victor Brecheret expõe a
maquete do Monumento
às bandeiras.
Charles Chaplin lança o
clássico O garoto.

Logo, importantes intelectuais cariocas aderiram ao evento: Sérgio Buarque de Holanda, Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira (que não compareceu,
mas enviou um poema) foram apenas alguns dos nomes que tomaram parte
na Semana de Arte Moderna.

Vede como primo
Em comer os hiatos.
Que arte! E nunca rimo
Os termos cognatos.
O meu verso é bom
Frumento sem joio.
Faço rimas com
Consoantes de apoio.

Clame a saparia
Em críticas céticas:
“Não há mais poesia,
Mas há artes poéticas…”

1922
1924
1926

Frumento: trigo
selecionado, puro.
joio: semente
da família das
gramíneas.
A expressão
“separar o joio do
trigo”, base para o
verso de Bandeira,
significa separar o
que é bom (trigo)
do que é ruim
(joio).

Greves no Rio de Janeiro
e em São Paulo.
Formação do Partido
Comunista Brasileiro.
São Paulo sofre
bombardeio aéreo
durante a revolta
tenentista.
Começa a Coluna Prestes.
Stalin assume o poder na
União Soviética.
Washington Luís assume
a Presidência.
Os irmãos Warner
experimentam o
vitafone, dando início ao
cinema sonoro.
Lindbergh realiza a
primeira travessia aérea
do Atlântico.

Urra o sapo-boi:
— “Meu pai foi rei” — “Foi!”
— “Não foi!” — “Foi!” — “Não foi!”.
[...]

Casa Modernista,
construída por Lasar
Segall e projetada por
Gregori Warchavchik,
São Paulo, ago. 1987.

BANDEIrA, Manuel. Carnaval. In: Poesia completa e prosa.
Organização de André Seffrin. rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2009. p. 48-49. (Fragmento).

A plateia o acompanhou com apupos e assobios, repetindo ruidosamente
o refrão “Não foi!” –– “Foi!” –– “Não foi!”.
O terceiro dia foi marcado pelo incidente com Villa-Lobos. Atormentado
por um calo, o músico não conseguiu calçar sapatos que combinassem com
a roupa de gala que usava e apresentou-se de casaca e chinelos. Atribuindo
o gesto a uma excentricidade “futurista”, boa parte dos presentes sentiu-se
ofendida pela atitude do maestro.

Começa a circular a
Revista de Antropofagia.
Fleming descobre a
penicilina.
Quebra da Bolsa de Nova
York.
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O sapo-tanoeiro,
Parnasiano aguado,
Diz: — “Meu cancioneiro
É bem martelado.

Vai por cinquenta anos
Que lhes dei a norma:
Reduzi sem danos
A formas a forma.

1928

[...]

1927

A confusão aconteceu na segunda noite. Menotti del Picchia, reagindo
à reprovação da plateia, afirmou que os conservadores provavelmente desejavam enforcá-los “um a um, nos finos assobios de suas vaias”. Quando
ronald de Carvalho leu o poema “Os sapos”, no qual Manuel Bandeira critica
a estética parnasiana, a agitação virou confusão.

1929

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Na noite de 13 de fevereiro, a elite paulistana compareceu em peso ao
Teatro Municipal, alugado por 847 mil réis (algo próximo a rS 20.000,00),
para assistir à conferência de abertura, feita por Graça Aranha.

1921

Cena do filme O garoto,
de Charles Chaplin. EUA,
1921.

vaias, relinchos e miados:
o espanto do público
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Ainda em 1922, Mário de Andrade publicou o seu volume de poemas,
Pauliceia desvairada. Em 1923, foi a vez de Oswald de Andrade, com o romance Memórias sentimentais de João Miramar. Manuel Bandeira, em 1924,
apresentou O ritmo dissoluto. Aos poucos surgiam as obras que tornavam
irreversíveis as mudanças anunciadas em fevereiro de 1922.

Geração de 1922

Unidade 7 • O Modernismo

Na biografia de Sérgio Buarque de Holanda, elaborada
para uma edição on line em
comemoração ao centenário
do seu nascimento e organizada pela Universidade de
Campinas, há uma passagem
que ilustra a variedade de
autores estrangeiros que
animavam as discussões
dos primeiros modernistas
brasileiros.
....................................................

[...] O grupo carioca [...]
reunia-se às 4 as feiras em
casa do Ronald [de Carvalho].
Aí, apareciam também Villa-Lobos, Agripino Griecco,
Peregrino Júnior, Paulo Silveira [...].
Era tempo do Brasil governado por Arthur Bernardes.
Falava-se de política, de arte
moderna. E de Literatura.
A fonte literária filosófica
era mais francesa. [...] Mário interessava-se por todos,
alemães e americanos inclusive. Oswald e Menotti um
pouco pelos italianos. Lia-se
Proust, lia-se poesia de Valéry e Claudel, lia-se o grupo
de vanguarda (Apollinaire,
Cocteau, Cendrars) e os surrealistas Breton, Aragon, Eluard,
nos quais Prudente e Sérgio
[Buarque de Holanda] eram
especializados. De ingleses,
Conrad, Thomas Hardy [...],
Katherine Mansfield, Galsworthy, Yeats, o irlandês Synge,
Bernard Shaw, T. S. Elliot. [...]
E os russos, Tchecov, Dostoiévski, Tolstói. [...]
Disponível em: <http://
www.unicamp.br/siarq/sbh/
biografia_07.html>.
Acesso em: 11 jun. 2005.

....................................................

Trilha sonora
Os sons brasileiros de Villa-Lobos

Trenzinho caipira
Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar
Lá vai ciranda e destino
Cidade e noite a girar
Lá vai o trem sem destino
Pro dia novo encontrar
Correndo vai pela terra
Vai pela serra, vai pelo mar
Cantando pela serra ao luar
Correndo entre as estrelas a voar
Luar, no ar, no ar, no ar

Heitor Villa-Lobos, s.d.

VILLA-LOBOS, Heitor; GULLAr, Ferreira. Intérprete: Maria Bethânia.
A força que nunca seca. rio de Janeiro: BMG, 1999.
Disponível em: <http://www.mpbnet.com.br>. Acesso em: 23 jun. 2005.

Gravada por Maria Bethânia, “Trenzinho caipira” tem música de Heitor
Villa-Lobos e letra do poeta Ferreira Gullar. Ouça a canção com seus colegas
e depois discuta: ela revela o desejo de redescobrir o Brasil que marcou a
primeira geração modernista? Por quê?

O projeto literário da primeira
geração modernista

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A estAnte dA

Menotti del Picchia resumiu de modo objetivo o projeto literário da primeira geração de modernistas brasileiros. Segundo ele, o grupo da Semana
“não formulou um código: formou uma consciência, um movimento libertador
a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem e no nosso
espírito dentro da autêntica brasilidade”. Mais uma vez a busca pela identidade nacional voltava ao centro do projeto literário de uma geração.
Para cumprir esse projeto, o Modernismo, inspirado pelas propostas
iconoclastas das vanguardas europeias, deu início a um questionamento
sistemático dos valores que fundamentavam o gosto nacional. Pode parecer contraditório que o questionamento das influências estrangeiras na
cultura brasileira tenha sido inspirado por movimentos artísticos europeus.
É preciso lembrar, porém, que a renovação das vanguardas começava pela
destruição dos valores do passado.
É a crença na necessidade de destruir esses valores para propor um novo
olhar para a arte que anima os primeiros modernistas. Assim, ao mesmo
tempo que davam seu grito de independência e se revoltavam contra modelos do passado, enfrentavam heroicamente a resistência de um público
que cultivava esses modelos como sinônimo de beleza.
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Os agentes do discurso
As condições de produção da primeira geração modernista estão diretamente ligadas ao fenômeno das vanguardas culturais europeias.
Embora o Jornal de Notícias, da Bahia, tenha publicado o Manifesto do
Futurismo em dezembro de 1909, as propostas de Marinetti não alcançaram
repercussão entre os brasileiros. Foi só em 1912, ano em que Oswald de
Andrade, de volta da sua primeira viagem à Europa, fez republicar o texto,
que a divulgação das propostas futuristas começou a inspirar os jovens
literatos brasileiros.
O interesse de alguns ricos mecenas pelas novidades artísticas fez
com que São Paulo contasse com salões artístico-literários como a Villa
Kyrial, do gaúcho Freitas Valle. As reuniões, frequentadas tanto por ricos
oligarcas quanto por jovens talentos sem recursos, eram animadas pelas
posições ideológicas muitas vezes divergentes dos participantes. As ideias
fervilhavam e fecundavam a imaginação dos novos artistas.

Teatro Municipal na época
da realização da Semana de
Arte Moderna, c. 1920. Foto de
Guilherme Gaensly.

Villa Kyrial, como era conhecida a residência de Freitas Valle,
marcou a vida cultural da cidade
no início do século XX. Na foto,
ele está sentado no centro, de
perfil. No fundo, na primeira fileira, de pé, está Victor Brecheret
(terceiro da esquerda para a
direita), ao lado de Guilherme
de Almeida. Em primeiro plano,
sentado à direita, está Menotti
del Picchia. Situado no bairro
de Vila Mariana, em São Paulo, o
palacete foi demolido em 1961.

Grupo Villa Kyrial, 1921.

Para divulgar essas ideias e, principalmente, aproveitar a agitação provocada pela Semana de Arte Moderna, foi preciso imaginar novos meios
de realizar a circulação dos textos. Os primeiros modernistas brasileiros
investiram no lançamento de revistas e manifestos.
Klaxon foi a primeira revista a surgir, em maio de 1922. A ela somaram-se
Estética (rio de Janeiro, 1924), A Revista (Minas Gerais, 1925), Terra Roxa e
Outras Terras (São Paulo, 1926) e Verde (Minas Gerais, 1927).
A multiplicação das revistas mostra que a onda modernista ia aos poucos
tomando conta do centro político e econômico do país, concentrando-se
nas principais capitais da região Sudeste.

•

A primeira geração modernista e o público

O apoio econômico e social da elite permitiu que as propostas de vanguarda continuassem a florescer, embora não contassem com o apoio do público,
que não as entendia. A esse respeito, é interessante notar a diferença entre a
recepção dessas propostas no Brasil e na França. Em Paris, quando a primeira
exposição cubista aconteceu, o estranhamento foi geral. Porém, a efervescência cultural da capital francesa e o acesso mais frequente das pessoas
a inovações artísticas fizeram com que, em pouco tempo, as vanguardas
artísticas deixassem de provocar espanto. No Brasil, a aceitação da produção
modernista demorou muito mais para se consolidar junto ao público.

Capa da revista Klaxon no 8 e no 9,
1923. O primeiro número de Klaxon
trazia um editorial manifesto que
destacava seus objetivos: a busca
do atual, o culto ao progresso, a
incorporação de novas formas
artísticas, como o cinema, e a
afirmação de que a arte não é uma
cópia da realidade.
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O local de encontro dos
intelectuais paulistanos
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Os poetas nacionalistas

Manifestos: proposição de
novos caminhos estéticos
Boa parte das propostas da primeira geração modernista foi apresentada sob a forma de manifestos. O primeiro deles, Manifesto pau-brasil, foi
lançado por Oswald de Andrade no dia 18 de março de 1924 nas páginas
do Correio da Manhã.
O ideal desse manifesto era conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual. O manifesto também propunha “ver com olhos livres”, fazer uso
da língua sem preconceitos e resgatar todas as manifestações culturais,
fossem da elite ou do povo.

Em Martim Cererê (1928),
Cassiano ricardo (1895-1974)
adota como tema a natureza brasileira “primitiva”. O
resgate de mitos e o uso de
onomatopeias contribuem
para a descrição da natureza
tropical.
raul Bopp (1898-1984),
com Cobra Norato (1931), explora as lendas da Amazônia
para desenvolver o tema da
viagem no tempo e no espaço. Cobra Norato é “parente”
de Macunaíma, de Mário de
Andrade, e de Martim Cererê,
de Cassiano ricardo.

Em 1928, Oswald de Andrade lançou o Manifesto antropófago em reação
ao nacionalismo ufanista do grupo da Anta. A proposta, agora, tinha feição
anarquista.
Valendo-se da antropofagia como uma metáfora do que deveria ser
culturalmente assimilado, digerido e superado para que se alcançasse
uma verdadeira independência cultural, Oswald defendia que, como antropófagos, os brasileiros deveriam adotar uma postura crítica diante
das influências culturais europeias, “digerindo” o que interessasse e eliminando o resto. Com essa proposta, afirmava uma postura nacionalista
diferente de todas as anteriores, que propunham eliminar tudo o que
fosse estrangeiro para louvar os símbolos da nacionalidade.
Tropicália: a geleia geral antropofágica
....................................................

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ilustração de Oswaldo
Goeldi para Cobra Norato,
de raul Bopp. 1937.
Xilogravura em cores,
27 3 4 3 20,7 cm.

Uma reação conservadora nasceu com o manifesto Nhengaçu verde-amarelo (também chamado de Manifesto do verde-amarelismo ou da Escola da Anta), publicado em maio de 1929, que defendia um estado forte
e centralizador e a adoção de um nacionalismo ufanista e primitivista.
O grupo, do qual participavam Menotti del Picchia e Cassiano ricardo,
escolheu a anta como seu símbolo, por esse animal ter sido um totem
tupi. O Verde-amarelismo assumiu uma feição radical, pregando ideias
políticas reacionárias, associadas ao integralismo do líder Plínio Salgado,
uma versão brasileira do fascismo.

Unidade 7 • O Modernismo

Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões
Aponta contra os chapadões
Meu nariz
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento no
[planalto central
Do país
[...]
Disponível em:
<http://www.caetanoveloso.com.br>.
Acesso em: 8 ago. 2005.

....................................................

Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal

A abertura da música “Tropicália” anuncia
Costa e Caetano Veloso, década
de 1970.
o caráter revolucionário desse movimento
que agitou o país no fim da década de 1960
e representou uma resistência ao nacionalismo totalitário da ditadura militar
de 1964. O movimento retomou a proposta antropofágica para, deglutindo
criticamente o que a música internacional oferecia, cantar todos os ritmos.
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Adeus às fórmulas literárias
A liberdade de criação deu identidade à produção dos primeiros modernistas. Ela se manifestou tanto na escolha de temas como no aspecto formal
assumido pelo texto literário. Manuel Bandeira, em “Poética”, resumiu de
modo exemplar a nova perspectiva estética.

Poética
Estou farto do lirismo comedido
do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
[protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor
Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o
[cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas

Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo.
De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de cossenos secretário do amante exemplar
[com cem modelos de cartas e as diferentes
[maneiras de agradar às mulheres, etc.
Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbedos
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare
— Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
BANDEIrA, Manuel. Libertinagem.
In: Poesia completa e prosa.
Organização de André Seffrin. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. p. 101-102.
© dos poemas de Manuel Bandeira, do Condomínio dos Proprietários dos Direitos Intelectuais de Manuel Bandeira (In: Estrela da vida inteira — Editora Nova Fronteira) — Direitos
cedidos por Solombra — Agência Literária (solombra@solombra.org).

Com os modernistas, a expressão poética alcançou uma liberdade formal
jamais vista: versos de todos os tamanhos, com rimas e sem rimas, estrofes
com diferentes números de versos, tudo era permitido.

Linguagem: o português brasileiro
A nova postura nacionalista também se manifesta no plano da linguagem. Mário de Andrade lidera a campanha pelo uso da língua “brasileira”
nos textos literários. Por isso, opta por escrever algumas palavras de modo
mais semelhante à forma como são faladas pelo povo, como milhor, si, pra,
entre outras.

Projeto literário da primeira
geração modernista
Busca pela identidade
nacional
Abandono das
perspectivas passadistas
e liberdade formal

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

AMArAL, T. Abaporu. 1928.
Óleo sobre tela, 85 3 73 cm.
O quadro Abaporu (em tupi, aba
quer dizer “homem” e poru, “que
come”) inspirou o movimento
antropófago.

Aproximação entre fala e
escrita na linguagem
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Além da aproximação entre fala e escrita, a linguagem da prosa modernista torna-se mais ágil. As longas descrições românticas e realistas dão
lugar a cenas breves, curtas, que são apresentadas em rápida sucessão,
criando o efeito de fotogramas que ganham movimento quando montados
em sequência. Os romances e contos, compostos de inúmeras cenas como
essas, lembram uma nova forma de expressão: o cinema.

texto para análise
Leia o texto a seguir.

Descobrimento
O eu lírico reflete a respeito de uma descoberta que o comove.
Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De sopetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.
Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus! muito longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu...
ANDrADE, Mário de. Clã do jaboti. In: Poesias completas. Belo Horizonte/
São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1987. p. 203.

1. No poema, a descoberta feita pelo eu lírico é apresentada, em primeiro
MALFATI, A. Mário de
Andrade I. 1921-1922. Óleo
sobre tela, 51 3 41 cm.

lugar, pela referência a dois espaços distintos. Quais são eles?

2. O eu lírico descreve o “homem do norte”. Como ele o caracteriza?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Filho de pais humildes,
Mário raul de Morais Andrade (1893-1945) foi menino
rebelde e aluno dedicado.
Chegava a passar nove horas
estudando música, sua maior
paixão. Metódico, sustentava-se com o emprego no
Conservatório Dramático e
Musical de São Paulo, onde
era catedrático, com as inúmeras aulas particulares de
piano e artigos que escrevia
para diversas publicações.
Grande intelectual, foi através de sua participação na
organização da Semana de
Arte Moderna e, posteriormente, dos vários textos
literários por ele publicados
que ganhou notoriedade e
respeito.

a) Transcreva o verso que indica a profissão do “homem do norte”.
b) De que maneira o trabalho desse homem determina a caracterização
feita pelo eu lírico?

3. Transcreva os versos que indicam as atividades do eu lírico. Que tipo
de trabalho esses versos sugerem ser o dele?

a) Explique por que a realidade do eu lírico é diferente da vivida pelo
“homem do norte”.

b) Por que a descoberta da diferença entre os dois “mundos” provoca
Unidade 7 • O Modernismo

o espanto e a comoção do eu lírico?

4. “Esse homem é brasileiro que nem eu...” O verso revela que a descoberta feita pelo eu lírico é a do verdadeiro significado da nacionalidade. Explique por quê.

5. O poema poderia se chamar “Descoberta”. O que explica então o
Casa de Mário de Andrade, na
rua Lopes Chaves, no bairro da
Barra Funda, em São Paulo, s.d.
Atualmente, funciona no local a
Oficina da Palavra, espaço público
voltado para a área de criação
literária.

título “Descobrimento”?

6. A linha do tempo deste capítulo traz fatos que indicam uma renovação
em relação às estéticas do passado. Identifique-os e explique de que
maneira eles revelam o caráter “revolucionário” que caracterizou a
primeira geração modernista.
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Oswald de Andrade:
irreverência e crítica

Publicou, dentre outras obras, Os condenados (1922), Memórias sentimentais de João Miramar (1924), Pau-Brasil (1925), Primeiro caderno do aluno
de poesia Oswald de Andrade (1927), Serafim Ponte Grande (1933), A morta
(1937), O rei da vela (1937) e Marco zero (1943-1946).

A poesia
Em seus poemas, Oswald de Andrade afirma uma imagem de Brasil
marcada pelo humor, pela ironia e também por uma crítica profunda e um
imenso amor ao país, como atesta o lirismo de muitos de seus versos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Uma visão crítica da história do Brasil se manifesta na releitura de textos
e eventos do período colonial do Brasil.

Brasil
Para Trolyr
O Zé Pereira chegou de caravela
E preguntou pro guarani da mata virgem
— Sois cristão?
— Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da Morte
Teterê tetê Quizá Quizá Quecê!
Lá longe a onça resmungava Uu! ua! uu!
O negro zonzo saído da fornalha
Tomou a palavra e respondeu
— Sim pela graça de Deus
Canhem Babá Canhem Babá Cum Cum!
E fizeram o Carnaval.
ANDrADE, Oswald de. Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade.
13. ed. São Paulo: Globo, 2001. p. 41. (Col. Obras completas de Oswald de Andrade).

O tom coloquial do poema recria de modo irônico a chegada dos portugueses. O momento, normalmente tratado de modo solene, é apresentado
a partir de uma perspectiva irreverente. O diálogo entre o índio guarani e
o Zé Pereira, ou seja, um indivíduo qualquer, ilustra as muitas influências e
vozes que contribuíram para a definição do caráter nacional.

José Oswald de Sousa
Andrade (1890-1954) nasceu
em São Paulo, filho de família
rica. A condição econômica
permitiu que viajasse várias
vezes à Europa, onde entrou
em contato com a boêmia
literária do Velho Mundo e
conheceu artistas como Jean
Cocteau, Blaise Cendrars e
Pablo Picasso.
Oswald atuou como um
dos mentores dos artistas
de sua geração, lançando
dois manifestos (Pau-brasil
e Antropófago) que resumiam as novas referências
estéticas. Oswald sintetizou
as conquistas do movimento
modernista ao mesmo tempo
que lançou um lema para os
tempos futuros: “Tupy, or not
tupy, that is the question”,
parodiando a célebre dúvida
de Hamlet, personagem de
Shakespeare, “to be or not
to be” (ser ou não ser).
Teve uma vida pessoal tão
movimentada quanto a cultural. Casou-se oito vezes e
teve, entre as suas esposas,
duas “musas” modernistas:
Tarsila do Amaral e Patrícia
Galvão, a Pagu.

Oswald também se tornou conhecido pelos poemas-piada, textos curtos em que um trocadilho ou jogo verbal mais ligeiro desencadeia o efeito
humorístico.

amor
humor
ANDrADE, Oswald de. Poesias reunidas. In: Obras completas. 5. ed.
rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 157.

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação

A obra de Oswald de Andrade reúne todas as características que marcaram a produção literária do período. Escreveu poesia, romance, teatro, crítica
e, em todos os gêneros, deixou registrada a sua vocação para transgredir,
para quebrar as expectativas e criar polêmica.

Oswald de Andrade, s.d.
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Retratos do Brasil
O desejo de compor um
novo retrato do Brasil e de
sua gente se fortaleceu com
as muitas viagens que Oswald
de Andrade fez pelo país. Nos
poemas que compõem esse
retrato, o escritor alcança um
grande poder de concisão e,
por meio de imagens fortes,
reconstrói paisagens físicas
e humanas revestidas de um
lirismo crítico.

O leitor, ao mesmo tempo que sorri do trocadilho, percebe o questionamento contido no verso que define o amor: só existiria no plano do humor?
Sem maiores explicações, o poema-piada obriga o leitor a participar da
construção do sentido do texto.
Nas várias faces da poesia de Oswald de Andrade, percebe-se a habilidade para desencadear efeitos de sentido com uma linguagem simples e ágil.
Essa característica também será um aspecto definidor da sua prosa.

A prosa
Os dois romances escritos por Oswald de Andrade, Memórias sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, trouxeram para a literatura
brasileira uma estrutura inovadora. Os capítulos curtos formam um imenso
mosaico em que a realidade nacional é flagrada em rápidos flashes, em
técnica semelhante à usada na poesia.

são josé del rei

ANDrADE, Oswald de.
Poesias reunidas.
In: Obras completas.
5. ed. rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978. p. 134.

Unidade 7 • O Modernismo

As poucas imagens são
suficientes para recriar, visualmente, a cidade mineira,
com seu cenário característico de bananeiras e igrejas. O
último verso resume a trajetória de uma região que, com
o esgotamento das minas de
ouro, vive a decadência.

Oswald de Andrade e Tarsila do
Amaral a bordo do vapor Massilia,
em direção à Europa, 1924.

146. Verbo crackar
Eu empobreço de repente
Tu enriqueces por minha causa
Ele azula para o sertão
Nós entramos em concordata
Vós protestais por preferência
Eles escafedem a massa
Sê pirata
Sede trouxas
Abrindo o pala
Pessoal sarado
Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular.
ANDrADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar.
13. ed. São Paulo: Globo, 2001. p. 97-98. (Col. Obras completas de Oswald de Andrade).

Azula: gíria para “foge”.
escafedem a massa: falência fraudulenta.
Abrindo o pala: gíria para “escapando”.

A conjugação do verbo “crackar” é uma referência irônica à quebra da Bolsa
de Nova York (conhecida como o crack da Bolsa) e suas consequências no
cenário nacional. Memórias sentimentais de João Miramar conta a história de
João Miramar, escritor, intelectual provinciano e filho de ricos cafeicultores.
Considerado um livro de vanguarda, mantém o humor como lente pela
qual a sociedade brasileira é examinada de modo impiedoso. A estrutura
do romance, composto de 163 fragmentos, usa elementos da linguagem
cinematográfica. Escrita com grande economia de linguagem, a obra é
marcada pela presença de diferentes gêneros, o que se tornou marca
registrada da prosa do autor.
Já Serafim Ponte Grande radicaliza a abordagem feita em Memórias sentimentais de João Miramar. O enredo se constrói pelo incessante deslocamento
geográfico da personagem principal, que embarca em um navio cujos tripulantes fundariam a sociedade ideal, em permanente estado de transformação. A
história desafia o leitor: são 203 fragmentos organizados sem lógica aparente.
Personagens aparecem e desaparecem repentinamente, o estilo flutua entre
narração em primeira e terceira pessoas, cartas, diários íntimos, fragmentos
apresentados sob forma de texto teatral, poemas, abaixo-assinados, etc.
É considerado um romance revolucionário e seu significado não se limita ao enredo, nasce principalmente da organização dada à obra pelo mais
inquieto de todos os modernistas da primeira geração.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Bananeiras
O Sol
O cansaço da ilusão
Igrejas
O ouro na serra de pedra
A decadência
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texto para análise
A obra-prima de
Aleijadinho

Por meio de imagens multifacetadas, o poema constrói
o retrato da arte sacra de Minas e do país.
No anfiteatro de montanhas
Os profetas do Aleijadinho
Monumentalizam a paisagem
As cúpulas brancas dos Passos
E os cocares revirados das palmeiras
São degraus da arte de meu país
Onde ninguém mais subiu

Bíblia de pedra-sabão
Banhada no ouro das minas

ANDrADE, Oswald de. Poesias reunidas.
In: Obras completas. rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1971. p. 140-141.

1. Que elementos o eu lírico destaca no poema?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
O que ele pretende enfatizar ao se referir a esses elementos? Transcreva as expressões que traduzem essa ênfase.

2. O verso “E os cocares revirados das palmeiras” estabelece uma relação
de semelhança entre dois elementos. Identifique-os e explique como
se dá a semelhança entre eles.
ff
Esse verso valoriza a cultura indígena? Justifique.

3. A que se referem, no poema, os “degraus da arte de meu país”?
a) Qual é, segundo o eu lírico, a expressão maior dessa arte no cenário
descrito?

b) Como pode ser interpretado o verso “Onde ninguém mais subiu”?

4. Minas Gerais viveu a opulência trazida pelo ouro durante o Barroco,
período que produziu artistas como Aleijadinho. Com base nessas
informações, como podem ser entendidos os dois últimos versos do
poema?

5. De que forma a valorização de elementos da cultura e da arte nacionais,
preocupação da primeira geração modernista, aparece no poema?

No Santuário do Senhor
Bom Jesus de Matosinhos,
localizado em Congonhas do
Campos (MG), está o mais
grandioso conjunto de arte
barroca da humanidade. São
78 esculturas ao todo: 66
imagens em cedro, dispostas
em seis capelas, que simbolizam as etapas (os “Passos”)
da Paixão de Cristo, e os 12
profetas em pedra-sabão.
Esse trabalho esplêndido,
realizado no espaço de dez
anos, ficou a cargo de um
só escultor: o Aleijadinho,
auxiliado apenas por alguns
assistentes.
Ocaso: usado em sentido
figurativo, significa algo que
caminha para a ruína, processo de
decadência, declínio. Além disso,
o termo pode significar “fim”.
Como o poema é o último da série
“roteiro de Minas”, essa é uma
outra possibilidade de leitura do
termo.

Material complementar
Moderna PLUs
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

Mário de Andrade:
a descoberta do Brasil brasileiro
Um dos líderes da primeira geração modernista, Mário de Andrade foi
um apaixonado por São Paulo, cidade em que morou praticamente toda a
sua vida. O poema “Inspiração” é uma declaração de amor à cidade das
frias neblinas.

Inspiração
São Paulo! comoção de minha vida...
Os meus amores são flores feitas de original!...
Arlequinal!... Trajes de losangos... Cinza e ouro...
Luz e bruma... Forno e inverno morno...
Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes...
Perfumes de Paris... Arys!
Bofetadas líricas no Trianon... Algodoal!...

Mário de Andrade em sua casa. São
Paulo, início da década de 1940.

São Paulo! comoção de minha vida...
Galicismo a berrar nos desertos da América!

ANDrADE, Mário de. Pauliceia desvairada.
In: Poesias completas. Belo Horizonte/São Paulo:
Itatiaia/Edusp, 1987. p. 83.
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Viajou pelo Brasil coletando exemplos de manifestações folclóricas e
musicais na tentativa de compreender melhor a essência do país. A língua
“brasileira” era outra de suas obsessões. Chegou a pensar na criação de uma
“gramatiquinha da língua brasileira”, que incorporasse os falares regionais e
seus neologismos sintáticos.
Com uma vida pacata, dedicada à música e à literatura, o grande desgosto do poeta era constatar que a geração modernista de que participou
foi relativamente omissa no que dizia respeito à criação de uma arte socialmente engajada, pragmática, capaz de contribuir para o aperfeiçoamento
do ser humano.

Capa da primeira edição da obra
Pauliceia desvairada, de Mário de
Andrade, 1922.

Em “Prefácio interessantíssimo”, texto que introduz os poemas de Pauliceia desvairada, Mário de Andrade apresenta a essência da sua poesia:
arte + lirismo = poesia.
Nos poemas de Pauliceia desvairada (1922), Losango cáqui (1926), Clã do
jabuti (1927), Remate de males (1930) e Lira paulistana (1946), os versos livres
exprimem sensações, ideias, momentos da vida. O desafio enfrentado pelo
poeta é o de conciliar os sinais recolhidos da vida cotidiana e suas reflexões
mais íntimas.
Essa tendência para associar imagens a sentimentos deu origem, na
obra de Mário, às importantíssimas meditações, poemas longos que mostram como a experiência imediata (o passeio, o espetáculo das pessoas, a
paisagem, etc.) se transforma em reflexão sobre a vida, a pátria, a própria
identidade.

A meditação sobre o Tietê
Água do meu Tietê,
Onde me queres levar?
— Rio que entras pela terra
E que me afastas do mar...

Unidade 7 • O Modernismo

É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável
Da Ponte das Bandeiras o rio
Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa.
É noite e tudo é noite. Uma ronda de sombras,
Soturnas sombras, enchem de noite tão vasta
O peito do rio, que é como si a noite fosse água,
Água noturna, noite líquida, afogando de apreensões
As altas torres do meu coração exausto. De repente
O ólio das águas recolhe em cheio luzes trêmulas,
É um susto. E num momento o rio
Esplende em luzes inumeráveis, lares, palácio e ruas,
Ruas, ruas, por onde os dinosauros caxingam

Agora, arranhacéus valentes donde saltam
Os bichos blau e os punidores gatos verdes,
Em cânticos, em prazeres, em trabalhos e fábricas,
Luzes e glória. É a cidade... É a emaranhada forma
Humana corrupta da vida que muge e se aplaude.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Poesia: a liberdade formal
e as longas meditações

Meu rio, meu Tietê, onde me levas?
Sarcástico rio que contradizes o curso das águas
E te afastas do mar e te adentra na terra dos homens,
Onde me queres levar?...
[...]
Rio que fazes terra, húmus da terra, bicho da terra,
Me induzindo com a tua insistência turrona paulista
Para as tempestades humanas da vida, rio, meu rio!...
[...]
Banzeiro: em sentido figurado,
mar de ondas calmas.
esplende: brilha muito.
Caxingam: (regionalismo)
caminham com hesitação.
Blau: azul.
ANDrADE, Mário de. Lira paulistana. In: Poesias completas.
Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1987. p. 386-387. (Fragmento).
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Considerado o testamento poético de Mário de Andrade, “A meditação
sobre o Tietê” foi concluído treze dias antes da sua morte. O poema usa as
águas do rio que corta a cidade de São Paulo como uma grande tela onde
são projetados os principais motivos de sua obra: os amores, os sonhos, as
lutas e as imagens iluminadas da cidade e da estranha fauna humana que a
povoa. Essas reflexões, ao mesmo tempo que recuperam momentos da vida
do poeta, denunciam com amargura “a forma corrupta de vida” que suja o rio.
Articuladas sob a forma de símbolos — a cidade, o rio, a noite —, tais reflexões
definem a poesia de Mário de Andrade.

Amar, verbo intransitivo: o impiedoso
retrato da aristocracia paulistana

O romance apresenta vários quadros da vida de uma família de novos-ricos
que vivia na cidade de São Paulo na década de 1920. Felisberto Sousa Costa,
o patriarca da família, contrata Fräulein Elza, professora alemã, como tutora
dos filhos e governanta da casa. Mas, na verdade, ela é uma “professora de
amor”, eufemismo que se refere à função de iniciar sexualmente os filhos
de burgueses ricos.

Amar, verbo intransitivo ganhou
uma adaptação sensível para o
cinema, por meio do filme Lição de
amor, de Eduardo Escorel. Brasil,
1975.

O quadro familiar criado no romance representa uma implacável crítica
aos burgueses endinheirados e sem cultura, incapazes de lidar com verdadeiros sentimentos, desempenhando cada um o papel que a sociedade
capitalista estabeleceu. Várias passagens mostram tais características. É o
caso do trecho em que a religiosidade da família Sousa Costa é apresentada
como o cumprimento de uma praxe social, nada além disso.
[...]
Quando Carlos nasceu batizaram-no, pois não. As meninas iam nas missas
de domingo, se era manhã de sol, o passeio até fazia bem... Com nove anos mais
ou menos recebiam a primeira comunhão. Dona Laura mandava lhes ensinar
o catecismo por uma parenta pobre, muito religiosa, coitada! catequista em
Santa Cecília. Dona Laura usava uma cruz de brilhantes que o marido dera pra
ela no primeiro aniversário de casamento. Era uma família católica. [...]
ANDrADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo. 18. ed.
Belo Horizonte: Vila rica, 1992. p. 55. (Fragmento).

O narrador contrasta, habilmente, a fé verdadeira da parenta pobre e a
religiosidade marcada pela ostentação da riqueza de Dona Laura. O olhar
irônico e crítico para a elite paulistana, que já aparecia em vários dos poemas de Mário de Andrade, explode com força total nas páginas de Amar,
verbo intransitivo.

Macunaíma: a redefinição do herói nacional
Com Macunaíma, publicado na sua forma definitiva em 1928, Mário de
Andrade renova a imagem do herói brasileiro. Macunaíma é uma personagem
que se transforma a cada instante, assumindo as feições das diferentes
etnias que deram origem ao povo brasileiro (índio, negro e europeu).

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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Os textos em prosa escritos por Mário de Andrade representam um
questionamento das estruturas típicas do romance do século XIX. Em obras
como Amar, verbo intransitivo, o escritor deixa claro seu desejo de experimentar diferentes organizações para o texto em prosa, ora eliminando a
marcação de capítulos, ora criando um narrador que, mesmo em terceira
pessoa, atua quase como uma personagem do livro.
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Quando a narrativa começa, Macunaíma vive às
margens do rio Uraricoera
em meio à tribo onde nasceu.
Com a morte da mulher (Ci, a
mãe do mato, transformada
em estrela), o “herói” perde
a muiraquitã, amuleto mágico que Ci havia lhe dado
de presente. Sabendo que a
muiraquitã está nas mãos de
Venceslau Pietro Pietra, mascate morador de São Paulo,
Macunaíma deixa a mata e,
acompanhado pelos irmãos,
inicia sua viagem para recuperar o amuleto. A maior
parte da narrativa conta as
tentativas de Macunaíma
para reaver a muiraquitã das
mãos de Venceslau Pietra,
que, como se descobre depois, era Piaimã, o gigante
comedor de gente. Quando
consegue derrotar Piaimã e
recuperar o amuleto, o herói
volta para o Amazonas e
acaba se transformando na
constelação da Ursa Maior.

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto
retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão
grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma
criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.
Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos
não falando. Si o incitavam a falar exclamava:
— Ai! que preguiça!... [...]
sarapantar: espantar.

ANDrADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter.
30. ed. Belo Horizonte: Villa rica, 1997. p. 9. (Fragmento).

Ao apresentar a trajetória de Macunaíma, a mitologia indígena se funde
com a piada, a brincadeira e a malandragem nacional, que definirão o protagonista como “o herói sem nenhum caráter”. Espaço e tempo são arbitrários,
porque estão diretamente relacionados às aventuras do herói, muitas vezes
definidas pelo elemento fantástico, que surge de modo inesperado.
Síntese das reflexões de Mário de Andrade sobre o Brasil, resultado de
anos de pesquisas históricas, etnográficas, musicais, Macunaíma pode ser
visto, como sugeriu o próprio autor, como uma alegoria dos destinos do país,
que escolheu caminhos europeus em lugar de explorar as possibilidades
de construir uma grande civilização tropical.
Na obra de Mário de Andrade, também merecem destaque os contos que
escreveu. reunidos em três publicações (Primeiro andar, 1926, Belazarte, 1934,
e Contos novos, publicado postumamente em 1956), eles têm a capacidade
de traçar breves quadros do cotidiano, capturando importantes aspectos da
realidade brasileira.

texto para análise
I — Macunaíma
Neste trecho, o “herói sem nenhum caráter” é apresentado
com as características que o definirão no romance.

Unidade 7 • O Modernismo

Muiraquitã proveniente da
região de Santarém, Pará.
Talhado geralmente em
forma de sapo, tartaruga,
peixe ou cobra,
o muiraquitã era usado
como amuleto para
prevenir doenças e evitar a
infertilidade.

Material complementar
Moderna PLUs
http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em busca da muiraquitã

[...] Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o
trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já
velhinho e Jiguê na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, Macunaíma
dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar
banho no rio, todos juntos e nus. [...] No mucambo si alguma cunhatã se
aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças
dela, cunhatã se afastava. Nos machos guspia na cara. Porém respeitava os
velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a
cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo. [...]
Nas conversas das mulheres no pino do dia o assunto eram sempre as
peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que
“espinho que pinica, de pequeno já traz ponta”, e numa pajelança Rei Nagô fez
um discurso e avisou que o herói era inteligente.
Nem bem teve seis anos deram água num chocalho pra ele e Macunaíma
principiou falando como todos. E pediu pra mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira e levasse ele passear no mato. A mãe não quis porque não
podia largar da mandioca não. Macunaíma choramingou dia inteiro. De-noite
continuou chorando. [...]. A mãe [...] pediu pra nora, companheira de Jiguê que
levasse o menino. A companheira de Jiguê era bem moça e chamava Sofará.
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Foi se aproximando ressabiada porém desta vez Macunaíma ficou muito quieto
sem botar a mão na graça de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi
até o pé de aninga na beira do rio. [...]. A moça botou Macunaíma na praia porém
ele principiou choramingando, que tinha muita formiga!... e pediu pra Sofará que
o levasse até o derrame do morro lá dentro do mato, a moça fez. Mas assim que
deitou o curumim nas tiriricas, tajás e trapoerabas da serrapilheira, ele botou corpo
num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. [...]
ANDrADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter.
30. ed. Belo Horizonte: Villa rica, 1997. p. 9-10. (Fragmento).

1. Que características de Macunaíma, apresentadas no trecho, indicam
sua “falta” de caráter?
ff
Quais são as suas características positivas?

2. O romance de Mário de Andrade cumpre o projeto modernista de
resgatar aspectos originais da cultura brasileira. Que elementos dessa
cultura são apresentados no trecho?

jirau: armação de madeira
parecida com um estrado ou
palanque.
Paxiúba: tipo de palmeira.
Cunhatã: menina, jovem mulher.
Pajelança: ritual realizado pelo
pajé indígena com o objetivo de
cura ou de magia.
Cevadeira: dispositivo que rala ou
mói a mandioca para fazer farinha.
Aninga: tipo de planta.
Derrame: declive de morro.
Tiriricas: tipo de erva daninha.
Tajás: planta comestível nativa
das regiões tropicais.
Trapoerabas: planta medicinal.
serrapilheira: camada de folhas
e ramos que cobre o solo de
florestas e bosques.

3. A narrativa conta com vários elementos “fantásticos”. No trecho
4. Leia o trecho a seguir.
“No mucambo si alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha,
Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava.”
ff
Como aparece nesse trecho a preocupação de Mário de Andrade
de criar uma língua que representasse a linguagem do povo brasileiro?

5. Macunaíma não corresponde à imagem de herói apresentada nos
romances indianistas. Explique por quê.
ff
Macunaíma é o símbolo do povo brasileiro. De que maneira a construção dessa personagem revela a intenção de caracterizar, por meio
de seu herói, o povo brasileiro de forma crítica?
Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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transcrito, em que momento o fantástico aparece?

Manuel Bandeira:
olhar terno para o cotidiano
Conhecer a vida de Manuel Bandeira é, de certa maneira, conhecer alguns aspectos fundamentais de sua obra. Nascido no
recife em 1886, mudou-se com a família para o rio de Janeiro,
onde permaneceu por quase toda sua vida.
Em 1904, um ano após iniciar os estudos na Escola Politécnica
de São Paulo, teve de abandonar o curso e dedicar-se ao tratamento
de uma doença que, naquela época, ainda era vista como incurável:
a tuberculose. Em 1913, foi tratar-se em um sanatório na Suíça. Lá, o
médico traçou-lhe com franqueza uma perspectiva bastante incerta:
“Pode viver cinco, dez, quinze anos... Quem poderá dizer?”.
A poesia passou a representar uma saída para o desconsolo em
que vivia Bandeira desde a descoberta da tuberculose. É através
do exercício literário que o poeta reflete sobre a vida, fala sobre
suas memórias de menino, registra cenas do cotidiano e, acima de
tudo, aprende a lidar com a ameaça da doença e da morte, como
nos versos de “Testamento”.

Jaime Ovalle (à direita) e Manuel Bandeira, 1920.
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[...] Criou-me, desde eu menino,
Para arquiteto meu pai.
Foi-se-me um dia a saúde...
Fiz-me arquiteto? Não pude!
Sou poeta menor, perdoai! [...]
BANDEIrA, Manuel. Lira dos cinquent’anos. In: Poesia completa
e prosa. Organização de André Seffrin. rio de Janeiro: Nova Aguilar,
2009. p. 161-162. (Fragmento).

POST, F. Mauritsstad e Recife. 1653.
Óleo sobre madeira, 48,2 3 83,6 cm.
Muito da arquitetura original
encontra-se preservada na parte
antiga de recife.

Mauritsstad: nome em holandês
de Cidade Maurícia, erguida por
Maurício de Nassau no século
XVII. Atualmente, faz parte da
cidade do recife.
Pataca: moeda antiga de prata no
valor de 320 réis.

A poesia da mais simples ternura
Uma das inovações da obra de Manuel Bandeira é o uso que faz da linguagem na apresentação das situações cotidianas. A capacidade de ver as
cenas prosaicas, as situações mais banais do dia a dia filtradas por lentes
líricas, e de recriá-las poeticamente por meio de uma linguagem simples
são as características mais marcantes da sua poesia.

•

A evocação do passado

As memórias da infância vivida no recife têm lugar especial entre os
poemas de Bandeira. Cenas de rua, pessoas com quem conviveu vão revivendo em versos inesquecíveis.

Unidade 7 • O Modernismo

Evocação do Recife
Recife
Não a Veneza americana
Não a Mauritsstad dos armadores das Índias
[Ocidentais
Não o Recife dos Mascates
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois —
Recife das revoluções libertárias
Mas o Recife sem história nem literatura
Recife sem mais nada
Recife da minha infância
[...]
Rua da União onde todas as tardes passava a preta
[das bananas com o xale vistoso de pano da Costa
E o vendedor de roletes de cana

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Esses versos se referem à sombra que a tuberculose projetou em
sua vida. Ironicamente, uma vida que se imaginava breve em função da
doença durou até o dia 13 de outubro de 1968. Manuel Bandeira tinha
então 82 anos e havia criado um novo rumo para a poesia brasileira.
Entre seus principais livros, encontram-se Libertinagem (1930),
Estrela da manhã (1936), Mafuá do Malungo (1948), Lira dos
cinquent’anos e Belo belo (publicados em diferentes edições sob
o título de Poesias completas, em 1948 e 1951, respectivamente),
Estrela da tarde (1958) e Estrela da vida inteira (1966).

O de amendoim
que se chamava midubim e não era
[torrado era cozido
Me lembro de todos os pregões:
Ovos frescos e baratos
Dez ovos por uma pataca
Foi há muito tempo...
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos
[livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil
[...]

BANDEIrA, Manuel. Libertinagem. In: Poesia completa e prosa.
Organização de André Seffrin. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 107-108. (Fragmento).
© dos poemas de Manuel Bandeira, do Condomínio dos Proprietários dos Direitos Intelectuais de Manuel Bandeira (In: Estrela da
vida inteira — Editora Nova Fronteira) — Direitos cedidos por Solombra — Agência Literária (solombra@solombra.org).
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O poema ilustra o processo de transformação da memória pessoal em
reflexão mais ampla que marca a poética de Manuel Bandeira. O passado
é apresentado como fonte da sabedoria presente, o português falado (a
“língua certa do povo”) também é valorizado, consolidando a proposta da
primeira geração modernista de usar o português do Brasil como língua
literária, despindo o texto dos arcaísmos e rebuscamentos sintáticos que
caracterizaram a poesia do século XIX.

•

A morte como libertação

Entre os temas recorrentes na obra do poeta pernambucano, a morte
tem lugar de destaque.

Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
Saudavam o morto distraídos
Estavam todos voltados para a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.

O tamanho dos versos marca a mudança de tom
operada no poema. A primeira estrofe é toda composta de versos curtos, que sugerem um tom mais
descontraído, ecoando o gesto automático de saudar
o morto sem pensar. Na segunda estrofe, os versos
são mais longos, refletindo o aspecto solene da conclusão que será apresentada: não há finalidade na
vida e a morte pode chegar a qualquer momento.

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado
Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade
Que a vida é traição
E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta.
BANDEIrA, Manuel. Estrela da manhã. In: Poesia completa e prosa.
Organização de André Seffrin. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 130.
© dos poemas de Manuel Bandeira, do Condomínio dos Proprietários dos Direitos Intelectuais de Manuel Bandeira (In: Estrela da vida inteira — Editora Nova Fronteira) — Direitos
cedidos por Solombra — Agência Literária (solombra@solombra.org).

O poema torna-se o espaço de reflexão no qual a doença e a morte, fantasmas “reais” da vida de Bandeira, transformam-se em experiência lírica
e reflexiva, ganhando uma dimensão universal.
A revelação que universaliza a reflexão sobre a vida e a morte (“a vida é
uma agitação feroz e sem finalidade”) vem acompanhada da simplicidade
que define a poética de Bandeira. A descoberta de que a vida não tem finalidade é feita sem drama ou sofrimento, e é essa descoberta que permite
constatar a morte como libertação final da matéria.

Filho de família paulista
tradicional, Antônio Castilho de Alcântara Machado d'Oliveira (1901-1935)
formou-se em Direito, mas
preferiu ser jornalista e escritor. Dirigiu várias revistas
de divulgação das novas
propostas estéticas, como
Terra Roxa e Outras Terras,
Revista de Antropofagia e
Revista Nova. Morreu aos
34 anos de idade, no rio de
Janeiro, quando estava sendo
operado de uma crise aguda
de apendicite.

A obra de Manuel Bandeira vai além dos limites históricos para tematizar
angústias e conflitos humanos de natureza universal, como o amor, a paixão
pela vida, a saudade de uma infância idealizada e o medo da morte.

Alcântara Machado:
os italianos em são Paulo
Integrado à primeira leva de modernistas, Alcântara Machado registrou
em seus livros cenas urbanas de uma São Paulo que se industrializava. Sua
primeira obra foi Pathé Baby: panoramas internacionais (1926), escrita na
volta de uma viagem à Europa. Mas seu livro mais conhecido é Brás, Bexiga
e Barra Funda (1927), em que o tema da integração do imigrante italiano à
sociedade brasileira é a base de todos os contos.

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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Momento num café

Alcântara Machado, c. 1927.
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Avenida Paulista, c. 1925. Foto de
Guilherme Gaensly.

Carcamano: forma pejorativa
usada para designar indivíduo
nascido na Itália.
Cláxon: buzina.
Pompeando: exibindo com
vaidade.
serpejando: (variante de
serpeando) movendo-se de modo
sinuoso, ondulando-se.

— Filha minha não casa com filho de carcamano!
A esposa do Conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda disse isso e foi brigar
com o italiano das batatas. Teresa Rita misturou lágrimas com gemidos e entrou
no seu quarto batendo a porta. O Conselheiro José Bonifácio limpou as unhas com
o palito, suspirou e saiu de casa abotoando o fraque.
O esperado grito do cláxon fechou o livro de Henri Ardel e trouxe Teresa Rita
do escritório para o terraço.
O Lancia passou como quem não quer. Quase parando. A mão enluvada cumprimentou com o chapéu Borsalino. Uiiiiia-uiiiiia! Adriano Melli calcou o acelerador.
Na primeira esquina fez a curva. Veio voltando. Passou de novo. Continuou. Mais
duzentos metros. Outra curva. Sempre na mesma rua. Gostava dela. Era a Rua da
Liberdade. Pouco antes do número 259-C já sabe: uiiiia-uiiiia!
— O que você está fazendo aí no terraço, menina?
— Então nem tomar um pouco de ar eu posso mais?
Lancia Lambda, vermelhinho, resplendente, pompeando na rua. Vestido do
Camilo, verde, grudado à pele, serpejando no terraço.
— Entre já para dentro ou eu falo com seu pai quando ele chegar!
— Ah meu Deus, meu Deus, que vida meu Deus!
Adriano Melli passou outras vezes ainda. Estranhou. Desapontou. Tocou para a
Avenida Paulista. [...]
MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda:
notícias de São Paulo. São Paulo: Nova Alexandria, 1995. p. 41-42. (Fragmento).

O trecho acima ilustra a técnica narrativa que consagrou Alcântara Machado. As cenas rápidas, flagrando situações e tipos, quase como tomadas
cinematográficas, com cortes bruscos entre uma cena e outra, compondo
quadros que se assemelham a instantâneos fotográficos.
O leitor reconstrói, pelo comportamento quase caricato das personagens,
pelas informações do cenário, pela apresentação de situações típicas da
cidade de São Paulo, o cotidiano dos pequenos comerciantes, das costureirinhas, dos empregados de armazém, imortalizando o autor como o cronista
dos imigrantes italianos.
Em 1922, a fábrica de carros
italiana Lancia colocou no
mercado o modelo Lambda, que se
diferenciava dos demais por ser
bem mais baixo que os carros da
época. Jan. 1955.

Brás, Bexiga e Barra Funda antecipa uma tendência narrativa explorada
por muitos escritores contemporâneos: a composição híbrida entre conto,
crônica e texto jornalístico, sem que haja uma preocupação com o acúmulo
de informações. Laranja da China (1928), o outro livro de Alcântara Machado,
irá dar continuidade a essa técnica narrativa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A sociedade

texto para análise

Unidade 7 • O Modernismo

Poema só para Jaime Ovalle
Neste poema, o eu lírico reflete melancolicamente a respeito de sua vida.
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro
(Embora a manhã já estivesse avançada).
Chovia.
Chovia uma triste chuva de resignação
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.
Então me levantei,

Bebi o café que eu mesmo preparei,
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro
[e fiquei pensando...
— Humildemente pensando na vida e nas mulheres
[que amei.
BANDEIrA, Manuel. Belo, belo. In: Poesia completa e prosa.
Organização de André Saffrin. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 173.
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1. O eu lírico inicia o poema caracterizando a manhã. Que elementos
ele destaca do momento em que acordou?
ff
A referência a esses elementos contribui para construir o tom “melancólico” do poema? Explique.

2. A chuva é caracterizada como “triste” e “de resignação”. Considerando
que esse é o “olhar” do eu lírico para a chuva, o que essas expressões
simbolizam?

a) Qual o sentido, no poema, da expressão “resignação”?
b) Como você viu neste capítulo, a morte sempre foi um “fantasma”
na vida de Manuel Bandeira. De que maneira o verso que caracteriza a chuva reflete, de forma lírica, a postura do poeta diante
da morte?

3. A manhã se opõe à noite no poema. Que característica marca essa
noite?
ff
Por que a chuva, nesse caso, significa um consolo?

4. Explique por que no verso “Bebi o café que eu mesmo preparei” o
trecho destacado é o recurso utilizado pelo eu lírico para se referir à
sua solidão.

5. No verso final, como pode ser interpretada a expressão “humildemente” no contexto do poema?

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação.

Jogo de ideias
Você viu, neste capítulo, que o Modernismo deu
início a um questionamento sistemático dos valores que até então fundamentavam o gosto nacional
e, com base nisso, propôs uma nova maneira de
olhar para a arte em todas as suas formas.
Viu também que, ao combater os valores do
passado, apresentando obras que expressavam,
em diferentes manifestações artísticas, uma visão
de mundo completamente nova, os modernistas,
em especial os que integram a primeira geração,
encontraram grande resistência do público.
Ainda que a produção modernista não tenha
sido, a princípio, compreendida e aceita pelo público de maneira geral, por seu caráter de ruptura e
ousadia, ela foi bastante intensa no período, tanto
no Brasil quanto no exterior.
As inovações artísticas inspiradas pelos ideais
modernistas ocorreram em diferentes manifestações artísticas, como a pintura, o cinema, a dança,
a música, a arquitetura, etc.

Para compreender melhor os ideais modernistas, você e seus colegas, em equipe, apresentarão
exemplos de manifestações em diferentes formas
de expressão estética desse período, destacando
os elementos que fizeram com que elas fossem
consideradas modernas. Para cumprir essa tarefa,
vocês deverão seguir os passos abaixo:
ff
dividir a sala em quatro grupos. Cada grupo
deverá ficar responsável por selecionar uma
das seguintes formas de manifestação artística
produzidas no período modernista: cinema,
dança, música e arquitetura;
ff
essa seleção pode abranger tanto a produção
artística brasileira quanto estrangeira;
ff
apresentar, para a sala, a manifestação artística
selecionada, explicando, oralmente, os elementos nela presentes que fizeram com que fosse
considerada moderna no período em que foi
produzida.

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ff
Que outros elementos dos versos finais revelam essa solidão do
eu lírico?

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Ruy Espinheira Filho.
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A tradição da

primeira geração modernista:
a poesia do cotidiano

MALFATTI, A. O grupo dos cinco. 1922.
Caneta e lápis de cor sobre papel,
26,5 3 36,5 cm. O desenho de Anita
Malfatti mostra uma cena prosaica:
a própria pintora deitada no sofá e
os amigos Mário de Andrade e Tarsila
do Amaral de costas, ao piano,
Oswald de Andrade, no centro,
e Menotti del Picchia.

Dentre as conquistas do Modernismo da primeira geração modernista,
uma se fará sentir fortemente na produção que começa com essa estética:
a incorporação, na literatura, do cotidiano, do prosaico. Até então, principalmente na poesia, os temas tratados referiam-se às grandes questões,
aos aspectos mais “sublimes” da vida. Com o Modernismo, principalmente
na obra de Manuel Bandeira, os dramas mais banais, as questões mais
simples do dia a dia ganham importante dimensão poética. Nessa abertura
temática, uma notícia de jornal pode ser transformada em poesia.

Poema tirado de uma notícia de jornal
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da
[Babilônia num barracão sem número
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O lirismo singelo das coisas mais simples
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BANDEIrA, Manuel. Libertinagem. In: Poesia completa e prosa.
Organização de André Saffrin. rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. p. 110.
© dos poemas de Manuel Bandeira, do Condomínio dos Proprietários dos Direitos Intelectuais
de Manuel Bandeira (In: Estrela da vida inteira — Editora Nova Fronteira) — Direitos cedidos por
Solombra — Agência Literária (solombra@solombra.org).

O comum literário
O novo caminho apontado pelos primeiros modernistas seduzirá outros
autores. O interesse pelo comum e pela aventura de traduzir o cotidiano
de forma literária fincará raízes na nossa produção artística. Os textos
produzidos mostrarão a consciência do artista de que qualquer objeto
pode ser literário. Até mesmo o leiteiro que veio do subúrbio para fazer
suas entregas.
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[...]
Então o moço que é leiteiro
de madrugada com sua lata
sai correndo e distribuindo
leite bom para gente ruim.
Sua lata, suas garrafas,
e seus sapatos de borracha
vão dizendo aos homens no sono
que alguém acordou cedinho
e veio do último subúrbio
trazer o leite mais frio
e mais alvo da melhor vaca
para todos criarem força
na luta brava da cidade.
[...]
ANDrADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo.
29. ed. rio de Janeiro: record, 2005. p. 108.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Os ensinamentos diários
A ideia de que tudo se presta à literatura será uma das constantes na
poesia produzida após a ruptura promovida pelos modernistas em 1922.
Na obra de Adélia Prado, não se verificará apenas a tradução poética do
cotidiano. As “tarefas domésticas”, associadas ao universo feminino, serão
transformadas liricamente a partir do olhar da poeta.

Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
PrADO, Adélia. Poesia reunida. São Paulo:
Siciliano, 1991. p. 116.

Adélia Prado, em Parati,
13 ago. 2006.

A cena cotidiana da esposa que prepara o lanche para esperar o marido
que ainda está no trabalho é o retrato simples e poético do significado do
amor. Adélia Prado ensina que o lirismo está em tudo, se a vida for vista por
olhos poéticos. Afinal, “a coisa mais fina do mundo é o sentimento”.

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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Morte do leiteiro
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CONEXÕES

Um só coração, de Carlos Manga. Brasil, 2004.
A minissérie Um só coração conta
parte da história e do desenvolvimento
de São Paulo, entre 1922 e 1954. Concebida como uma homenagem aos 450
anos da cidade, a obra mistura ficção e
realidade. A Semana de Arte Moderna e
seus articuladores — Oswald de Andrade,
Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, entre outros — misturam-se aos personagens e eventos ficcionais
criados para a trama. A Revolução de 1924,
a crise de 1929, a Revolução de 1932, a era
Vargas, os ecos do nazismo e do fascismo são o pano de
fundo para a história narrada na minissérie, retratando
um período crucial para o Modernismo brasileiro.

Para ouvir
Manuel Bandeira, por Juca de
Oliveira. Coleção Poesia falada, no 18.
Rio de Janeiro: Luz da Cidade, 2004.
O ator Juca de Oliveira faz a leitura, para
a coleção Poesia falada, de 36 poemas de
Manuel Bandeira. A seleção traz alguns
dos “clássicos” do mestre modernista:
“Teresa”, “Irene no céu”, “Nova poética”,
“Rondó dos cavalinhos”, “A estrela”, “Poema
do beco”, “Pneumotórax”, “Evocação do Recife”, “Momento num café”, entre outros.

Villa-Lobos: uma vida de
paixão, de Zelito Viana.
Brasil, 2000.
Villa-Lobos foi uma das personalidades
mais importantes para o Modernismo. Sua
presença na Semana de Arte Moderna deu
prestígio e visibilidade ao movimento, pois
na época já era músico respeitado. O filme
de Zelito Viana trata do artista de forma
biográfica e coloca em cena alguns dos
autores modernistas.

1900 (Novecento),, de Bernardo Bertolucci.
Itália, Alemanha, França, 1976.

Unidade 7 • O Modernismo

Esse filme apresenta uma retrospectiva
da primeira metade do século XX na Itália,
mas de modo universal. Ao tratar das
questões ideológicas em conflito naquele
país, Bertolucci prevê a polarização das
relações sociais que o século viveria. O
fascismo e o liberalismo são correntes
ideológicas personificadas em famílias e
amigos que em um tempo convivem e em
outro se separam. Panorama elucidativo
da história recente do continente que
ajuda a compreender o contexto que produziu a primeira
geração modernista.

Macunaíma, de Joaquim
Pedro de Andrade. Brasil, 1969.
Nesse filme é apresentada a trajetória
do herói malandro e sem nenhum caráter
criado por Mário de Andrade em suas andanças pelo Brasil.

Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Macunaíma, de Joaquim
Pedro de Andrade.

O jovem Pixinguinha: 1919-1920, de
Pixinguinha.
Rio de Janeiro: EMI, 2003.
Citado em versos e contos da primeira
geração, Pixinguinha (1898-1973) é o
compositor mais próximo dos conceitos
modernistas. O disco traz uma série de
gravações realizadas entre 1919 e 1920,
bem apropriadas ao período estudado.

Bachianas brasileiras no 4/
Cirandas, de Villa-Lobos, por João
Carlos Assis Brasil.
Rio de Janeiro: Rob Digital, 2001.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para assistir

Villa-Lobos redimensiona o cancioneiro
brasileiro a um nível erudito, contemplando
uma das principais bandeiras modernistas:
a exaltação da cultura popular. Neste CD,
as suas composições são executadas pelo
pianista João Carlos Assis Brasil.

Ouvindo Oswald,
vários intérpretes.
Funarte/Itaú Cultural, 1999.
CD de poesias e textos de Oswald de
Andrade lidos pelos concretistas Décio
Pignatari e Haroldo de Campos, além de
poemas lidos por Arnaldo Antunes, Augusto de Campos e outros.

Noel Rosa: songbook,
vários intérpretes.
São Paulo: Trama, 1991.
A música de Noel Rosa (1910-1937) revela
a cultura simples e bem-humorada do dia a
dia nos morros e favelas cariocas.
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Para ler e pesquisar
Manuel Bandeira: 50 poemas escolhidos
pelo autor.
São Paulo: Cosac Naify, 2006.
Na década de 1950, Manuel Bandeira preparou várias antologias. Entre os poemas que escolheu, estão
os 50 publicados nesta obra. Faz parte dessa seleção
“Os sapos”, que provocou agitação na Semana de Arte
Moderna de 1922. O livro é acompanhado por um CD em
que se pode ouvir o próprio Manuel Bandeira lendo 29
de seus poemas.

Melhores poemas de Manuel Bandeira, organização de Francisco de Assis Barbosa.
São Paulo: Global, 2004.

Melhores poemas de Mário de Andrade, organização de Gilda de Mello e souza.
São Paulo: Global, 2003.
Livro que reúne os melhores poemas de um dos
principais autores da primeira geração modernista
brasileira.

Semana de 22: entre vaias e aplausos,
de Márcia Camargos.
São Paulo: Boitempo, 2002.
Em um texto elucidativo, bastante didático, o livro
trata da Semana de Arte Moderna de 22, a partir de
uma perspectiva histórica, apresentando os principais
acontecimentos que culminaram no evento que marcou
o início do Modernismo brasileiro.

Tarsila do Amaral: a modernista, de Nadia Battella Gotlib.
São Paulo: Senac São Paulo, 2000.
Este livro ajuda a entender a obra e a personalidade de
Tarsila, além de apresentar os bastidores do movimento
Modernista no Brasil, em particular a antropofagia.

Para navegar
http://www.mam.org.br
O MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, oferece amplo acervo
da pintura nacional que atravessou o século XX e chegou ao XXI influenciada pelos primeiros modernistas.

http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2002/
not20020210p2229.htm

Capítulo 25 • Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
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Seleção com os melhores poemas de Manuel Bandeira, apresentando um panorama da obra desse grande
modernista.

Página de O Estado de S. Paulo, que apresenta um artigo de Mário
de Andrade publicado originalmente no jornal, por ocasião do vigésimo
aniversário da Semana de Arte Moderna, 1942.
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O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e a foto desta
seção foram selecionados
para que você possa
conversar com seus
colegas a respeito do
que eles revelam sobre o
contexto em que foram
produzidos. Quem eram
seus autores? Como era
o mundo em que viviam?
Tinham interesses
e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Primeiras leituras
O elefante
Fabrico um elefante
de meus poucos recursos.
Um tanto de madeira
tirado a velhos móveis
talvez lhe dê apoio.
E o encho de algodão,
de paina, de doçura.
A cola vai fixar
Suas orelhas pensas.
A tromba se enovela,
é a parte mais feliz
de sua arquitetura.
Mas há também as presas,
dessa matéria pura
que não sei figurar.
Tão alva essa riqueza
a espojar-se nos circos
sem perda ou corrupção.
E há por fim os olhos,
onde se deposita
a parte do elefante
mais fluida e permanente,
alheia a toda fraude.

Primeiras leituras

Eis meu pobre elefante
pronto para sair
à procura de amigos
num mundo enfastiado
que já não crê nos bichos
e duvida das coisas.
Ei-lo, massa imponente
e frágil, que se abana
e move lentamente
a pele costurada
onde há flores de pano
e nuvens, alusões
a um mundo mais poético
onde o amor reagrupa
as formas naturais.

Caricatura de Carlos Drummond
de Andrade por Eduardo Baptistão,
2002.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

uma viagem no tempo

Vai o meu elefante
pela rua povoada,
mas não o querem ver
nem mesmo para rir
da cauda que ameaça
deixá-lo ir sozinho.
É todo graça, embora
as pernas não ajudem
e seu ventre balofo
se arrisque a desabar
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Pensas: inclinadas.
Enovela: enrola.
Espojar-se: esfregar-se no chão.
Enfastiado: entediado, cansado.

Mas faminto de seres
e situações patéticas,
de encontros ao luar
no mais profundo oceano,
sob a raiz das árvores
ou no seio das conchas,
de luzes que não cegam
e brilham através
dos troncos mais espessos,
esse passo que vai
sem esmagar as plantas
no campo de batalha,
à procura de sítios,
segredos, episódios
não contados em livro,
de que apenas o vento,
as folhas, a formiga
reconhecem o talhe,
mas que os homens ignoram,
pois só ousam mostrar-se
sob a paz das cortinas
à pálpebra cerrada.
E já tarde da noite
volta meu elefante,
mas volta fatigado,
as patas vacilantes
se desmancham no pó.
Ele não encontrou
o de que carecia,
o de que carecemos,
eu e meu elefante,
em que amo disfarçar-me.
Exausto de pesquisa,
caiu-lhe o vasto engenho
como simples papel.
A cola se dissolve
e todo o seu conteúdo
de perdão, de carícia,
de pluma, de algodão,
jorra sobre o tapete,
qual mito desmontado.
Amanhã recomeço.

Rua de Nova York, de madrugada, 1945.

ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 129-130.
Carlos Drummond de Andrade
© Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Primeiras leituras

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ao mais leve empurrão.
Mostra com elegância
sua mínima vida,
e não há na cidade
alma que se disponha
a recolher em si
desse corpo sensível
a fugitiva imagem,
o passo desastrado
mas faminto e tocante.
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Capítulo

26

Segunda geração: misticismo
e consciência social

ObjEtivOS

1. Caracterizar o projeto literário da poesia da
segunda geração modernista.
2. Analisar de que modo se articularam os
agentes do discurso no período e como essa
articulação influenciou o projeto literário da
poesia da segunda geração modernista.
3. Compreender por que a desilusão e o
pessimismo definem a poesia do período.
4. Reconhecer os aspectos essenciais da poesia
de Carlos Drummond de Andrade e identificar os
eixos temáticos predominantes na obra do autor.

7. Identificar a concepção de amor predominante
na lírica de Vinicius de Moraes.
8. Reconhecer a influência da espiritualidade na
obra de Murilo Mendes e de Jorge de Lima.
9. Analisar a relação entre religiosidade e
surrealismo na poesia de Murilo Mendes.
10. Identificar a associação entre religiosidade e
temas sociais na poesia de Jorge de Lima.
11. Compreender de que modo a reflexão sobre a
relação eu x mundo será revisitada por poetas
da segunda geração modernista e por poetas
contemporâneos.

Unidade 7 • O Modernismo

5. Caracterizar a produção poética de Cecília
Meireles e de Vinicius de Moraes.

6. Compreender por que a natureza torna-se uma
referência para a busca individual na obra de
Cecília Meireles.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser
capaz de:

SEGAll, l. Guerra. 1942. Óleo sobre tela, 270 3 185 cm. As duas guerras mundiais e os conflitos existenciais
gerados por elas marcaram de forma significativa a produção artística da segunda geração modernista.
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E

xposto ao horror de duas grandes guerras, o ser humano vive tempos sombrios em meados do
século XX. O que significa estar no mundo? A esperança deve ser depositada nos indivíduos
ou projetada na espiritualidade? Confrontada com questões como essas, a literatura precisa
encontrar novos caminhos, abandonando a relativa leveza que a marcou no início do século XX.
Neste capítulo, você saberá quais foram as respostas dadas pelos poetas brasileiros a esse desafio.

Leitura da imagem
1. Observe a tela de Lasar Segall que abre este capítulo. Ela foi intitulada
Guerra. Que elementos compõem esse retrato da guerra?

a) É possível identificar que exércitos estão lutando?
b) Observe a postura dos soldados. O que eles parecem estar fazendo?

2. Todos os soldados têm o rosto voltado para baixo e ocultado por um capacete. Que imagem dos soldados é criada por esse modo de representação?

a) As únicas faces que aparecem são as dos mortos, sempre voltadas para

3. Uma figura destaca-se na tela. É o homem que, decapitado, segura a
própria cabeça. Sua postura é diferente da postura dos demais. O que
ele parece fazer?

a) O que o fato de ele carregar a própria cabeça permite concluir?
b) Para você, o que representa essa figura?

4. Mário de Andrade, escrevendo sobre a obra de Lasar Segall, afirmou:
“[...] pela bravura do pincel, já demonstrava um horror instintivo das cores
radiantes e felizes.”
ANDRADE, Mário de. Lasar Segall. Modernidade: arte brasileira do século XX. Paris:
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1988. p. 20. Disponível em:
<http://www.itaucultural.org.br>. Acesso em: 28 set. 2010.

a) Observe atentamente a imagem de abertura. Que cores predominam
na tela?

b) Podemos afirmar que essa obra ilustra o “horror instintivo das cores
radiantes e felizes”, como afirma Mário de Andrade? Explique.

5. Que imagem da guerra o quadro transmite? Justifique.

Da imagem para o texto
6. A literatura também criou representações para a guerra. Leia o poema
de Carlos Drummond de Andrade para conhecer uma delas.

A noite dissolve os homens
A noite desceu. Que noite!
Já não enxergo meus irmãos.
E nem tão pouco os rumores
que outrora me perturbavam.
A noite desceu. Nas casas,
nas ruas onde se combate,
nos campos desfalecidos,
a noite espalhou o medo
e a total incompreensão.

A noite caiu. Tremenda,
sem esperança... Os suspiros
acusam a presença negra
que paralisa os guerreiros.
E o amor não abre caminho
na noite. A noite é mortal,
completa, sem reticências,
a noite dissolve os homens,
diz que é inútil sofrer,

Lasar Segall, 1o set. 1954.

Lasar Segall (1891-1957)
nasceu na Lituânia, filho de
um casal de origem judaica.
Pintor, gravador, escultor,
desenhista, estudou arte em
Berlim e Dresden. Descobriu
o Expressionismo em 1914,
e o impacto dessa estética
em suas obras foi imediato.
Durante a Primeira Guerra
Mundial, ficou preso em um
campo de concentração por
dois anos, experiência que se
refletiria, mais tarde, na série
de quadros pintados para
denunciar o horror da guerra.
Chegou ao Brasil em 1912. A
partir de 1923, fixou residência em São Paulo, quando
ganhou destaque no cenário
da arte moderna. A casa onde
morava, na Vila Mariana (São
Paulo), hoje abriga o Museu
Lasar Segall.

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social
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o céu. Na sua opinião, o que elas sugerem?

b) Os soldados não usam armas nessa cena. O que isso pode indicar?
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Peremptório: definitivo, decisivo.
Hirtos: tesos, duros.

a noite dissolve as pátrias,
apagou os almirantes
cintilantes! nas suas fardas.
A noite anoiteceu tudo...
O mundo não tem remédio...
Os suicidas tinham razão.

Havemos de amanhecer. O mundo
se tinge com as tintas da antemanhã
e o sangue que escorre é doce, de tão necessário
para colorir tuas pálidas faces, aurora.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 70-71.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

a) A primeira parte do poema apresenta uma “noite” que desceu sobre o mundo. Releia os versos
e identifique as características dessa noite.

b) Considerando as características identificadas,
podemos concluir que essa noite é uma metáfora. O que ela simboliza? Explique.

7. O poema pode ser dividido em duas partes. Quais
são elas?

a) Que tipo de sentimento caracteriza cada uma
dessas partes? Por quê?

b) A expressão “aurora” é uma metáfora. O que ela
representa?

8. Observe os verbos nas duas partes do poema. Que

Unidade 7 • O Modernismo

flexão (tempo e modo) predomina em cada uma
das partes? Justifique com exemplos.

a) Podemos afirmar que a flexão verbal é usada
para distinguir fatos apresentados como reais
de outros vistos como uma possibilidade futura.
Qual parte apresenta acontecimentos reais?
Qual apresenta as possibilidades?

b) Explique por que a flexão verbal é essencial para
construir esse efeito de sentido.

c) “Havemos de amanhecer”. Esse é o único verso
em que o verbo aparece flexionado na primeira
pessoa do plural. A quem ele se refere?

9. Na segunda parte, o eu lírico faz uma referência
histórica que nos permite formular uma hipótese sobre a que guerra ele se refere. Transcreva o
verso em que essa referência aparece.
ff
A qual guerra ela pode ser associada? Por quê?

10. A personificação ou prosopopeia é uma figura de

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aurora,
entretanto eu te diviso, ainda tímida,
inexperiente das luzes que vais acender
e dos bens que repartirás com todos os homens.
Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações,
adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna.
O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos,
teus dedos frios, que ainda se não modelaram
mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório.
Minha fadiga encontrará em ti o seu termo,
minha carne estremece na certeza de tua vinda.
O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam,
os corpos hirtos adquirem uma fluidez,
uma inocência, um perdão simples e macio...

pensamento que atribui características humanas
a seres inanimados. A metonímia é uma figura de
palavra que ocorre quando se usa uma palavra em
lugar de outra para indicar um objeto. Explique de
que maneira uma prosopopeia foi utilizada para
caracterizar metonimicamente a aurora no trecho
a seguir:

“adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando
[a treva noturna.
O triste mundo fascista se decompõe ao contato
[de teus dedos,
teus dedos frios, que ainda se não modelaram
mas que avançam na escuridão como um sinal
[verde e peremptório.”
ff
Qual é o sentido produzido pela combinação
entre essas duas figuras de linguagem?

11. Observe mais uma vez a tela de Lasar Segall. A
imagem de guerra que ela apresenta é semelhante à do poema de Drummond? Por quê?
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1930

Um mundo às avessas:
guerra e autoritarismo

Início da era Vargas, com
a Revolução de 1930.

A Segunda Guerra deixou como legado mais do que ruínas de cidades
arrasadas por bombardeios. Ela nos obrigou a enfrentar a barbárie humana e a reconhecer que o preconceito e o desejo desmedido de poder
podem levar à perda de milhões de vidas. “Meus olhos são pequenos
para ver/ o mundo que se esvai em sujo e sangue”, escreve Drummond
em 1944, registrando o espanto dos poetas ao refletirem sobre a perversidade de que o ser humano é capaz.

1933
1943 1942
1945

Cerimônia fúnebre, Revolução de 1932. Foto de Edgard Egydio de Souza.

Início da era Vargas,
1930.
Revolução
Constitucionalista em
São Paulo.
Franklin Roosevelt torna-se presidente dos EUA.
Divisão do átomo
por Rutherford,
desencadeando, pela
primeira vez, uma reação
nuclear.
Início do New Deal,
programa de reformas
para recuperar o sistema
capitalista e combater a
Depressão americana.
Primeira transmissão
televisiva, na Inglaterra.

O engenheiro escocês
John logie Baird com
sua televisão, 1926.
Japoneses ocupam
Pequim, Xangai e
Nanquim.
Os alemães
bombardeiam Almeria e
destroem Guernica.
Picasso pinta Guernica.
Início da Segunda Guerra
Mundial.
Com o ataque japonês
a Pearl Harbor, os EUA
entram na guerra.
Fundação da Companhia
Siderúrgica Brasileira.
Brasil entra na Segunda
Guerra Mundial.
Instituição da
Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Fim da guerra na Europa,
em 8 de maio.
EUA explodem bombas
atômicas no Japão.
Vargas renuncia à
presidência.

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social

Em 1939, Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a guerra agravou-se com o bombardeio em Pearl Harbor e
a entrada dos norte-americanos no conflito. Em 1945, quando os aliados
desembarcaram na Normandia e deram fim à guerra, foram expostas ao
mundo as atrocidades cometidas pelos nazistas.

1936

Em 1937, o Congresso Nacional foi fechado. Estava decretado o Estado
Novo. Vargas passou a exercer o poder de modo autoritário e centralizador.
O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) perseguiu e prendeu
muitos escritores, acusados de subversão.

1941 1939

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com a promulgação de uma nova Constituição em 1934, Vargas foi
legitimado no poder. No ano seguinte, as esquerdas se uniram para formar a Aliança Nacional libertadora (ANl). Sentindo-se ameaçado, Getúlio
conseguiu a aprovação de uma lei de Segurança Nacional e começou a
perseguir os manifestantes de esquerda. O comunista Luís Carlos Prestes
e vários líderes da oposição foram presos.

1937

A Revolução de 1930, movimento liderado por políticos e militares contra
as oligarquias cafeeiras, que levou Getúlio Vargas ao poder, perdeu o seu
caráter provisório com a permanência de Getúlio no poder. Os paulistas,
inconformados com a perda de poder político, desencadearam, em 1932, a
Revolução Constitucionalista, mas foram logo derrotados.

1932

Os mercados financeiros de todo o mundo foram abalados pelo crack
da bolsa, em 1929. O Brasil não foi poupado. A diminuição do consumo
de café no mercado mundial, provocada pela crise desencadeada pela
quebra da bolsa, fez despencar o preço do café brasileiro no mercado
internacional.
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O lançamento das bombas atômicas, em agosto de
1945, em Hiroxima e Nagasaki, foi a última fronteira da
ética derrubada pela ciência: o ser humano havia descoberto uma forma eficiente de exterminar a própria raça.
Estava criado o contexto para que a arte assumisse uma
perspectiva mais intimista e procurasse respostas para
as muitas dúvidas existenciais desencadeadas por todo
esse cenário de horror e de destruição.

A instabilidade social e política relacionada a esse
contexto faz com que surjam, na literatura, propostas de
diferentes modos de interpretar a realidade e de responder às grandes questões humanas.

Mulher com seus três filhos
caminhando por uma cidade belga
destruída por bombardeio nazista
em 1940. Um exemplo da barbárie
que levou o ser humano a rever
seus valores.

É assim que, passada a agitação inicial, o Modernismo brasileiro atinge, por volta de 1930, sua fase áurea.
O romance ganha um impulso extraordinário, como veremos no próximo
capítulo. Na poesia, a fase do nacionalismo crítico, que promovia a releitura
do passado histórico do Brasil, é superada, e os autores passam a dedicar-se à reflexão sobre o mundo contemporâneo, usando todos os recursos
à disposição da criação poética, aproveitando as conquistas da primeira
geração e outras ferramentas relacionadas à forma.
Tome nota
A publicação, em 1930, do livro Alguma poesia, de Carlos Drummond de
Andrade, é considerada a referência do início da poesia da segunda geração modernista. Os críticos adotam o ano de 1945 como data do fim da
poesia dessa geração, embora os escritores pertencentes a ela continuem
a produzir.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Segunda geração
modernista:
a consolidação
de uma estética

Unidade 7 • O Modernismo

O projeto literário
da poesia da segunda
geração modernista
Refletir sobre o sentido de estar no mundo é a proposta que define o
projeto literário da poesia da segunda geração modernista. Essa reflexão
está associada a uma grande preocupação com a renovação da linguagem,
anunciada na geração anterior.
A análise do ser humano e de suas angústias, o desejo de compreender a
relação entre o indivíduo e a sociedade da qual faz parte são os elementos
recorrentes na poesia produzida na década de 1930.
Enquanto a primeira geração modernista experimentou uma grande
variedade de temas e de técnicas, a segunda geração é caracterizada por
uma produção com forte dimensão social. Assim, o contexto sociopolítico
define um foco para a poesia desse momento.
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trilha sonora
A poesia da destruição atômica

A rosa de Hiroxima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam

Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada

Analise, com seus colegas, “A rosa de Hiroxima”, poema de Vinicius de Moraes
musicado pelo grupo Secos e Molhados.
ff
Explique o que seria a “rosa de Hiroxima” e o que permite essa comparação.

Memorial das crianças,
em Hiroshima, Japão.

ff
Discuta por que, nos primeiros seis versos, são mencionadas as feridas provocadas pela rosa de Hiroxima e por que essas feridas são
também comparadas a “rosas cálidas”.
ff
Reflita sobre o motivo de não serem mencionados os efeitos da bomba
sobre elementos masculinos. Qual o significado dos atributos que a
rosa recebe nos sete últimos versos?
ff
Explique por que a rosa de Hiroxima seria uma antirrosa. Qual a crítica
e qual o convite feitos pelo eu lírico ao leitor?
ff
Conclua: pode-se afirmar que esse texto leva o leitor à reflexão ou
somente à apreciação do objeto estético (o poema)? Por quê?

Os agentes do discurso
As condições de produção dos poetas da segunda geração modernista
são muito semelhantes às dos modernistas de 1922. Enquanto Oswald e
Mário de Andrade se entusiasmavam com a leitura dos manifestos das
vanguardas artísticas europeias, Drummond e seus companheiros liam,
pelos jornais, os manifestos dos modernistas brasileiros.
O mesmo espírito de troca de experiências que caracterizou o grupo
organizador da Semana de Arte Moderna contamina jovens escritores de
diferentes partes do Brasil e os leva a aderir ao projeto maior de transformação da literatura nacional.
A circulação dos textos também segue os passos dos primeiros modernistas: revistas literárias e jornais. Além disso, o mercado de livros se
aquece com a criação de editoras brasileiras. Monteiro Lobato é o primeiro
proprietário de uma editora nacional, o que facilita a publicação das obras.
Assim, em revistas, jornais ou livros a produção poética da segunda geração
é divulgada e começa a ganhar a simpatia dos leitores.

•

A segunda geração modernista e o público

Em uma série de apontamentos literários, Carlos Drummond de Andrade
faz uma curiosa observação.

Projeto literário da segunda
geração modernista
Reflexão sobre o sentido
de estar no mundo
Foco no contexto
sociopolítico
Renovação da
linguagem

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

MORAES, Vinicius. Vinicius de Moraes: poesia completa e prosa. Organização de Alexei
Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 381. Os direitos relativos ao uso do poema de
autoria de Vinicius de Moraes foram autorizados pela VM EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS E
CULTURAIS LTDA, além de: © VM e © CIA. DAS LETRAS (Editora Schwarcz).

Versos com estruturas
sintáticas mais
elaboradas
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Às 398 razões de incompatibilidade entre a arte moderna e o público poder-se-ia acrescentar mais esta: o público geralmente procura o assunto, enquanto a arte
moderna o esquiva ou elimina.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Passeios na ilha. In: Poesia e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 1422. (Fragmento).
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

O poeta apresenta uma explicação possível para o estranhamento que a
literatura modernista provoca no público. O experimentalismo literário inicial
dá maior importância à forma e à linguagem que ao conteúdo, contrariando
a tendência de um público que costumava dar maior atenção ao assunto.
A dificuldade de vencer a barreira do gosto popular faz com que os poetas
criem um intenso vínculo literário, tornando-se leitores uns dos outros. Essa
atividade é confirmada pela intensa troca de correspondências entre eles.
Quando as experimentações estéticas dão lugar a uma poesia mais
voltada para as indagações humanas, o interesse dos leitores pela poesia
da segunda geração cresce muito e torna célebres alguns de seus representantes, como Vinicius de Moraes, Cecília Meireles e Carlos Drummond
de Andrade.

Linguagem: tendências diversas
Quando analisamos a poesia da segunda geração modernista, observamos que a principal característica no uso da linguagem é a liberdade para
explorar todo tipo de recurso formal.
A seleção de palavras parece sugerir uma opção pela simplicidade, mas
a estrutura sintática dos versos é muitas vezes mais elaborada, sinalizando
a direção oposta. Essa maior complexidade sintática pode ser associada
à própria temática desenvolvida nos textos. Drummond, Cecília Meireles,
Murilo Mendes, Jorge de Lima usam a poesia para falar de um momento em
que a humanidade está diante de questões complicadas. Refletir sobre elas
exige uma elaboração sintática de complexidade equivalente.
A maneira como são usados os recursos próprios da linguagem poética,
como versos, ritmos e rimas, também reforça a liberdade como marca dessa
geração. Versos livres e brancos convivem com outros rimados e de métrica fixa. Formas poéticas fixas, como o soneto, também serão revisitadas
por todos os poetas, que submetem a linguagem às suas necessidades,
valendo-se de todos os recursos (formais ou não) à sua disposição.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Uma polêmica pedra...
Carlos Drummond de Andrade se vê em meio a acalorada
polêmica quando, em 1928,
publica o poema “No meio
do caminho”. A repetição do
verso “No meio do caminho
tinha uma pedra”, deslocado
para diferentes posições,
não é entendida por muitos,
que julgam ser o texto uma
brincadeira de mau gosto.
Anos mais tarde, em um
escrito autobiográfico, o
poeta comentaria: “sou o
autor confesso de certo
poema, insignificante em si,
mas que a partir de 1928 vem
escandalizando meu tempo,
e serve até hoje para dividir
no Brasil as pessoas em duas
categorias mentais”.

texto para análise

Unidade 7 • O Modernismo

E agora, José?

Capa da obra Poesia até agora, de
Drummond, publicada pela José
Olympio Editora em 1948, que
divulgou o trabalho dos principais
escritores da geração de 1930.

Neste poema, o eu lírico questiona seu interlocutor: como prosseguir?
E agora, José?
que ama, protesta?
A festa acabou,
E agora, José?
a luz apagou,
Está sem mulher,
o povo sumiu,
está sem discurso,
a noite esfriou,
está sem carinho,
e agora, José?
já não pode beber,
e agora, você?
já não pode fumar,
você que é sem nome,
cuspir já não pode,
que zomba dos outros,
a noite esfriou,
você que faz versos,
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o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
[...]
Se você gritasse,
se você gemesse,

se você tocasse
a valsa vienense
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!

Utopia: qualquer descrição
de uma sociedade ideal,
fundamentada em leis justas e em
instituições político-econômicas
verdadeiramente comprometidas
com o bem-estar da coletividade.
O termo passou a designar, por
extensão de sentido, os sonhos,
as fantasias irrealizáveis.

Sozinho no escuro
[...]
Você marcha, José!
José, para onde?

1. Na primeira estrofe, o eu lírico mostra José, seu

3. Na segunda estrofe, o paralelismo é empregado

interlocutor, no cenário de uma festa que acabou. Que elementos sugerem o fim da festa?

para caracterizar a vida de José no presente. Como
ele é construído?

a) A festa a que se refere o eu lírico tem sen-

a) O uso dessas estruturas enfatiza um aspecto da

tido metafórico. Considerando o poema na
sua totalidade e o fato de que foi escrito
em 1942, explique o que a festa e o seu fim
simbolizam.

b) Aquilo que não veio, “o bonde”, “a utopia” e “o

b) Leia um trecho do comentário de José Sara-

c) Essa enumeração de negativas, associada à re-

mago, escritor português, a respeito do poema
e dê uma outra explicação para a metáfora da
festa.

“Considero privilégio meu dispor deste
verso, porque me chamo José e muitas vezes
na vida me tenho interrogado: ‘E agora?’ Foram
aquelas horas em que o mundo escureceu, em
que o desânimo se fez muralha, fosso de víboras, em que as mãos ficaram vazias e atônitas.
‘E agora, José?’”
SARAMAGO, José. A bagagem do viajante: crônicas.
3. ed. lisboa: Caminho, 1986. p. 35. (Fragmento).

c) Como José pode estar se sentindo nessa situação? Justifique.

2. O eu lírico caracteriza seu interlocutor nos versos
finais da primeira estrofe. Que traços o caracterizam?

a) O que representam as ações de José, no contexto do poema?

b) Essa descrição se opõe à situação de “fim
de festa” em que se encontra José e o coloca
diante do dilema tematizado no poema pela
expressão “E agora, José?”. Por quê?

c) Embora o interlocutor tenha um nome — José —,
o poema se refere a ele como “Você que é
sem nome”. Explique o que ele simboliza no
poema.

d) O eu lírico define José como alguém “que faz
versos”. De que maneira essa caracterização
revela que José representa também aqueles
que se dedicam à poesia?

vida de José. Qual?
riso”, é colocado em paralelo. Que efeito isso
produz?
petição da expressão “E agora, José?”, contribui
para aumentar a pressão exercida sobre José.
Por quê?

4. Na terceira estrofe, os verbos estão flexionados
no imperfeito do subjuntivo. O que o uso dessa
estrutura linguística indica, considerando a pergunta que é reiterada ao longo do poema?

a) Essa estrofe marca uma gradação nas possibilidades de ação de José. Explique-a.

b) O que essa gradação sugere sobre a situação em
que se encontra José?

5. O que estes versos indicam sobre José?
“Mas você não morre,
você é duro, José!”
ff
Esses versos, associados aos da última estrofe,
permitem entender que o desfecho do poema
caminha para duas direções: a da esperança e
a da desesperança. Por quê?

6. Relacione o acontecimento descrito a seguir à
linha do tempo e ao projeto literário da segunda
geração modernista.

Em 1937, Guernica foi bombardeada por aviões
nazistas. A associação entre Hitler e Franco causou
a morte de 1654 pessoas e feriu 889. Essa cidade
foi escolhida por não ter proteção antiaérea, por ter
“apenas” 7 mil habitantes e por estar lá um carvalho
que representava, desde a Idade Média, o respeito à
lei e ao povo basco. Franco pretendia que o ataque
servisse de lição a todos os que sonhavam com uma
Espanha descentralizada.

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ANDRADE, Carlos Drummond de. José. In: Poesia e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 88-89. (Fragmento).
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

593

I_plus_literatura_cap26_C.indd 593

11/11/10 6:00:28 PM

Carlos Drummond de Andrade:
poeta do finito e da matéria
Carlos Drummond de Andrade conheceu a notoriedade em 1928. Nesse
ano aparecia, nas páginas da revista Antropofagia, o polêmico poema “No
meio do caminho”.

No meio do caminho
Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987) nasceu
em Itabira do Mato Dentro,
Minas Gerais. Nono filho de
um fazendeiro, foi expulso
de um colégio de jesuítas
em Friburgo, acusado de
“insubordinação mental”.
Farmacêutico de formação,
foi chefe do gabinete do
Ministro da Educação entre
1934 e 1945, ano em que
passou a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
Em 1987, a vida de Drummond foi abalada pela morte
da filha, Maria Julieta. No
velório, comentou com amigos que começava ali a destruição da família Andrade.
Exatos 12 dias mais tarde,
seu coração enfraquecido
parou de bater. Calava-se
a voz de um dos maiores
poetas brasileiros de todos
os tempos.

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 15.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond
(www.carlosdrummond.com.br).

O poema causou controvérsia. De um lado, os modernistas o reconheciam como uma manifestação significativa dos novos valores estéticos. Do
outro, a opinião pública via o poema como uma síntese do desrespeito da
nova geração de poetas em relação à “boa” literatura.
Durante toda a vida, Drummond conciliou sua atuação como funcionário público com a criação literária. O primeiro livro, Alguma poesia,
é de 1930. Dez anos mais tarde surgia Sentimento do mundo. Dali em
diante as publicações se multiplicaram: Poesias (1942), A rosa do povo
(1945), Poesia até agora (1948), Claro enigma e A mesa (1951), Viola de
bolso (1952), Fazendeiro do ar & Poesia até agora (1953), Viola de bolso
novamente encordoada (1955), 50 Poemas escolhidos pelo autor (1956)
e Poemas (1959).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Carlos Drummond de
Andrade, 1984.

Unidade 7 • O Modernismo

A estreia de Drummond como ficcionista ocorreu em 1950, quando publicou Contos de aprendiz. As crônicas continuaram a aparecer em jornais,
enquanto eram publicadas as obras de poemas e de contos. Em 1952,
publicou seu segundo volume de crônicas: Passeios na ilha.
Com a aposentadoria, em 1962, sua produção se intensificou. Dentre
os volumes de poesia lançados após essa data destacam-se Boitempo & A
falta que ama (1968), As impurezas do branco (1973), A paixão medida (1980)
e Amar se aprende amando (1985).

“Mundo mundo vasto mundo”
O poema que abre o primeiro livro de poesias de Drummond já anuncia
alguns temas que estarão presentes em toda sua produção literária: o questionamento do sentido da vocação literária e da função social do poeta, a
dificuldade de compreender os sentimentos, a importância da família.
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A esTAnTe de

Poema de sete faces

As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus,
[pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é o meu coração.
Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.
ANDRADE, Carlos Drummond de.
Alguma poesia. In: Poesia e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1992. p. 4.
Carlos Drummond de Andrade © Graña
Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Na primeira face, o tom autobiográfico do
eu lírico revela a visão da criação literária
como algo que marginaliza o poeta: sina
anunciada por um anjo torto (que não guiava seu protegido para caminhos tranquilos),
ser poeta é ser gauche, esquerdo, diferente.
Mas não é algo que possa ser evitado.
A segunda face trata dos desencontros
entre os sentimentos e os desejos. A tarde
azul, cor da paz, não pode existir porque a
carne (matéria) pulsa com o desejo e tumultua a ciranda de homens e de mulheres.
Na terceira face, o desejo, que na segunda estrofe era anônimo, agora se torna
pessoal: quem fica abalado com a visão das
pernas é o eu lírico.
A quarta face é a da família. O homem
atrás do bigode é, provavelmente, uma
recriação literária do pai do poeta. Drummond, que teve uma relação difícil com o
pai, faz dele personagem de diversos poemas. Seriedade, sobriedade, força são as
características desse homem que aparece,
aqui, “escondido” pelos óculos e pelo bigode. Esses obstáculos físicos simbolizam a
dificuldade de comunicação entre eles.

No poema “Infância”, o
menino que vê o pai partir
para o campo consola-se com
a leitura de Robinson Crusoé.
Adulto, descobrirá que a sua
história era mais bonita que
a do náufrago inglês criado
por Daniel Defoe. “Sinto-me
devedor de todos os autores que li, na infância e na
juventude, e me confesso
ainda tributário dos que leio
agora”, declara o Drummond
poeta, que se interessa principalmente pelos primeiros
modernistas: Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que
são seus mestres. Mas ele
também era um ávido leitor
de seus colegas de geração:
Henriqueta lisboa, Graciliano
Ramos, José lins do Rego,
Murilo Mendes, Jorge Amado,
Pedro Nava, entre outros.

A quinta face aborda a impossibilidade
de encontrar respostas para todos os
sentimentos e sensações desencadeados
pelo mundo. O eu lírico afirma sua fraqueza,
ao mesmo tempo que implora pela ajuda de
um Deus que o abandonou.
Na sexta face aparece uma ideia que
se rá retomada em alguns poemas de
Drummond: o coração maior que o mundo.
Aqui, a ironia é o recurso usado para dar
nova roupagem ao desamparo que, na
estrofe anterior, havia se transformado em
indagação a Deus.
A sétima face traz à tona a dificuldade
em tratar de sentimentos, revelados
a partir de estímulos muito fortes (a
lua e o álcool). A ironia, procedimento
poético também recorrente na poesia
de Drummond, é usada para tratar das
mais sérias emoções.

O desencontro entre o ser e o mundo dará a tônica da poesia de Drummond. Ser poeta é ser desajeitado (gauche), diferente dos outros. Esse
“eu” deslocado vê o mundo de modo particular, diferente do de seus semelhantes. A incapacidade do eu lírico de compreender as coisas dá um tom
pessimista, algo resignado, ao poema.

Uma das ilustrações da obra
Robinson Crusoé, edição de
1882.
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Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos!, ser gauche na vida.

Drummond

O desejo de responder às indagações sobre o mundo, porém, faz com
que o poeta continue buscando respostas e determina o caráter reflexivo
da poesia de Drummond.
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Família e origens: a viagem na memória
O tema da família se confunde com o das origens, representadas na
poesia de Drummond pelas inúmeras referências à infância, à cidade natal,
Itabira, e ao estado de Minas Gerais.

Infância

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala — e nunca se esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
café gostoso
café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:
— Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro... que fundo!
Lá longe meu pai campeava
no mato sem fim da fazenda.
E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 5.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

A recordação de uma cena da infância permite que o passado seja
reavaliado e que sua importância seja reconhecida no presente. O eu
lírico revê o significado do momento familiar e conclui, no presente,
algo que a criança não podia compreender: havia mais beleza nas atitudes da mãe e do pai do que no universo de ficção das aventuras de
um herói literário. O leitor é surpreendido por essa mudança de “tom”
nos últimos versos, porque o poema começa de modo despretensioso,
apenas como a recordação de uma cena familiar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.

“O tempo é a minha matéria”

Unidade 7 • O Modernismo

Em inúmeros poemas, Drummond aborda a função social do poeta: denunciar a opressão e lutar pela construção de um mundo novo. Esse tema é
abordado principalmente em Rosa do povo, livro publicado em 1945. Escritos
sob o impacto da ditadura de Vargas e da Segunda Guerra Mundial, ali estão
representados a angústia e o engajamento político do poeta.
Casa de Carlos Drummond de
Andrade em Itabira, MG, 1987.

Mãos dadas
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
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não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes
a vida presente.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 68.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Desinteressado do passado (o mundo caduco) ou do futuro, o eu lírico
anuncia nesse poema o compromisso com seus semelhantes.
A face social da poesia de Drummond também se manifesta sob a forma
de denúncia da alienação da elite.

Os inocentes do Leblon
não viram o navio entrar.
Trouxe bailarinas?
trouxe emigrantes?
trouxe um grama de rádio?
Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram,
mas a areia é quente, e há um óleo suave
que eles passam nas costas, e esquecem.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 63.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Dois verbos são fundamentais para perceber a crítica à elite: “ignoram”
e “esquecem”. O primeiro sugere que as pessoas não veem a realidade (os
emigrantes, a exploração, etc.). O segundo, porém, torna impossível aceitar
que não veem, porque não é possível esquecer o que não se viu. Portanto, se
os “inocentes do leblon” esquecem, é porque não são tão inocentes assim,
mas preferem não ver, não agir, para se manterem alienados à realidade
social. É quando assume a “vida presente” como matéria de sua poesia,
como faz nesse poema, que Drummond marca o papel do escritor como
intérprete de seu tempo.

O exercício incansável da reflexão
Uma das forças criadoras da obra de Drummond é a expressão lírica de
suas reflexões. Em sua poesia reflexiva Drummond define-se por perseguir
algumas questões fundamentais para o poeta: que “coisa” é o ser humano?
O que significa fazer parte da humanidade? Como combater as injustiças
do presente?
Às vezes, o caminho encontrado para dar forma poética a essa reflexão
surpreende pelo inusitado.

Um boi vê os homens
Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para outro lado, sempre esquecidos
de alguma coisa. Certamente, falta-lhes
não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres
e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves,
até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social
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translúcido: diz-se de um corpo
que deixa passar a luz, mas não
permite que sejam vistos objetos
colocados por detrás dele,
diáfano.
Agônicos: que se encontram em
estado de agonia.

nem o canto do ar nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar o que é visível
e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes
e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
[...] Têm, talvez,
certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem
perdoar a agitação incômoda e o translúcido
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme
(que sabemos nós), sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.

No olhar do boi (grande ironia de Drummond, já que a expressão “olhar
bovino” sugere estupidez), os seres humanos são vistos a partir de seus
comportamentos inexplicáveis, da sua incapacidade de reconhecer o essencial, da correria em busca de algo desconhecido.
Os versos dos poemas reflexivos têm uma estrutura sintática mais elaborada: orações subordinadas, presença maior de conjunções, advérbios
são alguns dos aspectos gramaticais que expressam a complexidade do
pensamento que o eu lírico deseja explicitar.

Fazer poético: ação e transformação
Drummond em caricatura de
loredano, s.d.

A criação poética também é um tema essencial para o poeta mineiro.

[...]

Consideração do poema

Estes poemas são meus. É minha terra
e é ainda mais do que ela. É qualquer homem
ao meio-dia em qualquer praça. É a lanterna
em qualquer estalagem, se ainda as há.
— Há mortos, há mercados? há doenças?
É tudo meu. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Claro enigma. In: Poesia e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 204. (Fragmento).
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Poeta do finito e da matéria,
cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas,
boca tão seca, mas ardor tão casto.
[...]
Saber que há tudo. E mover-se em meio
a milhões e milhões de formas raras,
secretas, duras. Eis aí o meu canto.

Unidade 7 • O Modernismo

[...]

ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. In: Poesia e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 94. (Fragmento).
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

Apresentando-se como “poeta do finito e da matéria”, em um desdobramento da ideia de que o objeto da sua arte é o tempo presente, o eu lírico
afirma ter e saber tudo e transformar o mundo em matéria de poesia.
O que se observa é que Drummond, mesmo nos textos em que declaradamente trata da criação poética, continua a desenvolver um tema maior: a poesia em
busca de si mesma. Essa busca assume duas faces: a “material” (do verso, da
escolha das palavras, das rimas) e a do conteúdo, que a vincula aos outros eixos
temáticos da obra do autor.
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A “concha vazia” do amor
Na obra de Carlos Drummond de Andrade uma indagação se mantém
presente desde o “Poema de sete faces”: a necessidade de compreender
o sentimento, que se manifesta tanto no nível pessoal quanto no social
(o “estar no mundo”).
Mais do que registrar emoções, reconhecer sentimentos, o poeta de
Itabira quer compreendê-los, e isso só é possível por meio da análise.

Que pode uma criatura senão,
entre criaturas, amar?
amar e esquecer,
amar e malamar,
amar, desamar, amar?
sempre, e até de olhos vidrados, amar?
[...]
Este o nosso destino: amor sem conta,
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão,
e na concha vazia do amor a procura medrosa,
paciente, de mais e mais amor.
[...]

Em autobiografia feita
para a Revista Acadêmica,
Drummond fala um pouco do
fazer poético: “Entendo que
poesia é negócio de grande
responsabilidade, e não considero honesto rotular-se de
poeta quem apenas verseje
por dor de cotovelo, falta
de dinheiro ou momentânea
tomada de contato com as
forças líricas do mundo, sem
se entregar aos trabalhos
cotidianos e secretos da
técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação.
Até os poetas se armam,
e um poeta desarmado é,
mesmo, um ser à mercê de
inspirações fáceis, dócil às
modas e compromissos”.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Claro enigma.
In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 214. (Fragmento).
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

O sentimento, sempre presente, não surge como uma solução para as
dores da vida. O amor se apresenta em uma “concha vazia”, incapaz de
saciar a carência do eu lírico, que procura “mais e mais amor”. Essa é uma
busca condenada ao fracasso, porque já nasce definida pela ausência,
pela falta, pelo vazio.
A obra de Carlos Drummond de Andrade fica como um testemunho da
busca, do desejo incessante de descobrir uma saída, mesmo que o percurso
seja marcado pelo sofrimento e pela desilusão.

texto para análise
Procura da poesia
Neste poema, o eu lírico define o fazer poético.
Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia. [...]
As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. [...]
Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro
São indiferentes. [...]
O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. [...]
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social
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Ser poeta
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Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. [...]
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave? [...]
ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. In: Poesia e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. p. 95-97. (Fragmento).
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

1. Na primeira e na segunda estrofes, o eu lírico define o que não deve
a) O que as negações indicam a respeito do fazer poético?
b) Considerando que as negações estão relacionadas a prováveis temas
para um poema, o que é possível concluir a respeito da opinião do
eu lírico sobre o tema na poesia?

2. O que é necessário, segundo o eu lírico, para chegar até a poesia?
a) O eu lírico afirma que o interlocutor encontrará, no “reino” a que
se refere, os poemas “sós e mudos, em estado de dicionário”. O que
isso significa?

b) “Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.” O que essa afirmação, associada às “proibições” da primeira estrofe, indica sobre
o fazer poético?

c) Transcreva, da segunda estrofe, o trecho que indica a importância
do trabalho com a forma no poema.

3. Como o eu lírico caracteriza as palavras na última estrofe?
a) Como pode ser entendida essa caracterização das palavras?
b) Levando em conta essa caracterização, o que significa, no contexto

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

estar na poesia. Que elementos ele enumera?

do poema, ter a chave desse reino?

4. Considerando a análise desse poema, pode-se dizer que o fazer

Unidade 7 • O Modernismo

poético, para o eu lírico, depende mais de inspiração ou de “transpiração”?

Cecília Meireles:
a vida efêmera e transitória
Primeira mulher a alcançar destaque no cenário da poesia brasileira,
Cecília Meireles escreveu vários livros de poesia em que desenvolveu
as tendências da corrente espiritualista da segunda geração. Na sua
obra destacam-se Espectros (1919), Baladas para El-Rei (1925), Viagem
(1939), Vaga música (1942), Mar absoluto (1945), Retrato natural (1949),
Romanceiro da Inconfidência (1953), Canções (1956) e o livro de poesias
infantis Ou isto ou aquilo (1964).
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Sua sensibilidade manifestava-se na valorização da intuição e da
emoção como formas de interpretar o mundo. O lirismo delicado que caracteriza sua poesia está intimamente ligado a imagens da natureza (a
água, o mar, o ar, o vento, o espaço, a rosa, etc.) e do infinito, compondo
uma atmosfera de sonho e de fuga.

Cantiga
Cecília Meireles, c. 1957.

Ai! A manhã primorosa
do pensamento...
Minha vida é uma pobre rosa
ao vento.

Poeta, professora, pedagoga e jornalista, Cecília
Meireles (1901-1964) nasceu
na Tijuca, no Rio de Janeiro.
Foi criada pela avó materna,
pois seu pai faleceu três meses antes de seu nascimento
e, sua mãe, antes que ela
completasse três anos. Foi
também a única sobrevivente
dos quatro filhos do casal.
Sobre sua maneira de ver o
mundo afirmava: “A noção e
o sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento
mesmo da minha personalidade”.

Vinde ver asas e ramos,
na luz sonora!
Ninguém sabe para onde vamos
agora.
Os jardins têm vida e morte,
noite e dia...
Quem conhecesse a sua sorte,
morria.
E é nisto que se resume
o sofrimento:
cai a flor, — e deixa o perfume
no vento!

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social
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Passam arroios de cores
sobre a paisagem.
Mas tu eras a flor das flores,
Imagem!

Arroios: regatos.
MEIRELES, Cecília. Viagem.
In: Obra poética. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1991. p. 115-116.

A vida é apresentada metaforicamente como uma rosa. O eu lírico cria a
analogia a partir da ideia de que os seres humanos se apegam às aparências
(à imagem), que estão destinadas a desaparecer com a passagem do tempo.
A regularidade dos ciclos da natureza (vida e morte, noite e dia) comprova a
transitoriedade da vida. Na última estrofe, revela-se a razão do sofrimento
humano: as lembranças do passado (o perfume da rosa) continuam a existir,
mesmo depois da destruição da forma que as gerou.
Recorrendo a formas poéticas simples como a cantiga, Cecília Meireles
desenvolve temas como o amor, o tempo, a transitoriedade da vida e a fugacidade das coisas. Em sua poesia, a natureza marca os ritmos da vida.
A autora escreveu também o poema “Romanceiro da Inconfidência”,
em que reconstitui a história da Inconfidência Mineira e mostra como
o olhar do poeta consegue atribuir novas dimensões à história de um
povo e de seu país.

Romanceiro da Inconfidência,
de Cecília Meireles, publicado
em 1953.
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Vinicius de Moraes:
o cantor do amor maior
Mais conhecido pelas suas composições musicais, Vinicius de Moraes
iniciou sua obra poética na década de 1930, com a publicação de O caminho
para a distância (1933). Sua poesia, naquele momento, conservava ainda
uma clara influência da estética simbolista.
Nas obras iniciais, Vinicius aproximou-se de temas trabalhados por outros autores da sua geração, como a religiosidade e a angústia associada
à oscilação entre matéria e espírito.

Vinicius de Moraes (1913-1980) nasceu no Rio de
Janeiro. Definia-se como “um
labirinto em busca de uma
saída” e, para Carlos Drummond de Andrade, foi o único
poeta brasileiro que ousou
viver sob o signo da paixão.
Advogado, diplomata, foi
casado nove vezes e fez
inúmeras viagens. Poeta,
compositor e intérprete,
constantemente apaixonado,
viveu, na prática, o verso “que
seja infinito enquanto dure”
em tudo o que fez.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Música: Soneto de fidelidade,
de Vinicius de Moraes.

Soneto de separação
De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vinicius de Moraes, 1979.

Aos poucos, porém, seu interesse voltou-se para aspectos do cotidiano e para o relacionamento amoroso. Nos seus inúmeros poemas
de amor, a influência da poesia camoniana é muito forte e pode ser
observada na tentativa de analisar o amor, na preferência pelo soneto
como forma poética, e no uso frequente de antíteses para expressar as
contradições próprias desse sentimento.

Unidade 7 • O Modernismo

MORAES, Vinicius de. O encontro do cotidiano.
In: BUENO, Alexei (Org.). Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 337.
Os direitos relativos ao uso do poema de autoria de Vinicius de Moraes foram autorizados pela VM EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS LTDA, além de:
© VM e © CIA. DAS LETRAS (Editora Schwarcz).

Em muitos sonetos de Vinicius de Moraes, o amor é apresentado como
um sentimento poderoso e fugaz. É essa a ideia central do “Soneto de
separação”, em que as antíteses mostram o impacto da perda do amor
na vida das pessoas: o riso torna-se pranto, traz a dor, a tristeza. A tragédia, que provoca o espanto, é constatar que toda essa transformação
acontece de repente, em um breve instante.
Das inúmeras obras de Vinicius, podemos destacar: Novos poemas (1938),
Poemas, sonetos e baladas (1946), Pátria minha (1949) e a peça de teatro
Orfeu da Conceição (1956).
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 6 a 10.

Texto 1

Texto 2

Motivo

Soneto do maior amor

Neste poema, o eu lírico trata
do significado do fazer poético.

Neste soneto, as contradições do amor
são apresentadas pelo eu lírico.

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Maior amor nem mais estranho existe
Que o meu, que não sossega a coisa amada
E quando a sente alegre, fica triste
E se a vê descontente, dá risada

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

E que só fica em paz se lhe resiste
O amado coração, e que se agrada
Mais da eterna aventura em que persiste
Que de uma vida mal-aventurada.

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.

Louco amor meu, que quando toca, fere
E quando fere vibra, mas prefere
Ferir a fenecer — e vive a esmo
Fenecer: tornar-se

Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada.
MEIRELES, Cecília. Viagem.
In: Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1991. p. 228.

Fugidias: fugazes, efêmeras, passageiras.

1. Segundo o eu lírico, o que define um poeta?
ff
Como pode ser entendida a palavra instante no
poema? Ela está relacionada apenas a tempo?

2. Nos versos a seguir, porque é uma conjunção
explicativa. De que maneira ela retoma o sentido do título do poema?

“Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.”
ff
O uso dessa conjunção gera duas possibilidades
de leitura do segundo verso. Quais são elas?

3. Explique a relação estabelecida entre as informa-

extinto, acabar.
Fiel à sua lei de cada instante
Desassombrado, doido, delirante
Numa paixão de tudo e de si mesmo.
MORAES, Vinicius de. O encontro do cotidiano.
In: BUENO, Alexei (Org.). Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. p. 310.
Os direitos relativos ao uso do poema de autoria de Vinicius de
Moraes foram autorizados pela VM EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS
E CULTURAIS LTDA, além de: © VM e © CIA. DAS LETRAS (Editora
Schwarcz).

6. O eu lírico afirma que seu amor é “estranho”. Por
quê? Quais comportamentos comprovam essa
estranheza?
ff
O que essas imagens sugerem sobre o sentimento amoroso do eu lírico?

7. Transcreva outras palavras e expressões que
caracterizam o sentimento vivido pelo eu lírico.

a) De que maneira essas expressões enfatizam as
contradições desse amor?

ções apresentadas nos dois primeiros versos da
segunda estrofe.

b) Qual a relação estabelecida entre essas palavras

ff
De que maneira a expressão “fugidias”, associada à existência do “instante”, define o que
é “ser poeta” para o eu lírico?

8. O amor deseja a resistência do coração? Por quê?

ou expressões e o adjetivo estranho?

4. Qual o tempo e qual o modo em que estão todos

ff
Nesses versos, a apresentação de uma visão do
amor que só tem “valor” se não se concretizar
retoma uma tradição clássica. Explique.

ff
Como o uso desse tempo verbal se relaciona
ao tema do poema?

9. Na terceira estrofe, as ações do amor explicitam as

os verbos do poema com exceção de “estarei”?

5. Na terceira estrofe, o eu lírico apresenta várias
antíteses. Quais são elas e o que simbolizam
no poema?

ff
Elas encaminham a conclusão do poema:
a única certeza que o eu lírico tem sobre si
mesmo. Qual é ela?

suas leis. Por que o amor deve ser fiel a estas leis?
ff
As ações definem o sentimento do eu lírico
como o “maior amor”. Explique o que seria, no
poema, um amor “menor”.

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5.

10. Como podemos interpretar a paixão do amor por
si mesmo?
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Microdefinição

Murilo Mendes: o católico visionário
A poesia de Murilo Mendes (1901-1975) revela tendências bastante
distintas. Na sua produção inicial, a influência do olhar irreverente dos
primeiros modernistas é marcante, mas foi também um entusiasmado
seguidor da vanguarda surrealista, como vimos no Capítulo 4. Criou, porém,
um estilo próprio, povoando o universo de sonhos surrealistas com imagens
do catolicismo.
O sentido de humanidade e a consciência social são sempre associados,
na poesia de Murilo Mendes, à dimensão espiritual. O catolicismo, religião
seguida pelo poeta, era a base para essa reflexão.

Murilo Mendes revelou,
em sua microdefinição, por
meio de frases espirituosas,
um pouco de sua personalidade e visão de mundo:
afirmou que desejava suprir
as lacunas da vida real; que
dentro dele discutiam um
mineiro, um grego, um hebreu, um indiano, um cristão
péssimo, relaxado, um socialista amador; que julgava
os textos tão importantes
quanto os testículos; que
temia o dilúvio de excrementos, a bomba atômica, a
desagregação das galáxias, a
explosão da vesícula divina, o
julgamento universal.

O renegado
Cortina que vela a face de Deus,
O céu fecha-se violentamente sobre mim.
[...]
Que tenho eu com a sociedade dos meus irmãos?
Acaso serei responsável pela sua vida?
Sou o membro destacado de um vasto corpo.
Sou um na confusão da massa insaciável:
Entretanto vejo por todos, penso por todos, sofro por todos.
[...]
MENDES, Murilo. A poesia em pânico. In: PICCHIO, Luciana Stegagno (Org.).
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. v. 1, p. 289. (Fragmento).

O eu lírico sente-se rejeitado por Deus, “expulso” do céu. Incapaz de transformar a realidade em que vive, faz uma série de perguntas que retomam
aquele que foi o principal objetivo do projeto literário da segunda geração
modernista: entender como se dá a relação entre o “eu” e o mundo.
As principais obras de Murilo Mendes foram A poesia em pânico (1938),
O visionário (1941) e As metamorfoses (1944).

jorge de Lima: o católico engajado

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Murilo Mendes, c. 1962.

O poema “Homenagem a Jorge de Lima”, de Murilo Mendes, permite
conhecer algumas características da obra desse poeta.

Unidade 7 • O Modernismo

Homenagem a Jorge de Lima

Jorge de lima, c. 1948.

Nascido em Alagoas, Jorge de Lima (1893-1953)
era filho de um senhor de
engenho decadente. Foi médico, professor de literatura,
vereador e deputado.

[...]
Inventor de novo corte e ritmo,
Sopras o poema de mil braços,
Fundas a realidade,
Fundas a energia.

[...]
Aplaca tua lira pedra e angústia:
Cantando clarificas
A substância de argila e estilhaços divinos
Que mal somos.

MENDES, Murilo. Parábola. In: PICCHIO, Luciana Stegagno (Org.).
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. v. 2, p. 555-556. (Fragmento).

A conclamação feita na abertura do livro de poesias Tempo e eternidade
é um testemunho eloquente da filiação católica de Jorge de Lima: “Restauremos a poesia em Cristo”. O primeiro poema desse livro pode ser lido como
uma apresentação de sua poética.
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Distribuição da poesia
nem sangue de meus irmãos.
[...]
A vida está malograda,
creio nas mágicas de Deus.
[...]

LIMA, Jorge de. Tempo e eternidade. In: BUENO, Alexei (Org.).
Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. p. 321. (Fragmento).
© by Maria Thereza Alves Jorge de Lima e Lia Corrêa Lima Alves de Lima.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jorge de Lima aprendeu com o mestre Manuel Bandeira a lição de que
a poesia está nas coisas mais simples: o sal da água e a luz do céu. Mas
relê a lição modernista pela lente do catolicismo e encontra matéria para
poesia em tudo o que considera manifestação de Deus.
Poemas negros é a sua obra mais conhecida. Nela, as memórias do menino branco nordestino, que teve uma infância marcada pela convivência com
negros, denunciam o preconceito profundo e disfarçado da sociedade brasileira. O mais conhecido desses poemas é “Essa negra Fulô”, que tematiza
a relação entre os escravos e seus senhores, estabelecendo uma crítica à
maneira como os negros eram física e emocionalmente torturados.
Na produção literária de Jorge de Lima, destacam-se: XIV alexandrinos (1914), O mundo do menino impossível (1925), Poemas escolhidos
(1932), Tempo e eternidade (escrito em parceria com Murilo Mendes;
1945), Poemas negros (1947), Anunciação e encontro de Mira-Celi (1950)
e Invenção de Orfeu (1952).

texto para análise
Leia o texto a seguir.

As palavras ressuscitarão

Invenção de Orfeu,
de Jorge de lima,
publicado em 1952.
verbo de Deus: palavra de Deus.
Profanação: desrespeito ao que é
santo ou sagrado.
babel: referência ao episódio
do Gênesis que trata da Torre
construída pelos descendentes
de Noé (que falavam todos uma
única língua e constituíam um
só povo), para alcançar o Céu e
serem admirados por isso. A Torre
foi destruída por Deus para punir
os homens por sua arrogância.
Os homens, espalhados pelo
mundo, passaram a falar línguas
diferentes, sem conseguirem mais
se entender. Por extensão, Babel
passou a significar confusão ou
mistura de línguas.
Semitas: relativo aos judeus que,
no Antigo Testamento, são o povo
de Deus.
Queda: referência ao episódio
bíblico em que, após cometerem o
pecado original (comer o fruto da
árvore que se encontrava no meio
do Paraíso), Adão e Eva foram
expulsos.

O eu lírico afirma, neste texto, que a redenção da humanidade virá pela
restauração do sentido “mágico” das palavras.
As palavras envelheceram dentro dos homens
separadas em ilhas,
as palavras se mumificaram na boca dos legisladores;
as palavras apodreceram nas promessas dos tiranos;
as palavras nada significam nos discursos dos homens
[públicos.
E o Verbo de Deus é uno mesmo com a profanação
[dos homens de Babel,
mesmo com a profanação dos homens de hoje.
E, por acaso, a palavra imortal há de adoecer?
E, por acaso, as grandes palavras semitas podem
[desaparecer?
E, por acaso, o poeta não foi designado para vivificar
[a palavra de novo?
Para colhê-la de cima das águas e oferecê-la outra vez
[aos homens do continente?

E, não foi ele apontado para restituir-lhe a sua essência,
e reconstituir seu conteúdo mágico?
Acaso o poeta não prevê a comunhão das línguas,
quando o homem reconquistar os atributos perdidos
[com a Queda,
e quando se desfizerem as nações instaladas ao
[depois de Babel?
Quando toda a confusão for desfeita,
o poeta não falará, do ponto em que se encontrar,
a todos os homens da terra, numa só língua —
[a linguagem do espírito?
Se por acaso viveis mergulhados no momento e no
[limite,
não me compreendereis, irmão!
LIMA, Jorge de. A túnica inconsútil. In: BUENO, Alexei (Org.).
Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. p. 388-389.
© by Maria Thereza Alves Jorge de Lima e Lia Corrêa Lima Alves de Lima.
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Mel silvestre tirei das plantas,
sal tirei das águas, luz tirei do céu.
Escutai, meus irmãos: poesia tirei de tudo
para oferecer ao Senhor.
Não tirei ouro da terra
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1. De que palavras fala o eu lírico, ao longo do
poema?
ff
A que elas costumam referir?

2. Segundo o eu lírico, essas palavras envelheceram, se mumificaram, apodreceram, nada
significam. Explique o que ocorreu com elas em
cada um desses casos.

3. Releia.
“E o Verbo de Deus é uno mesmo com a profanação
[dos homens de Babel,
mesmo com a profanação dos homens de hoje.”

É a hora do fuzilamento, da raiva maior
Os vivos pedem vingança
Os mortos minerais vegetais pedem vingança
É a hora do protesto geral
É a hora dos voos destruidores
É a hora das barricadas, dos fuzilamentos
Fomes desejos ânsias sonhos perdidos,
Misérias de todos os países uni-vos
Fogem a galope os anjos-aviões
Carregando o cálice da esperança
Tempo espaço firmes porque me abandonastes.
MENDES, Murilo. O visionário. In: Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 239-240.

a) Segundo a história bíblica, os homens pro-

b) Apesar das atitudes dos homens, a palavra
“divina” persiste. Por quê?

4. Segundo o poema, que função tem o poeta em
relação à palavra de Deus? Justifique com passagens do texto.

5. Compare a função do poeta descrita no poema
às características da obra de Jorge de Lima e
identifique a semelhança entre elas.

6. Por que o título do poema pode ser considerado
uma alusão à vida de Cristo?

7. Relacione os dois últimos versos à frase bíblica
“Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça”. Considere que as expressões “momento” e “limite”
estão relacionadas à ideia de ressurreição.

O texto a seguir refere-se às questões de 8 a 14.

Unidade 7 • O Modernismo

O filho do século
Nesse poema, o eu lírico se define como resultado das
transformações do novo século
Nunca mais andarei de bicicleta
Nem conversarei no portão
Com meninas de cabelos cacheados
Adeus valsa "Danúbio Azul"
Adeus tardes preguiçosas
Adeus cheiros do mundo sambas
Adeus puro amor
Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem
Não tenho forças para gritar um grande grito
Cairei no chão do século vinte
Aguardam-me lá fora
As multidões famintas justiceiras
Sujeitos com gases venenosos
É a hora das barricadas

8. O poema apresenta dois momentos distintos.
Quais são eles?

9. Na primeira parte, o eu lírico trata de situações
que deixam de existir com a chegada do século
XX. Quais são elas?

a) Como é o retrato do mundo composto por essas
situações?

b) Ao descrever essas situações, o eu lírico utiliza

as expressões nunca mais, nem e adeus. O que
elas indicam sobre o que ocorreu em relação a
essas situações com a mudança de século?

10. O poema está em um livro publicado em 1941,
quando ocorria a Segunda Guerra Mundial.
Transcreva as expressões que fazem referência
à guerra.

a) Como o novo século é caracterizado na segunda parte do poema?

b) Que recursos de linguagem são utilizados
nessa caracterização? Que efeito produzem?

11. Uma das características da poesia de Murilo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

fanaram a palavra de Deus com suas ações
quando desejaram alcançar os Céus não por
meio do aperfeiçoamento espiritual, mas
construindo a Torre de Babel. Que comparação entre esses homens e os de hoje o eu
lírico estabelece?

Mendes é apresentar elementos de religiosidade. Levando em conta a possibilidade de os
elementos do poema estarem relacionados ao
catolicismo, o século XX poderia ser uma metáfora de quê?

a) “Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem”. O que
esse gesto representa, no contexto da chegada
do novo século?

b) Que efeito a negação do mundo que conhecia
tem sobre ele?

12. Releia: “Cairei no chão do século vinte”. Considerando tudo o que o eu lírico “perde”, como
pode ser interpretado o verbo cair nesse verso?

a) O termo chão foi usado em sentido metafórico.
O que ele significa no poema?

b) Como o “chão” do século XX é caracterizado?

13. Releia os últimos cinco versos. Segundo eles,
quais seriam as misérias mencionadas pelo eu
lírico e que sugestão ele faz a elas?

606

I_plus_literatura_cap26_C.indd 606

11/11/10 6:00:49 PM

ff
No “Apocalipse”, parte do Novo testamento, são mencionados quatro
anjos cavaleiros que representam a guerra, a fome, a peste e a morte. Considerando essa informação, explique o que representam os
anjos-aviões e o que significa o fato de carregarem o cálice?

14. Segundo a tradição católica, no momento de sua morte, Jesus teria
dito: “Pai, por que me abandonastes?”. Relacione essa informação ao
último verso do poema.

a) Identifique o pedido feito pelo eu lírico a Deus no último verso.
b) No Novo testamento, Jesus é chamado de “O filho do homem”. Considerando o significado do poema, como pode ser interpretado o título
“o filho do século”.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo no Brasil. Segunda Geração: misticismo e
consciência social.

Você viu, neste capítulo, que os poetas da segunda geração modernista caracterizaram-se, em geral, por manifestarem, em sua produção
literária, o desejo de refletir sobre a relação entre o homem e a sociedade
da qual fazem parte. Entre eles, Carlos Drummond de Andrade foi o autor
que mais se destacou nesse sentido: por meio de seus versos, levou-nos
a analisar a complexa existência humana e, não raro, colocou diante de
nossos olhos grandes dramas da humanidade, obrigando-nos a refletir
sobre eles. Vários textos de Drummond tocam em grandes questões relacionadas ao indivíduo e, por isso, embora tenham sido produzidos em um
dado contexto histórico-cultural, permanecem atuais. Não seria exagero
pensar que alguns dos poemas desse autor pudessem ser usados, hoje,
para fazer uma espécie de contraponto literário de algumas das notícias
publicadas sobre acontecimentos do cenário mundial.
Para compreender melhor a obra de Carlos Drummond de Andrade
e a atualidade da reflexão lírica apresentada em seus poemas, você
e seus colegas, em equipe, selecionarão poemas ou versos desse autor que possam servir como “complemento/contraponto metáforico”
para notícias de nossa época que tratem de questões semelhantes às
tematizadas por Drummond. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão
seguir os passos abaixo:
ff
selecionar (em jornais, revistas ou na internet) notícias e fotos
atuais que tratem de grandes tragédias/dramas da humanidade
(conflitos étnicos e/ou religiosos, catástrofes naturais, violência
urbana, miséria, guerras, terrorismo, etc.);
ff
selecionar um poema ou alguns versos de Drummond para servir
como complemento metafórico (e reflexivo) do assunto tratado
na notícia e na foto selecionadas;
ff
fazer a montagem, em uma folha, da notícia e da foto selecionadas
com o poema ou trecho escolhido para servir como complemento/
contraponto metafórico do fato/acontecimento noticiado;
ff
apresentar essa montagem aos colegas, explicando, oralmente,
a relação entre a notícia e a foto selecionadas e os versos de
Drummond utilizados para complementar, metaforicamente, o
acontecimento noticiado, destacando os elementos, presentes no
poema/trecho, que levaram à sua escolha.

Capítulo 26 • Segunda geração: misticismo e consciência social

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jogo de ideias

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Davi Arrigucci Jr.

607

I_plus_literatura_cap26 REIMPRESSÃO.indd 607

2/10/11 9:09 AM

A tradição da

segunda geração modernista:
o “eu” e o mundo
Romantismo:
um “eu” alienado

Minha desgraça
Minha desgraça, não, não é ser poeta,
Nem na terra de amor não ter um eco,
E meu anjo de Deus, o meu planeta
Tratar-me como trata-se um boneco...
Não é andar de cotovelos rotos,
Ter duro como pedra o travesseiro...
Eu sei... O mundo é um lodaçal perdido
Cujo sol (quem mo dera!) é o dinheiro...

FRIEDRICH, C. Mulher na janela. 1882. Óleo sobre tela,
44 3 37 cm. No Romantismo, nasce uma perspectiva centrada
no “eu”: a moça olha pela janela protegida do mundo por uma
forte construção. Não vai ao mundo, não se relaciona com ele.

Minha desgraça, ó cândida donzela,
O que faz que o meu peito assim blasfema,
É ter para escrever todo um poema
E não ter um vintém para uma vela.
AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos.
In: BUENO, Alexei (Org.). Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 245-246.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Uma perspectiva poética centrada no “eu” e nas
suas relações com o mundo nasce no Romantismo.
Mas, para os poetas românticos, o mundo representa
aquilo de que se deseja fugir. É o lugar que não compreende a manifestação da subjetividade romântica
ou é visto como um cenário cruel, desagradável. Veja
como, no poema a seguir, de Álvares de Azevedo, o
mundo é retratado como um “lodaçal perdido” que só
reconhece como “valor” o poder do dinheiro.

Unidade 7 • O Modernismo

O sentimento do mundo
e a redefinição do “eu”
A perspectiva egocêntrica que marcou a geração romântica é substituída
por uma visão mais crítica no Realismo, que será consolidada no Modernismo, especialmente pelos poetas da segunda geração. Nesse período
marcado pela crise, o “eu” passa por uma ressignificação, percebendo-se
como um ser social: o mundo torna-se mais importante que o eu lírico.
O desejo de compreendê-lo e compreender as relações entre o indivíduo e
a sociedade define a poesia produzida nessa época. Como você viu neste
capítulo, Drummond será o nome principal dessa tendência, mas também
Murilo Mendes se destaca com alguns de seus poemas.
A temática do “eu” versus “o mundo” é relida, na poesia de Murilo Mendes,
a partir da perspectiva católica da irmandade entre os seres humanos. No
poema “Os pobres”, a angústia do eu lírico vem do reconhecimento da sua
responsabilidade pelo estado em que se encontram seus irmãos.
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Os pobres
Chegam nus, chegam famintos
À grade dos nossos olhos.
Expulsos da tempestade de fogo
Vêm de qualquer parte do mundo,
Ancoram na nossa inércia.
Precisam de olhos novos, de outras mãos,
Precisam de arados e sapatos,
De lanternas e bandas de música,
Da visão do licorne
E da comunidade com Jesus.
Os pobres nus e famintos
Nós os fizemos assim.

Licorne: unicórnio. Ser fabuloso, símbolo de força e pureza,
representado com um corpo de cavalo e cabeça de veado
de onde sai um chifre único, comprido e enroscado; era tido
como possuidor de poderes capazes de afastar desgraças e
malefícios.
COROT, C. A garotinha curiosa. 1850-1860.
Óleo sobre tela. No Realismo, o mundo
passa a ser mais importante que o “eu”: a
menina não só “está no mundo”, como se
mostra atenta ao que está além do muro e
ao observador da tela.

Adeus à ilusão: a necessidade
de cantar a realidade
A percepção que o poeta tem do mundo que o cerca fincará
raízes na poesia moderna e determinará, muitas vezes, que o verso
seja o testemunho crítico da realidade. A partir desse momento,
o “eu” se manifesta pela relação com o universo à sua volta e se
nega a cantar a irrealidade: diz “adeus à ilusão, mas não ao mundo”,
como afirma o eu lírico do poema de Ferreira Gullar.

Agosto 1964
Entre lojas de flores e de sapatos, bares,
mercados, butiques,
viajo
num ônibus Estrada de Ferro — Leblon.
Volto do trabalho, a noite em meio,
fatigado de mentiras.
O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaud,
relógio de lilases, concretismo,
neoconcretismo, ficções da juventude, adeus,
que a vida
eu a compro à vista aos donos do mundo.
Ao peso dos impostos, o verso sufoca,
a poesia agora responde a inquérito policial-militar.

Digo adeus à ilusão
mas não ao mundo. Mas não à vida,
meu reduto e meu reino.
Do salário injusto,
da punição injusta,
da humilhação, da tortura,
do terror,
retiramos algo e com ele construímos um artefato
um poema
uma bandeira
GULLAR, Ferreira. Agosto 1964. In: MORICONI,
Ítalo (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 267-268.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

MENDES, Murilo. Poesia liberdade.
In: PICCHIO, Luciana Stegagno (Org.). Poesia completa
e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. v. 2, p. 429.
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CONEXÕES
Para assistir
Tempos de paz, de Daniel Filho. Brasil, 2009.
O filme, ambientado em abril de 1945, trata das mudanças produzidas pela Segunda Guerra e de
seus efeitos sobre as pessoas. É nesse contexto que se dá o encontro entre Segismundo, chefe
da seção de imigração na Alfândega do Rio de Janeiro e ex-oficial da polícia política de Vargas, e o
imigrante polonês e ex-ator Clausewitz. Assombrado por seu passado, Segismundo é um homem
endurecido e desconfiado. Sua nova função é evitar a entrada de nazistas fugitivos no Brasil.
Clausewitz, por sua vez, desperta suspeitas ao recitar um poema de Drummond. Encaminhado
para a sala de imigração do porto do Rio de Janeiro, Clausewitz deverá provar a Segismundo que
não é um nazista tentando entrar no país. Um filme forte e comovente que retrata, assim como
a produção literária da segunda geração modernista, um período bastante crítico da história do
nosso país.

Vinicius, de Miguel Faria Jr. Brasil, 2005.

O vestido, de Paulo Thiago. Brasil, 2004.
O vestido é uma adaptação livre do poema de Carlos Drummond de Andrade, “Caso do vestido”.
Trata-se de um poema que desenvolve um enredo a partir de um vestido misterioso que duas
irmãs encontram em casa. Ao ser questionada, a mãe das meninas, aos poucos, narra a triste
história de um estranho e marcante episódio de família. Contudo, assim como o poema, o filme
não se limita ao caso particular de uma família, mas se estende de forma universal à fragilidade
dos relacionamentos humanos.

Raízes do Brasil, de Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 2004.
Documentário, em DVD duplo, que apresenta a vida e a obra de um dos mais importantes
intelectuais do Brasil: Sérgio Buarque de Hollanda. Na primeira parte, a partir de depoimentos
de familiares e amigos, o espectador é conduzido ao cotidiano do historiador: a forma como interagia com a família e os amigos, sua dedicação ao trabalho e também seu prazer pela boemia.
Na segunda, baseada em “Apontamentos para a cronologia de S.”, escritos pelo próprio Sérgio,
descortina-se um panorama cronológico dos fatos mais importantes que marcaram a vida do intelectual: o fortalecimento do nazismo, os anos de Getúlio Vargas no poder e a agitação provocada
pelo surgimento do movimento modernista no Brasil. Assistir ao documentário, com imagens de
arquivos pessoais e de cenas históricas de nosso país, é ter a oportunidade de compreender o
contexto histórico-cultural que marcou o século XX desde o seu início.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste DVD duplo, a obra de Vinicius de Moraes é revisitada a partir de imagens raras de arquivo,
entrevistas feitas com amigos do poeta e interpretações de vários dos seus poemas e músicas
que conquistaram um lugar especial na memória cultural brasileira.

Poeta de sete faces, de Paulo Thiago. Brasil, 2002.
Documentário que trata da vida e da obra de Carlos Drummond de Andrade. Com imagens históricas e depoimentos de quem conviveu com o poeta — e também de historiadores e críticos no país.

Unidade 7 • O Modernismo

Para navegar
http://www.tvcultura.com.br/

http://www.viniciusdemoraes.com.br/

O Alô Escola é um projeto mantido no ar sob responsabilidade da TV Cultura e que produziu, na parte
dedicada à literatura, uma página para Cecília Meireles.
Com formato didático, apresenta aspectos biográficos, antologia poética, breves análises e até alguns
exercícios de interpretação e de fixação, além de uma
gravação sonora de um pequeno trecho lido pela própria Cecília Meireles.

Com linguagem eletrônica usada com bom gosto,
o site Vinicius de Moraes propicia uma navegação
de fato lírica e encantadora. Apresenta informações
variadas sobre a vida e a obra do autor, permitindo
uma ampliação do conhecimento sobre o poeta mais
popular do século XX no Brasil.

Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Música: Soneto de fidelidade, de Vinicius de Moraes
Filme: trecho de Vinicius, de Miguel Faria Jr.

http://www.museusegall.org.br/index.asp
Site do Museu Lasar Segall que permite visualizar
algumas das obras do artista em suas diferentes fases,
além de apresentar dados biográficos do pintor.
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Para ouvir
Maria Julieta entrevista Carlos.
Rio de Janeiro: Luz da Cidade, 2008.

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília
Meireles. Porto Alegre: L&PM, 2008.
Esta obra de Cecília Meireles
reconta, literariamente, o episódio da Inconfidência Mineira, que
culminou com o enforcamento e
esquartejamento de Tiradentes,
um dos líderes do movimento.
Uma excelente oportunidade de
conhecer mais profundamente a
habilidade com as palavras que
caracteriza a produção literária
dessa autora brasileira.

Vinicius de Moraes: nova antologia poética.
Seleção e organização de Antonio Cícero e
Eucanaã Ferraz.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

A palavra do poeta Vinicius de Moraes, vários
artistas. BMG, 2002.
Chico Buarque, Gal Costa, Toquinho, Paulinho da Viola e
outros tantos artistas da MPB prestam sua homenagem
a Vinicius de Moraes. Sua obra musical nunca esteve
distante de sua produção poética e era muito comum a
declamação em meio à melodia.

Ao Vivo – v. 1 e 2 - Fagner, de Raimundo Fagner.
Sony, 2000.
Nesse CD, com as grandes composições da carreira
de Raimundo Fagner, está a canção “Canteiros”, criada
a partir de um poema de Cecília Meireles.

Carlos Drummond de Andrade por Paulo
Autran, de Carlos Drummond de Andrade.

Cuidadosa seleção de poemas
da obra de Vinicius de Moraes.
Interessante introdução ao conjunto da obra poética de Vinicius,
esse livro traz poemas que ilustram a maestria com que o autor
alcançava o difícil casamento
entre um refinamento estético e
uma delicada sensibilidade.

Carlos Drummond de Andrade, de
Francisco Achcar.
São Paulo: Publifolha, 2000.
Introdução ao universo poético de Carlos Drummond
de Andrade. Em linguagem bastante acessível, Achcar
apresenta a obra do poeta a partir de fases e temas
distintos.

São Paulo: Luz da Cidade, 1999.

Lasar Segall, de Pietro Maria bardi.

Seleção de 29 poemas de Carlos Drummond de Andrade realizada por Paulo Autran.

São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
Reedição do livro publicado em 1952, do qual participou
o próprio artista. Excelente trabalho de análise da produção de lasar Segall, propiciando um contato profundo
com as telas do pintor.

Os melhores poemas de Murilo Mendes,
seleção e organização de Luciana
Stegagno Picchio.
São Paulo: Global, 1995.
livro que faz uma seleção cuidadosa dos melhores
poemas da obra desse grande autor da segunda geração
modernista brasileira.
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No dia 22 de janeiro de 1984, Maria Julieta fez uma
longa entrevista com seu pai, o poeta Carlos Drummond
de Andrade. Depois, editou o material e publicou no jornal
O Globo. O áudio da conversa entre o poeta e sua filha foi
remasterizado e lançado em CD, que conta ainda com a
leitura de alguns poemas de Drummond.

Para ler e pesquisar
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos. O
texto e a foto desta seção
foram selecionados para
que você possa conversar
com seus colegas a
respeito do que eles
revelam sobre o contexto
em que foram produzidos.
Quem eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Anotações pessoais de
Erico Verissimo, com uma
caricatura de si mesmo.
Foto de 1995.

O Sobrado — I
Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que
de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve
o ar, que se alguém aguçasse o ouvido talvez pudesse até escutar o sereno na solidão.
Agachado atrás dum muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos
passos dali até a igreja? Talvez uns dez ou doze, bem puxados. Recebera ordens para
revezar o companheiro que estava de vigia no alto duma das torres da Matriz. “Tte.
Liroca — dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos — suba pro alto do campanário
e fique de olho firme no quintal do Sobrado. Se alguém aparecer pra tirar água do
poço, faça fogo sem piedade.”
José Lírio olhava a rua. Dez passos até a igreja. Mas quantos passos até a morte?
Talvez cinco... ou dois. Havia um atirador infernal na água-furtada do Sobrado, à espreita
dos imprudentes que se aventurassem a cruzar a praça ou alguma rua a descoberto.
Os segundos passavam. Era preciso cumprir a ordem. Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde. Sim, covarde. Podia enganar
os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo. Estava metido naquela revolução
porque era federalista e tinha vergonha na cara. Mas não se habituava nunca ao perigo. Sentira medo desde o primeiro dia, desde a primeira hora — um medo que lhe
vinha de baixo, das tripas, e lhe subia pelo estômago até a goela, como uma geada,
amolecendo-lhe as pernas, os braços, a vontade. Medo é doença; medo é febre.
Engraçado. A noite estava fria mas o suor escorria-lhe pela cara barbuda e entrava-lhe na boca, com gosto de salmoura.
O tiroteio cessara ao entardecer. Talvez a munição da gente do Sobrado tivesse
acabado. Ele podia atravessar a rua devagarinho, assobiando e acendendo um cigarro.
Seria até uma provocação bonita. Vamos, Liroca, honra o lenço encarnado. Mas qual!
Lá estava aquela sensação fria de vazio e enjoo na boca do estômago, o minuano
gelado nos miúdos.
Donde lhe vinha tanto medo? Decerto do sangue da mãe, pois as gentes do lado
paterno eram corajosas. O avô de Liroca fora um bravo em 35. O pai lhe morrera
naquela mesma revolução, havia pouco mais dum ano — tombara estripado numa
carga de lança, mas lutando até o último momento.
“Lírio é macho” — murmurou Liroca para si mesmo. “Lírio é macho.” Sempre que
ia entrar num combate, repetia estas palavras: “Lírio é macho”.
Levantou-se devagarinho, apertando a carabina com ambas as mãos. Sentia o corpo
dorido, a garganta seca. Tornou a olhar para a igreja. Dez passos. Podia percorrê-los
nuns cinco segundos, quando muito. Era só um upa e estava tudo terminado. Fez avançar cautelosamente a cabeça e, com a quina do muro a tocar-lhe o meio da testa e a
ponta do nariz, fechou o olho direito e com o esquerdo ficou espiando o Sobrado que
lá estava, do outro lado da praça, com sua fachada branca, a dupla fileira de janelas, a
sacada de ferro e os altos muros de fortaleza. Havia no casarão algo de terrivelmente
humano, que fez o coração de José Lírio pulsar com mais força.
Os federalistas tinham tomado a cidade havia quase uma semana, mas Licurgo
Cambará, o intendente e chefe político republicano do município, encastelara-se em
sua casa com toda a família e um grupo de correligionários, e de lá ainda oferecia
resistência. Enquanto o Sobrado não capitulasse, os revolucionários não poderiam
considerar-se senhores de Santa Fé, pois os atiradores da água-furtada praticamente
dominavam a praça e as ruas em derredor.
Por alguns instantes José Lírio ficou a mirar a fachada do casarão, e de repente a
lembrança de que Maria Valéria estava lá dentro lhe varou o peito como um pontaço
de lança. Soltou um suspiro fundo e entrecortado, que foi quase um soluço. De novo
se encolheu atrás do muro e tornou a olhar para a igreja. Se conseguisse chegar a
salvo até a parede lateral, ficaria fora do alcance do atirador do Sobrado, e poderia
entrar no campanário pela porta da sacristia.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Da sombra que a igreja projetava no chão saiu uma voz:
— Eta Liroca velho de guerra!
Num sobressalto José Lírio soergueu a cabeça.
— Quem é lá? — perguntou.
[...]
— O Inocêncio.
[...]
— Estou cansado de andar barbudo, piolhento, dormindo na chuva, acordando com geada na cara. Cansado
de... — Calou-se de súbito.
— Mas é a guerra, Liroca.
[...]
— Vivo com o estômago embrulhado. O cheiro de
sangue e de defunto não me sai das ventas. Sinto-o na
água, na comida, na mão, no vento, em tudo.
— É a guerra... — repetiu o outro.
— Mas é triste.
VERISSIMO, Erico. O continente. Primeiro Tomo. 17. ed. Porto
Alegre: Globo, 1978. p. 1-4. (Fragmento).

Minuano: vento forte, frio e cortante que sopra no Rio
Grande do Sul depois das chuvas de inverno.
Intendente: cargo equivalente ao de prefeito.
Fanfarronando: alardeando coragem.
Borbotar: brotar em jorro.
Rebenque: pequeno chicote de couro usado para tocar a
montaria.
Salafrário: desonesto, ordinário.
Poltrão: covarde, medroso.
Pica-paus: denominação dada aos partidários do então
presidente do Estado do Rio Grande do Sul, Júlio Prates
de Castilhos. Na Revolução Federalista de 1893-1895, os
federalistas, ou maragatos, lutavam contra os pica-paus e
defendiam uma visão mais descentralizadora, contrária à
política de Castilho, que era apoiado pelo Governo Federal.
Rojou-se: arrastou-se.
A la fresca (regionalismo): expressão que manifesta
espanto, surpresa.
Babujando: sujando-se.
Soergueu: ergueu, levantou.

Federalistas
no interior
do Rio
Grande do
Sul, 1893.
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Vamos, Liroca, só uma corrida. Que te pode acontecer?
O homem te enxerga, faz pontaria, atira e acerta. Uma
bala na cabeça. Pronto! Cais de cara no chão e está tudo
liquidado. Acaba-se a agonia. Dizem que quando a bala
entra no corpo da gente, no primeiro momento não dói.
Depois é que vem a ardência, como se ela fosse de ferro
em brasa. Mas quando o ferimento é mortal não se sente
nada. O pior é arma branca. Vamos, Liroca. Dez passos.
Cinco segundos. Lírio é macho, Lírio é macho.
José Lírio continuava imóvel, olhando a rua. Ainda
ontem um companheiro seu ousara atravessar aquele
trecho à luz do dia, num momento em que o tiroteio cessara. Ia cantando e fanfarronando. Viu-se de repente na
água-furtada do Sobrado um clarão acompanhado dum
estampido, e o homem tombou. O sangue começou a
borbotar-lhe do peito e a empapar a terra.
“Vamos, menino!” Quem falava agora nos pensamentos
de Liroca era seu pai, o velho Maneco Lírio. Sua voz áspera
como lixa vinha de longe, de um certo dia da infância em
que Liroca faltara à escola e ao chegar a casa encontrara o
pai atrás da porta com um rebenque na mão. “Agora tu me
pagas, salafrário!” Liroca saíra a correr como um doido na
direção do fundo do quintal. “Espera, poltrão!” E de repente
o que o velho Maneco tinha nas mãos não era mais o chicote, e sim as próprias vísceras, que lhe escorriam moles e
visguentas da ferida do ventre. “Vamos, covarde!”
De súbito, como tomado dum demônio, Liroca ergue-se, apertou a carabina contra o peito e deitou a correr
na direção da igreja. Seus passos soaram fofos na terra.
Deu cinco passadas e a meio caminho, sem olhar para o
Sobrado, numa voz frenética de quem pede socorro, gritou:
“Pica-paus do inferno! Sou homem!” Continuou a correr e
ao chegar ao ponto morto atrás da parede lateral da igreja,
rojou-se ao solo e ali ficou, arquejante, com o peito colado
à terra, o coração a bater acelerado, e sentindo entrar-lhe
na boca e nas narinas talos de grama úmida de sereno. “A
Ia fresca!” — murmurou ele. “A Ia fresca!”
Estava inteiro, estava salvo. Fechou os olhos e deixou-se
quedar onde estava, babujando a terra com sua saliva grossa, a garganta a arder, e o corpo todo amolentado por uma
fraqueza que lhe dava um trêmulo desejo de chorar.
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Capítulo

Paisagem do sertão da Bahia. Foto de 1999. No romance da geração de 1930,
o espaço é a região Nordeste marcada pela seca e pelo sofrimento humano.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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O romance de 1930

OBjetIvOS
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser
capaz de:
1. Caracterizar o projeto literário do romance da
geração de 1930.

Unidade 7 • O Modernismo

2. Compreender por que a ficção produzida no
período é considerada neorrealista.
3. Reconhecer as características da obra de
Graciliano Ramos.
4. Analisar de que modo o impacto do meio sobre
os indivíduos ganha dimensão universal em
seus romances.
5. Identificar as características da obra de José
Lins do Rego.
6. Justificar por que memórias pessoais se
transformam em matéria literária nos
romances do autor.

7. Compreender a relação entre a estrutura
socioeconômica do Nordeste e a obra de
Raquel de Queiroz e Jorge Amado.
8. Reconhecer o retrato dos retirantes da seca
feito por Raquel de Queiroz e identificar o
modo como o povo baiano e as estruturas
oligárquicas são apresentados nos romances
de Jorge Amado.
9. Analisar como os romances de Erico Verissimo
reconstroem a história passada e presente da
região Sul do Brasil.
10. Compreender como o drama do homem comum
é abordado por Dyonelio Machado.
11. Reconhecer de que modo a temática do
subdesenvolvimento brasileiro, desenvolvida
nos romances de 1930, expande uma tendência
inaugurada por autores pré-modernistas e será
revisitada por escritores contemporâneos.
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Brasil testemunhou, na década de 1930, uma explosão
do romance. Preocupados com o país em que viviam, escritores
usaram a narrativa como instrumento de denúncia de uma realidade que,
principalmente na região Nordeste, condena milhares de brasileiros à
miséria. Neste capítulo, você verá como o regionalismo dominou
a ficção da segunda geração modernista.

Leitura da imagem

2. Que impressão o espaço retratado provoca no observador?
3. Uma caveira de boi aparece em primeiro plano. Que leitura da foto o
fotógrafo sugere com esse destaque?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seca: uma tragédia que nasceu com o Brasil
O jesuíta Fernão Cardim, viajando pelo Brasil no século XVI, foi o primeiro
escritor a registrar o impacto da seca nordestina: “As fazendas de canaviais
e mandioca muitas se secaram, por onde houve grande fome, principalmente
no sertão de Pernambuco”. A seca, como se vê, já era um problema durante o
período colonial. De lá para cá, o problema permanece e a solução encontrada
por milhares de nordestinos tem sido a migração para o Sul, principalmente
após a inauguração da estrada Rio-Bahia, em 1949.

Da imagem para o texto
4. Os romances da geração de 1930 revelam, em toda a sua magnitude,
os problemas de uma região assolada pela seca. O principal intérprete
dessa região foi Graciliano Ramos.

Mudança
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam
duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o
dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente
andavam pouco, mas como haviam repousado bastante
na areia do rio seco, a viagem progredira bem três
léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A
folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos
galhos pelados da catinga rala.
Arrastaram-se para lá, devagar, sinha Vitória com o
filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na
cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia
pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. [...]
A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas
que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos
moribundos.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed. Rio de Janeiro:
Record, 1996. p. 9-10. (Fragmento).

Graciliano Ramos (1892-1953) nasceu na cidade de
Quebrangulo, Alagoas. Criado
em Palmeira dos Índios, no
interior do sertão nordestino,
soube como ninguém retratar
a alma do sertanejo. Desde
jovem trabalhou como revisor
em jornais, aperfeiçoando
uma qualidade que aparecerá
de modo muito forte em sua
obra: a busca incansável da
palavra exata.
Publicou os romances
Caetés (1933), São Bernardo
(1934), Angústia (1937) e
Vidas secas (1938). Escreveu também os livros de
memórias Infância (1945) e
Memórias do cárcere (1953,
publicado postumamente).
Neste último, conta o período de nove meses em que,
acusado de comunista, foi
preso político da ditadura
de Getúlio Vargas. Escreveu
ainda uma história infantil,
A terra dos meninos pelados
(1939), em que aborda o tema
do preconceito.

Catinga: no texto, o mesmo que
caatinga.
escanchado: com as pernas
abertas à maneira de quem monta
a cavalo.
Quarto: quadril.
Cambaio: trôpego, com
dificuldade para andar.
Aió: bolsa feita de fibras de caroá.
Pederneira: pedra que produz
faíscas quando atritada por peças
de metal. Usada na fabricação de
espingardas e isqueiros.

Capítulo 27 • O romance de 1930

1. Descreva, brevemente, a imagem de abertura.
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Lembre-se
A presença de um artigo
antes do adjetivo faz com
que este desempenhe uma
função substantiva (nomeie
algo) e seja, assim, classificado morfologicamente como
substantivo.

a) Observe as duas primeiras frases do texto. Nelas, o narrador introduz
informações sobre o espaço e as personagens. Que espaço é esse?

b) O que fazem as personagens nesse espaço?

5. O uso dos adjetivos, no primeiro parágrafo, é muito importante. Quais
adjetivos se referem ao espaço nesse parágrafo?

a) Por que eles são importantes para a caracterização do espaço da
narrativa?

b) Releia o último parágrafo. Analise o que as novas informações sobre
o espaço sugerem a respeito da vida naquele local.

6. A primeira identificação das personagens é feita por meio de um adjetivo
substantivado. Qual é o adjetivo?

a) Como pode ser explicada a escolha de um adjetivo substantivado
para identificar as personagens?

b) Explique como os adjetivos cansados e famintos revelam o impacto
do espaço sobre as personagens.

c) Você estudou uma outra estética literária em que os romances procura-

7. O segundo parágrafo é dedicado à apresentação das personagens. Que
Juazeiro, Rio Grande do Norte, 2008.

relação existe entre elas?

a) Que informações levam o leitor a concluir que essas personagens são
retirantes? Justifique.

b) A cachorrinha chama-se Baleia. Pode-se afirmar que há certa ironia
nesse nome? Por quê?

8. Os juazeiros aparecem em três momentos diferentes do texto. Trans
creva essas passagens.
ff
Explique o que eles indicam no desenvolvimento da narrativa.

9. No trecho transcrito, a atenção do narrador é dedicada mais ao espaço.
O que sugere essa ênfase?

Unidade 7 • O Modernismo

A retomada de um olhar realista

PORTINARI, C. O menino do
engenho. 1959. Assim como os
escritores da geração de 1930,
Candido Portinari reproduz, através
da sua obra, a desumanização e a
miséria do sertanejo nordestino.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

vam demonstrar o impacto do meio sobre as pessoas. Qual a estética e
quais as semelhanças entre ela e esse texto? Explique suas colocações.

A qualidade das obras e o surgimento de autores importantes tornam
os anos de 1930 a 1945 conhecidos como “a era do romance brasileiro”.
Essa tendência se anuncia em 1928, quando o paraibano José Américo
de Almeida publica A bagaceira, que define uma nova tendência na ficção
nacional: a apresentação crítica da realidade brasileira, que procura levar
o leitor a tomar consciência da condição de subdesenvolvimento do país,
visível de modo mais evidente em algumas regiões, como a Nordeste. Para
tratar das questões sociais regionais, os romances escritos a partir de
1930 retomam dois momentos anteriores da prosa de ficção: o regionalismo
romântico e o Realismo do século XIX.
Do regionalismo romântico, vem o interesse pela relação entre os seres
humanos e os espaços que eles habitam, apresentado agora de uma perspectiva mais determinista. Do Realismo, é recuperado o interesse em estudar
as relações sociais.
O romance de 1930 inova ao abandonar a idealização romântica e a
impessoalidade realista, para apresentar uma visão crítica das relações
sociais e do impacto do meio sobre o indivíduo. Essas raízes literárias que
relacionam a ficção de 1930 às duas estéticas do século XIX fizeram com
que os romances escritos nesse período fossem conhecidos como regionalistas ou neorrealistas.
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Os escritores pretendiam caracterizar a vida sacrificada e desumana
do sertanejo e compreender a estrutura socioeconômica que alimentava
a política do coronelismo nordestino. Para eles, apontar tais problemas
significava ajudar a transformar essa realidade injusta.
O comportamento dos indivíduos, subordinados ao espaço em que vivem,
também é analisado, em uma tentativa de traçar de modo fiel o perfil social
e psicológico dos habitantes de determinadas regiões brasileiras.

1919-1921
1920
1931

São considerados regionalistas os romances que abordam a realidade
específica de uma região, caracterizada por particularidades geográficas e
por tipos humanos específicos, que usam a linguagem de um modo próprio e
têm práticas sociais e culturais semelhantes.

1933

Tome nota

Criação da Caixa Especial
de Obras de Irrigação
de Terras Cultiváveis
do Nordeste Brasileiro,
mantida com 2% da
receita tributária da
União e outros recursos.
Jorge Amado publica seu
primeiro romance, O país
do carnaval.
Publicação de Casa-grande & senzala,
de Gilberto Freyre,
referência para escritores
da geração de 1930.

Os agentes do discurso
O eixo da ficção brasileira na década de 1930 se deslocou do Rio de
Janeiro e de São Paulo para Maceió, capital de Alagoas. Era lá que moravam
os escritores José Lins do Rego, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos.

1936
1937
1938

O modo encontrado para mostrar isso foi fazer com que o enredo das
obras nascesse da relação entre o contexto socioeconômico e o espaço
(caracterizado de modo bem definido). A maioria dos autores do período se
baseou no conhecimento pessoal da realidade nordestina para desenvolver
esse projeto. O escritor Erico Verissimo foi uma exceção, pois suas obras se
voltaram para a relação entre o homem e a sociedade a partir da amplidão
dos pampas gaúchos.

1935

O projeto literário do romance da geração de 1930 foi claro: revelar como
uma determinada realidade socioeconômica, no caso, o subdesenvolvimento
brasileiro, influenciava a vida dos seres humanos.
Gilberto Freyre, 1985.
A Intentona Comunista
pretende derrubar
Getúlio Vargas.
Prisão de Graciliano
Ramos, acusado de
comunista.
Prisão de Rachel de
Queiroz, acusada de
subversão.
Lampião, rei do cangaço,
é morto em Sergipe.

É natural que as condições de produção da literatura do período fossem favorecidas pela grande aproximação que havia entre esses autores.
Ricardo Ramos conta sobre o pai:

1945

RAMOS, Ricardo. Graciliano: retrato fragmentado.
São Paulo: Siciliano, 1992. p. 41. (Fragmento).

Essa informação ajuda a compreender por que o projeto literário do
romance de 1930 teve um desenvolvimento tão sólido e bem-sucedido:
além de ser compartilhado pelos principais autores, também era objeto
de discussão e análise constante entre eles. A convivência frequente, a
camaradagem, a troca de impressões sobre o contexto político e literário,
tudo isso fez com que o olhar desses autores para a realidade nordestina
guardasse semelhança.

Virgulino Ferreira da
Silva, conhecido como
Lampião, c. 1835.
Criado o Departamento
de Imprensa e
Propaganda (DIP) para
controlar os meios de
comunicação.
Dorival Caymmi faz
sucesso com “O que é
que a baiana tem?”.
Legalização do Partido
Comunista Brasileiro.
Libertado Luís C. Prestes,
preso por participar da
Intentona Comunista.
Criação do Departamento
Nacional de Obras Contra
as Secas, que substitui
a Inspetoria Federal de
Obras Contra as Secas.

Capítulo 27 • O romance de 1930

[...] A nossa casa, na rua da Caridade, vivia fins de semana movimentados. Lá o grupo se reunia, muita gente
à hora do almoço. Sem dúvida meu pai gostava desses
encontros dominicais, pois se prolongaram no Rio, iriam
durar toda a sua vida. [...]

1939

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O projeto literário
do romance de 1930

Grande seca no
Nordeste desencadeia
o crescimento do êxodo
rural.
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Em uma crônica, Carlos
Drummond de Andrade explicou a importância da “Casa”,
como a editora era chamada.

[...] Os literatos foram
chegando, José Lins do Rego,
Hermes Lima, Jorge Amado,
Murilo Mendes, [...] Marques
Rebelo, a formosura de Adalgisa Nery, o pessimismo de
Graciliano, [...] os derrames
de um, as mentiras de outro,
e o local foi-se convertendo
no que se chama um foco.
Rapazes que desembarcassem
de um “ita” do Norte ou do
trenzinho fumacento de Minas
tinham de ir, correndo, respirar aqueles ares ilustres.
Com esse colorido de vanguarda, não havia outra casa
no Rio. [...]
ANDRADE, Carlos Drummond
de. Fala, amendoeira. In: Poesia e
prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1992. p. 1493. (Fragmento). Carlos
Drummond de Andrade
© Graña Drummond
(www.carlosdrummond.com.br).

A circulação dos romances foi favorecida pelo fortalecimento das editoras
brasileiras. A Livraria José Olympio acolhia os escritores que, chegados ao Rio
de Janeiro, buscavam uma referência para seus diálogos intelectuais.
Mais do que publicar autores de diferentes tendências ideológicas, a
“Casa” José Olympio permitiu que o debate entre esses escritores acontecesse de modo democrático, ajudando assim a fortalecer a produção literária do período. Quem ganhava com isso era o público, que se via convidado
a conhecer dezenas de romances e livros de poesia da “nova” geração.

•

O romance de 1930 e o público

A multiplicação de autores e romances torna mais difícil conseguir informações sobre o público leitor do período, porque o seu perfil é variado.
A melhor indicação de como as obras da geração de 1930 foram recebidas,
porém, são os números de venda alcançados por autores como Jorge Amado,
José Lins do Rego e Erico Verissimo.
Esgotando sucessivas tiragens de seus romances, eles souberam criar
um tipo de narrativa que caiu no gosto popular. Os enredos dinâmicos e
a linguagem simples tornavam suas obras atraentes para o público num
momento em que o contexto social e político fazia aumentar o desejo de
conhecer melhor o Brasil. O surgimento de tantos novos romancistas que
abordavam, por meio da ficção, aspectos da realidade socioeconômica
acabava por atender às expectativas de diferentes leitores, contribuindo
para consolidar o período como a fase áurea do romance modernista.

Linguagem: a “cor local”
De modo geral, o trabalho com a linguagem realizado pelos autores dessa
geração busca trazer para as narrativas a “cor local”, ou seja, as informações
sobre espaços, comportamentos e costumes, que permitem ao leitor reconhecer os aspectos típicos, característicos de uma região específica.

Unidade 7 • O Modernismo

A cena a seguir, extraída do romance O quinze, de Rachel de Queiroz,
exemplifica como a cor local é inserida nos romances.

Da esquerda para a direita:
Ciro dos Anjos, Guimarães
Rosa, José Olympio, Luis
Jardim, Thiago de Mello e
Mário Palmério na Livraria
José Olympio. Rio de Janeiro,
entre 1934 e 1955.

Depois de se benzer e de beijar duas vezes a
medalhinha de S. José, Dona Inácia concluiu:
“Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo
esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos.
Amém.”
Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição que fazia as tranças sentada numa rede ao
canto da sala interpelou-a:
— E nem chove, hein, Mãe Nácia? Já chegou o
fim do mês... Nem por você fazer tanta novena...
Dona Inácia levantou para o telhado os olhos
confiantes:
— Tenho fé em S. José que ainda chove! Tem-se
visto inverno começar até em abril. [...]
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 14. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1971. p. 29. (Fragmento).

Inverno: nas regiões Norte e
Nordeste, esse termo refere-se à
estação das chuvas, que ocorre
no verão e no outono.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

José Olympio: uma casa
de muitos autores

Imagem de São José, c.
2004. A religiosidade está
registrada nos romances
de 1930.

Nessa cena, vemos o apelo para São José trazer a chuva. A religiosidade,
principalmente em época de grande necessidade, é uma característica dos
nordestinos. Conceição e sua avó também “falam” de modo natural, sem
qualquer impostação ou rebuscamento linguístico. É o romance dando voz
às personagens e, dessa maneira, tornando-as mais “reais”.
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A inclusão de termos regionais também contribui para registrar referências que ajudam o leitor a construir uma representação mais fiel da região
retratada nesses romances.

Projeto literário do romance
de 1930
Influência da realidade
socioeconômica na vida
das pessoas

texto para análise
O mundo coberto de penas

Linguagem simples, com
inclusão de
termos regionais

O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas
árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia
comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças.
O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto da água,
queriam matar o gado.
Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa,
achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança!
[...] Um bicho de penas matar o gado! Provavelmente sinha Vitória não
estava regulando. [...]
Como era que sinha Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito
de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam a água.
Bem. O gado curtia sede e morria. Muito bem. As arribações matavam o
gado. Estava certo. [...] Àquela hora o mulungu do bebedouro, sem folhas
e sem flores, uma garrancharia pelada, enfeitava-se de penas. [...]
[...] Desceu da ribanceira, agachou-se à beira da água salobra, pôs-se a
beber ruidosamente nas palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou
assustada. Fabiano levantou-se, um brilho de indignação nos olhos. [...]
[...] Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que
era necessário, agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse,
talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou
esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali, voando-lhe em
torno da cabeça, agitando-se na lama, empoleirados nos galhos, espalhados
no chão, mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não
existiria naquele momento: viria depois, seria mais curta. Assim, começava
logo — e Fabiano sentia-a de longe. Sentia-a como se ela já tivesse chegado,
experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando
cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos,
nuvens, o medonho rumor das asas a anunciar destruição. [...]
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed. Rio de Janeiro:
Record, 1996. p. 108-112. (Fragmento).

1. Que acontecimento deixa Fabiano e sua esposa apreensivos e por
quê?

a) Transcreva do primeiro parágrafo a metáfora que indica o retorno
da seca.

b) Por que a volta da seca angustia o casal?

2. Que outros “sinais” revelam que o período de seca está próximo?

Mulungu: árvore de flores
vermelhas ou alaranjadas, muito
cultivada como ornamental.
Arribações: deslocamento de
aves de uma região para outra
em determinadas épocas ou
estações do ano.
Arranchavam-se: reuniam-se,
agregavam-se, juntavam-se.
Garrancharia: braço de árvore,
ramos.
Salobra: de gosto ruim,
desagradável.
Látegos: chicotes, correias ou
cordas próprias para açoitar.

Capítulo 27 • O romance de 1930

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fabiano e sua família devem novamente
partir, pois uma outra seca chega,
anunciada pelas arribações.

Caracterização do espaço
de modo bem definido
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ff
Esses “sinais” são imagens criadas pelo narrador para confirmar a previsão de sinha Vitória. Que tipo de cenário essas imagens criam?

As aves da seca
O capítulo “O mundo coberto de penas”, de Vidas
secas, trata dos sinais da
chegada de uma nova seca.
Fabiano, ao ver o mulungu
coberto de arribações, angustia-se com o que está por
vir: a miséria, o sofrimento e
a nova jornada de sua família
na busca pela sobrevivência.
As aves bebiam a pouca água
que mantinha os animais
vivos e o retirante as culpa
pela desgraça que o atinge
mais uma vez.

3. Fabiano, a princípio, não entende a afirmação de sinha Vitória de que
as aves “queriam matar” o gado. Que característica de Fabiano essa
dificuldade revela? Justifique.

4. No terceiro parágrafo, Fabiano tenta compreender o raciocínio da
esposa. De que maneira o narrador demonstra, pela linguagem, a
dificuldade da personagem?
ff
“Se não fossem eles, a seca não existiria.” O que significa, no contexto
do trecho citado, essa afirmação?

5. Releia um trecho de “Mudança”, apresentado na abertura do capítulo.
“A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas
brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em
redor de bichos moribundos.”
a) Compare o trecho acima com o cenário descrito em “O mundo coberto de penas”. Que relação há entre os dois textos, considerando
os termos destacados?
De que maneira o trecho apresentado permite perceber que esse
capítulo marca o ciclo que determina a vida dos retirantes?

6. Que acontecimentos da linha do tempo mostram que os problemas
denunciados em obras como Vidas secas eram preocupações antigas
e reais do Estado?
Mulungu, no Nordeste.

a) As medidas adotadas pelo Estado para combater os problemas
causados pela seca surtiram efeito?

b) Relacione essas medidas a outras mais atuais que você eventualmente conheça.

Graciliano Ramos:
mestre das palavras secas

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) “O mundo coberto de penas” é o penúltimo capítulo de Vidas secas.

De toda a obra literária publicada por Graciliano Ramos,
dois romances sobressaem pelo modo surpreendente
como apresentam diferentes níveis da miséria humana:
aquela causada pela pobreza extrema em Vidas secas ou
a outra, fruto da ambição, em São Bernardo. Muito mais do
que apenas romances regionalistas, os textos que nascem
das mãos de Graciliano falam de problemas humanos universais.

Unidade 7 • O Modernismo

A linguagem constrói
o olhar realista

Graciliano Ramos. São Paulo,
18 mar. 1981.

O cuidado com as palavras é um dos traços mais importantes da prosa de Graciliano Ramos. A economia no uso de
adjetivos e advérbios, a escolha cuidadosa dos substantivos,
todos os aspectos da construção de seus romances colaboram para a criação do “realismo bruto” que define o olhar
neorrealista do autor. Observe, por exemplo, como o narrador de São Bernardo, Paulo Honório, fala sobre os funcionários que lhe serviam.
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RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 81. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 217. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Toda a apresentação dos trabalhadores é feita a partir do campo semântico criado pelo substantivo bichos, denominação metafórica escolhida pelo
narrador para caracterizá-los. O adjetivo domésticos e a locução adjetiva
do mato estabelecem uma diferença no grau de civilidade de alguns deles.
Padilha, herdeiro falido da fazenda São Bernardo, é um bicho doméstico, por
ser um homem educado. Casimiro Lopes, capanga de Paulo Honório, não tem
educação nem refinamento, por isso é considerado um bicho do mato.
Os demais funcionários não chegam sequer a ser identificados. A metáfora
escolhida para resumir sua condição ajuda a compreender como as questões
sociais aparecem nos romances de Graciliano Ramos: são bois mansos. O
narrador faz, nesse momento, uma particularização do campo semântico
inicial: os bichos (funcionários de modo geral) passam a bois (somente os
que trabalham nos campos). Desse ponto em diante, todas as informações
dadas a seu respeito estarão contidas no novo campo semântico: suas casas
são currais e seus filhos, bezerrinhos.
Por meio da linguagem, Graciliano constrói seus protagonistas: homens
atormentados, cheios de conflito, solitários, destruídos pela vida, como
Paulo Honório.

São Bernardo: retrato da
destruição individual
O protagonista e narrador do romance São Bernardo, Paulo Honório, órfão,
criado por uma negra analfabeta, luta para vencer na vida a qualquer preço.
Conquista a fortuna e o prestígio desejados, mas descobre-se solitário e infeliz.
Decide, então, fazer um balanço da própria vida na forma de uma narrativa. Surgem, nessa reconstrução de sua trajetória, os traços mais marcantes de uma
personalidade “moldada” pelo contexto socioeconômico do qual fazia parte.
No centro da narrativa e do processo de autoanálise do protagonista,
está seu casamento com Madalena, uma professora de origem pobre. Essa
união é vista por ele como uma negociação qualquer, a ser decidida com
base na possibilidade de lucro para os envolvidos.
[...]
— A senhora, pelo que mostra e pelas informações que peguei, é sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas e pode dar uma boa mãe de família. [...]
— O seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo Honório, murmurou
Madalena. Muito vantajoso. Mas é preciso refletir. De qualquer maneira, estou
agradecida ao senhor, ouviu? A verdade é que sou pobre como Job, entende?
— Não fale assim, menina. E a instrução, a sua pessoa, isso não vale nada? Quer
que lhe diga? Se chegarmos a um acordo, quem faz um negócio supimpa sou eu.
[...]
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 81. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 101-102. (Fragmento).

taludos: bem desenvolvidos.

A esTAnTe de

Graciliano Ramos
“O meu grande amor é pela
prosa”, disse certa vez Graciliano Ramos. Seus romancistas preferidos ajudaram a
moldar o inconfundível olhar
para a realidade que é um dos
traços da sua obra.
....................................................

[...] Entre os autores citados, confessa a predileção
por Aluísio Azevedo. E haver
predominado sobre o que escreve, em termos de influência, “o realismo nu de Adolfo
Caminha”.
Ao longo do tempo, aqui e
ali, suas admirações vão surgindo em artigos, cartas, novas
entrevistas. “Tão cedo não
teremos livros como Banguê,
Jubiabá e João Miguel.” [...]
Sabe de cor capítulos inteiros
de Eça de Queirós (Os Maias,
A ilustre casa de Ramires), poemas de Manuel Bandeira. [...]
Os romancistas brasileiros que
mais admira: Manuel Antônio
de Almeida, Machado de Assis,
Jorge Amado, José Lins do
Rego, Rachel de Queiroz.
Às vésperas de morrer, disse
publicamente quais julgava as
suas influências: Dostoiévski,
Tolstói, Balzac, Zola. [...]
RAMOS, Ricardo. Graciliano:
retrato fragmentado. São Paulo:
Siciliano, 1992. p. 114-115.
(Fragmento).

....................................................

job: o mesmo que Jó. Na Bíblia
(Livro de Jó), o demônio aposta
com Deus que seria capaz de fazer
seu mais dedicado fiel abandonar
a religião. Essa personagem é
Jó, que, testado pelo demônio,
perde toda a sua riqueza de uma
hora para a outra e nem assim
abandona sua crença ou renega
seu Deus. A expressão “paciência
de Jó”, para designar uma pessoa
extremamente paciente, deriva
desse episódio bíblico.
Supimpa: excelente, muito bom.

Capítulo 27 • O romance de 1930

[...] Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram
bichos. Havia bichos domésticos, como o Padilha, bichos do mato,
como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois
mansos. Os currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham
lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha
e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. [...]
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Narrado em 1a pessoa por
Luís da Silva, Angústia é um
romance claramente confessional. Em um fluxo perturbador, sem a tradicional divisão
em capítulos, Silva constrói
sua autobiografia e revela
o desespero em que vive
após assassinar o rival Julião
Tavares, que lhe roubara a
noiva Marina, às vésperas do
casamento.
Emocionalmente abalado,
perturbado pelo delírio e pela
fragmentação de suas ideias,
Luís da Silva conta uma história de ciúme, de dor e de humilhação pela traição sofrida.
O processo de desintegração
por que passa o protagonista
é muito semelhante ao de
Paulo Honório, em São Bernardo. Passado e presente se
misturam nesses romances,
cuja visão pessimista da vida
e dos seres humanos revela
a clara influência da obra
de Dostoiévski na ficção de
Graciliano Ramos.

As diferenças entre Paulo Honório e Madalena são evidentes: ele é um
homem rude, que só pensa em acumular dinheiro, bens, propriedades. Ela é
uma mulher educada, que se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores,
defendendo-os junto ao marido. As brigas constantes tornam insuportável a vida em comum. Nem mesmo o nascimento de um filho é capaz de
aproximá-los.
Os conflitos entre Paulo Honório e Madalena refletem a grande questão
desenvolvida por Graciliano Ramos em São Bernardo: a tentativa desesperada do protagonista de ascender socialmente esbarra na sua incapacidade
de se integrar à elite, mesmo que acumule a riqueza necessária para fazer
parte dela.
Por trás da história desse sertanejo rude, surge uma representação
inesperada da luta de classes, outra característica inovadora do romance
de 1930: a burguesia falida aceita os novos-ricos como Paulo Honório, mas
não sua integração socioeconômica.
[...] Coloquei-me acima da minha classe, creio que me elevei bastante. [...]
Considerando, porém, que os enfeites do meu espírito se reduzem a farrapos
de conhecimentos apanhados sem escolha e mal cosidos, devo confessar que a
superioridade que me envaidece é bem mesquinha.
Além disso estou certo de que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária, que forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram
melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo
não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei.
[...] Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos
diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme,
dedos enormes. [...]
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 81. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 218-221. (Fragmento).

Incapaz de se integrar aos seus semelhantes ou de ser aceito pela elite,
Paulo Honório sofre e constata que, em nome da prosperidade econômica,
destruiu a própria humanidade.
Sem suas propriedades e o prestígio político que conquistou, Paulo
Honório é um “explorador feroz”, um animal selvagem. Suprema ironia para
alguém como ele, que via as pessoas que lhe serviam como “bichos”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O drama de um homem
atormentado por sua
consciência

Por meio de personagens como Paulo Honório, Graciliano Ramos conduz
seus leitores a uma análise progressiva da alma humana.

Vidas secas: a desumanização
provocada pelo meio
Unidade 7 • O Modernismo

Vidas secas é, no conjunto da obra de Graciliano Ramos, um livro singular
em diferentes aspectos: é o único romance desse autor com foco narrativo em 3a pessoa; não foi planejado como romance: nasceu de um conto,
“Baleia”; seus capítulos foram escritos fora da ordem que receberam na
edição final; não apresenta um aprofundamento da análise psicológica das
personagens, como acontece em São Bernardo e Angústia.
O livro faz um retrato da dura existência no sertão nordestino.

PORTINARI, C. Retirantes. 1955.
Desenho a lápis de cor sobre
papel, 33 3 32 cm.

No início da narrativa, que você conheceu na abertura deste capítulo,
Fabiano, sinha Vitória, os dois filhos e a cachorrinha Baleia procuram um
lugar melhor para viver. Após longa caminhada pela caatinga, chegam a
uma fazenda abandonada, onde resolvem se instalar.
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A aridez do cenário se expande e atinge também o comportamento das
personagens, caracterizada por falas monossilábicas e gestos voltados
para a sobrevivência imediata. A animalização das personagens se manifesta de diversas formas nesse romance: as crianças não chegam a ser
nomeadas (são referidas como “menino mais novo” e “menino mais velho”);
como acontece com os animais, seu comportamento é determinado pela
necessidade de sobreviver a um espaço inóspito.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em uma passagem muito conhecida, o vaqueiro Fabiano questiona a
própria humanidade para concluir, orgulhoso, que é um “bicho”.
[...]
— Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.
[...] E, pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em
guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e
os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios,
descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.
Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido
a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando:
— Você é um bicho, Fabiano.
Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer
dificuldades. [...]

Boi morto de sede no agreste.
Município de Jataúba,
Pernambuco, 3 nov. 2003.

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed.
Rio de Janeiro: Record, 1996. p. 18. (Fragmento).

A questão central da obra está na relação entre o indivíduo e a sociedade,
agora atravessada também pelo espaço dominado pela seca que empurra
as pessoas para uma condição de vida completamente desumana e as
torna vítimas de “patrões” inescrupulosos.
Vidas secas permanece, ainda hoje, uma obra assustadoramente atual
no retrato que faz dos retirantes nordestinos que acalentam um único
sonho: sobreviver.

trilha sonora

Quando oiei a terra ardendo
Quá fogueira de São João
Eu perguntei, ai, pra Deus do céu, ai
Pruque tamanha judiação

Hoje longe muitas légua
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim vortá pro meu sertão

Qui braseiro, qui fornaia
Nem um pé de plantação
Pru falta d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão

Quando o verde dos teus oio
Se apoiá na prantação
Eu te asseguro, num chore não, viu?
Que eu vortarei, viu, meu coração!

Inté mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
Entonce eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração
GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto.
Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br>. Acesso em: 12 jul. 2005.
Copyright by Fermata do Brasil / Rio Musical Ltda.

Clássico do cancioneiro popular escrito em 1947, a letra de
“Asa branca” traz as variações
linguísticas que marcam a fala
do homem do sertão nordestino
e relata imagens da seca e dos
retirantes que, infelizmente,
ainda se mantêm atuais.
Além da versão que se tornou
famosa na voz de Luiz Gonzaga,
artistas como Caetano Veloso e
Fagner gravaram essa música.

Capítulo 27 • O romance de 1930

Asa branca
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texto para análise
19

Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela
se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes,
a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.
E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato
moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a
escrever.
Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo
o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas — e a folha permanece
meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. Não
vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel.
Emoções indefiníveis me agitam — inquietação terrível, desejo doido de voltar, tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade?
Não, não é isto: é desespero, raiva, um peso enorme no coração.
Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores, e as dela tinham alguma coisa que não
consigo exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos
envolvesse até ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. [...]
O tique-taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar. E Madalena surge no
lado de lá da mesa. Digo baixinho:
— Madalena!
A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo
com os olhos. [...]
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 81. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 117-118. (Fragmento).

1. Como o narrador caracteriza sua mulher?
ff
De quem é a culpa, segundo ele, pelo fato
de Madalena nunca ter se revelado inteiramente?

2. No trecho a seguir, o adjetivo destacado qualifica
tanto a “vida” quanto a “alma” do narrador. Que
significado ele assume em cada expressão?

“[...] a culpa foi desta vida agreste, que me deu
uma alma agreste.”
a) Que relação o narrador estabelece, a partir
Unidade 7 • O Modernismo

desse recurso, entre sua trajetória e seu temperamento?

b) De que maneira a caracterização que o narrador faz de si mesmo é uma consequência do
juízo que faz de Madalena, a quem considera
“boa em demasia”?

3. Paulo Honório resolve escrever um livro para
tentar compreender por que se sente atormen
tado. De que maneira, no trecho transcrito, ele
deixa claro que essa intenção será frustrada?

a) O que o obriga a escrever?

b) Que sentimentos são desencadeados em Paulo
Honório pelas lembranças?

c) A que o narrador atribui esses sentimentos?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Paulo Honório reflete, com amargura,
sobre a sua trajetória de vida.

4. Paulo Honório sempre se considerou inferior à
esposa, por ela ser instruída e ele não. Transcreva
o trecho em que isso fica evidente.

a) Por que esse trecho revela o seu sentimento de
inferioridade?

b) Em que outro momento do texto o narrador
sugere sua incapacidade com as palavras?

5. No último parágrafo, Paulo Honório vê e ouve
Madalena de novo, embora ela não esteja lá, de
fato. O que provoca essa sensação nele?
ff
Como a linguagem utilizada nesse parágrafo
mostra que ele tem consciência de que a imagem não é real?

6. No romance, Paulo Honório percebe que, embo
ra tenha enriquecido, não consegue se integrar
à classe que tanto almejou. Explique por que
e justifique suas afirmações com exemplos do
trecho.
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josé Lins do Rego: lembranças
de um menino de engenho
Nas obras que compõem o ciclo da cana-de-açúcar, José Lins do Rego
recria a realidade dos trabalhadores da região canavieira pernambucana a
partir das suas recordações da infância na fazenda do avô.

Estavam na limpa do partido da várzea. O eito bem pertinho do engenho.
Da calçada da casa-grande viam-se no meio do canavial aquelas cabeças de
chapéu de palha velho subindo e descendo, no ritmo do manejo da enxada:
uns oitenta homens comandados pelo feitor José Felismino, de cacete na mão,
reparando no serviço deles. [...]
— Deixa de conversa, gente! — gritava seu José Felismino. — Bota pra diante
o serviço. Com pouquinho o coronel está aqui gritando. [...]
Manuel Riachão puxava o eito na frente, como um baliza. Era o mais ligeiro.
[...] Sempre na dianteira, deixando na bagagem os companheiros. O moleque
Zé Passarinho remanchando, o último do eito. Não havia grito que animasse
aquela preguiça alcoolizada. Também, ganhava dois cruzados, davam-lhe a
mesma diária das mulheres na apanha do algodão.
— Tira a peia da canela, moleque safado! O diabo não anda! [...]
REGO, José Lins do. Menino de engenho. 66. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. p. 58-59. (Fragmento).

Partido: plantação de cana-de-açúcar.
eito: roça, local de trabalho dos escravos.
Remanchando: andando vagarosamente.
Peia: corda.

“Eu tinha uns quatro anos no dia em que minha mãe morreu”, começa
a contar o narrador de Menino de engenho, recriação literária da própria
história do autor.
As lembranças do protagonista dão vida a uma realidade econômica,
política e social que foi se desgastando ao longo do tempo. O leitor sofre
junto com esse menino desgarrado, que andava triste
“por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a
cantoria dos pássaros”. Na cena final, embarcado no trem
que o levaria para a cidade, novo momento de ruptura:
“Os olhos se encheram de lágrimas. Cortava-me a alma a
saudade do meu engenho”.

Caricatura de José Lins do
Rego por Loredano.

Natural da Paraíba, órfão
de mãe, criado pelo avô,
dono de engenho, José Lins
do Rego (1901-1957) buscou
nas recordações da infância a inspiração para seu
mais conhecido conjunto de
romances: Menino de engenho (1932), Doidinho (1933),
Banguê (1934), O moleque
Ricardo (1935), Usina (1936)
e Fogo morto (1943). Essas
narrativas representam a
parte mais importante de
sua obra e formam o ciclo
da cana-de-açúcar, recriando literariamente a história
dos engenhos na região Nordeste.
Também se interessou
pelo cangaço, questão tipicamente nordestina, que foi
explorada em Pedra Bonita
(1938) e Cangaceiros (1953).
Escreveu, ainda, Pureza (1937)
e Riacho doce (1939).
A capacidade de transformar a própria história em
matéria literária fez com que
fosse considerado o Proust
brasileiro, numa referência
ao famoso escritor francês.

As lembranças pessoais estão na base do processo de
criação de José Lins do Rego, o que define seus romances
como narrativas memorialistas.
O poeta Carlos Drummond de Andrade, em uma crônica
escrita no dia da morte do amigo, afirmou que “os romances mais autênticos de José Lins [...] continuam doendo
depois de lidos, porque a narrativa foi além da simples
dimensão aparente”.

Da esquerda para a direita: José Lins do Rego, Carlos
Drummond de Andrade, Candido Portinari, José
Olympio e Manuel Bandeira. Foto tirada na década de
1950, no Rio de Janeiro.

Capítulo 27 • O romance de 1930

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As narrativas deixam clara uma grande preocupação com a linguagem,
construída para dar veracidade às cenas e às personagens. Menino de engenho é o romance que inaugura esse ciclo. O dia a dia de um engenho ganha
realidade por meio do casamento perfeito entre a descrição do espaço e
a fala das personagens, como no trecho a seguir.
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A morte de um engenho

O mestre José Amaro

Ambientado no início do
século XX, Fogo morto conta
a história do engenho Santa
Fé, desde sua fundação até
o seu declínio. O título é uma
expressão do Nordeste que
faz referência aos engenhos
que param de produzir. Narrada em 3a pessoa, a obra
se divide em três partes:
cada uma trata de uma personagem, cujos destinos se
entrelaçam pela ligação que
têm com o Santa Fé. Mestre
José Amaro é o seleiro (fabrica selas) que mora “de favor”
nas terras do engenho e se
amargura pela vida que tem;
o coronel Lula de Holanda é
o dono do engenho em decadência; Capitão Vitorino é
um pequeno proprietário que
vive de maneira modesta e
representa uma espécie de
D. Quixote nordestino, lutando contra o poder e contra
aquilo que considera injusto
na sociedade.

Tomado pela amargura e pela raiva,
José Amaro lamenta sua sorte.
[...] O bater do martelo do mestre José Amaro cobria os rumores do dia que
cantava nos passarinhos, que bulia nas árvores, açoitadas pelo vento. [...] O martelo
do mestre era mais forte, mais alto que tudo. [...] Ouvia o gemer da filha. Batia
com mais força na sola. [...] Tinha aquela filha triste, aquela Sinhá de língua solta.
Ele queria mandar em tudo como mandava no couro que trabalhava, queria bater
em tudo como batia naquela sola. A filha continuava chorando como se fosse
uma menina. O que era que tinha aquela moça de trinta anos? Por que chorava,
sem que lhe batessem? Bem que podia ter tido um filho, um rapaz como aquele
Alípio, que fosse homem macho, de sangue quente, de força no braço. Um filho
do mestre José Amaro que não lhe desse o desgosto daquela filha. [...]
[...] O mestre José Amaro voltou outra vez para dentro de si mesmo. [...]
Não tinha um filho que falasse alto com os grandes, que tivesse fibra para não
aguentar desaforo. Então, muito de longe, começavam a soar as campainhas de
um cabriolé. O mestre José Amaro se pôs de pé. Vinha passando pela sua porta
a carruagem do senhor de suas terras, do dono de sua casa. Era o coronel Luís
César de Holanda Chacon, senhor de engenho de Santa Fé, que passava com a
família. [...] Era o cabriolé do coronel Lula enchendo de grandeza a pobre estrada
que dava para o Pilar. [...]
O mestre José Amaro sentou-se outra vez. O martelo estrondou na paz da tarde
que chegava. [...] Batia forte na sola, batia para doer na sua perna que era torta.
Que lhe importava o cabriolé do coronel Lula? Que lhe importava a riqueza do
velho José Paulino? As filhas do rico morriam de parto. [...] Um silêncio medonho
envolvia tudo, num instante, como se o mundo tivesse parado. Parara de bater
o mestre José Amaro [...].

Cabriolé: carruagem de duas
rodas, pequena, leve e rápida.

1. José Amaro é um homem insatisfeito com a

4. José Amaro desejava ter tido um filho. Como ele

própria vida. O que ele lamenta?

imagina esse filho?

ff
Amaro significa “amargo”. Qual é a relação
entre o nome da personagem e sua personalidade?

ff
Pode-se dizer que o filho simboliza o desejo do
mestre de reagir diante daquilo que considera
injustiça. Explique por quê.

2. O trabalho executado por José Amaro contribui
para apresentar seu temperamento. De que
maneira essa relação é mostrada no trecho
transcrito?
Unidade 7 • O Modernismo

REGO, José Lins do. Fogo morto. 48. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. p. 9-12. (Fragmento).

3. Releia e compare.
“O bater do martelo do mestre José Amaro cobria
os rumores do dia que cantava nos passarinhos, que
bulia nas árvores, açoitadas pelo vento.”
“Um silêncio medonho envolvia tudo, num instante,
como se o mundo tivesse parado. Parara de bater o
mestre José Amaro.”
ff
Qual é o impacto que a ação de José Amaro
tem sobre o espaço?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

texto para análise

5. No penúltimo parágrafo, aparece outra persona
gem importante do romance: o coronel Lula. De
que forma o texto mostra a posição de subser
viência do mestre em relação ao coronel?

a) Os elementos do espaço contribuem também
para a caracterização das personagens. O
que simboliza, nesse contexto, o cabriolé do
coronel?

b) “Era o cabriolé do coronel Lula enchendo de
grandeza a pobre estrada que dava para o Pilar.”
Explique de que maneira esse trecho indica a
oposição entre o coronel e José Amaro.
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Rachel de Queiroz:
um olhar feminino para o sertão
Única mulher a figurar entre os escritores da geração de 1930, Rachel de Queiroz
(1910-2003) era prima de José de Alencar pelo
lado da mãe. Cedo manifestou a paixão pelos
livros. Costumava contar que leu Ubirajara,
de autoria do primo célebre, ao cinco anos:
“obviamente sem entender nada”.

Rachel de Queiroz em sua
residência. Fortaleza, 16 set.
1998.

A família Queiroz, fugindo dos horrores da
seca de 1915, mudou-se de Fortaleza para o
Rio de Janeiro. O episódio ficou gravado em
sua memória. Anos mais tarde, ela utilizaria
suas lembranças como inspiração para a
narrativa de O quinze, que trata da terrível
seca daquele ano.

De olho no filme
Maria Moura: a luta de
uma mulher em um
mundo masculino
A minissérie Memorial de
Maria Moura, inspirada no
romance de mesmo nome
de Rachel de Queiroz, faz
uma excelente reconstituição da vida no interior
nordestino no século XIX e
ilustra o questionamento do
papel da mulher presente
nas obras da escritora.

Militante comunista, Rachel de Queiroz permaneceu três meses presa,
em 1937, perseguida pela ditadura do Estado Novo. Como os escritores Jorge
Amado, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, teve seus livros queimados
na Bahia por serem considerados subversivos.
Definindo-se como jornalista, Rachel de Queiroz escreveu crônicas em diversos jornais brasileiros até o fim da vida. Entre seus romances destacam-se, além
de O quinze, João Miguel (1932), Caminho de pedras (1937), As três Marias (1939),
Dôra, Doralina (1975) e Memorial de Maria Moura (1992). Foi a primeira escritora
a conquistar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1977.

A seca como motivo literário
Em O quinze, dois aspectos merecem atenção: a estrutura e a linguagem. A
narrativa é construída em dois planos distintos. Em um deles, o leitor acompanha a história de Conceição, protagonista do livro. Mulher educada, professora
que gosta de ler livros avançados para a época, a personagem foi desenvolvida
para permitir a afirmação social da mulher em uma sociedade machista e organizada em torno dos coronéis. No segundo plano, é narrada a trajetória do
vaqueiro Chico Bento e sua família, que “arribam” para fugir da seca.
A tragédia humana desencadeada pelo clima da região fica registrada
em algumas passagens inesquecíveis, como a do enterro do filho mais novo
do vaqueiro, que morre durante a viagem para a capital.
Lá se tinha ficado o Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de
dois paus amarrados, feita pelo pai.
Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada afora. Não tinha
mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco,
à sombra da mesma cruz.
Cordulina, no entanto, queria-o vivo. Embora sofrendo, mas em pé, andando
junto dela, chorando de fome, brigando com os outros...
E quando reencetou a marcha pela estrada infindável, chamejante e vermelha,
não cessava de passar pelos olhos a mão trêmula:
— Pobre do meu bichinho! [...]
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 14. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1971. p. 71. (Fragmento).

Glória Pires na minissérie
Memorial de Maria
Moura, 2 maio 1994.

A esTAnTe de

Rachel de Queiroz
Rachel de Queiroz lia muito. Entre seus autores preferidos, aparecia com destaque
Dostoiévski, de quem traduziu várias narrativas para o
português, inclusive os três
volumes de Os irmãos Karamazov. Também vieram dos
russos as leituras socialistas
que seduziram a jovem a
abraçar o trotskismo. Mas a
escritora não pensava só em
política e gostava de ler Balzac, Jane Austen, Emily Brontë, Jack London, Júlio Verne e
Edith Wharton. Todos esses
autores tiveram algumas de
suas obras traduzidas para
o português por Rachel de
Queiroz.

Capítulo 27 • O romance de 1930
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Publicado em 1930, O quinze foi escrito quando tinha somente 18 anos
e ajudou a firmar a tradição dos romances do “ciclo nordestino”.

Reencetou: retomou.
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A força do romance de Rachel de Queiroz está em expor a realidade
brutal: os filhos dos retirantes em época de seca vão ficando nas covas
abertas no solo duro do sertão.

Nascido no município
baiano de Itabuna, Jorge
Amado (1912-2001) era filho
de um fazendeiro de cacau.
Começou sua carreira como
escritor com a publicação
do romance Cacau, em 1933.
A tiragem de dois mil exemplares se esgotou em um
mês, anunciando um êxito de
público que o acompanharia
durante toda a sua vida.
Comunista, perseguido
pela ditadura Vargas, teve
seu mandato de deputado
cassado em 1946 e exilou-se
na Europa. Voltou ao Brasil
em 1952, dedicando-se totalmente à literatura.
A sua obra ganhou adaptações de sucesso na televisão
(Gabriela, Tieta), no cinema
(Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos milagres) e no
teatro (Capitães da Areia).

jorge Amado: retrato da
diversidade econômica e cultural
Um dos escritores brasileiros mais
conhecidos e lidos de todos os tempos,
Jorge Amado imprimiu um recorte particular ao projeto literário de sua geração:
o estudo das relações humanas que
levaram à constituição do perfil multicultural e multirracial que caracteriza o
povo brasileiro.

Ilustração de Di Cavalcanti para
A morte e a morte de Quincas
Berro d'Água.

A esTAnTe de

Unidade 7 • O Modernismo

Jorge Amado
Em discurso de saudação
a Jorge Amado, eleito para
a Academia Brasileira de
Letras, Raimundo Magalhães
Júnior recompôs a história
de leitura do escritor: foi o
jesuíta Luis Gonzaga Cabral
que se encarregou de lhe
apresentar muitos autores,
como Almeida Garrett, Walter Scott, Jonathan Swift e
Charles Dickens, um de seus
preferidos.
Mais tarde, entusiasmado
com os ventos modernistas,
o escritor baiano começou a
ler Mário de Andrade, Oswald
de Andrade e Menotti del Picchia. Os tempos de agitação
política trouxeram os mestres russos: Trotsky, Marx e
Máximo Gorki.

Os números referentes à vasta obra de
Jorge Amado (32 títulos entre romances,
biografias e livros infantis) são reveladores
de seu sucesso no Brasil e no mundo. Seus
romances ultrapassaram a marca dos 10
milhões de títulos vendidos só aqui no
país e foram traduzidos para 49 línguas
estrangeiras.

Retratos da Bahia

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jorge Amado, 5 set. 1991.

O segundo aspecto que merece atenção na obra é o uso da linguagem.
Preocupada em reproduzir a fala que ouvia nas ruas, a escritora inova em relação a outros romances sobre os nordestinos. Graciliano Ramos, elogiando
a narrativa da amiga, costumava dizer que suas personagens “sabiam falar”,
como na fala de Chico Bento em outra passagem do livro: “— Em todo pé de
pau há um galho mode a gente armar a tipoia... E com umas noites assim
limpas até dá vontade de se dormir no tempo... Se chovesse, quer de noite,
quer de dia, tinha carecido se ganhar o mundo atrás de um gancho?”.

De todas as fases por que passou sua obra, algumas merecem destaque,
como a que retrata a vida na região cacaueira de Ilhéus, caracterizando a
opressão em que viviam os trabalhadores rurais em contraste com a situação dos grandes coronéis da região, enriquecidos pelo cultivo do cacau, o
“ouro negro”. É a essa fase que pertence o romance que muitos críticos
consideram sua obra-prima: Terras do sem-fim (1943).
Outra obra merecedora de atenção é Capitães da Areia (1937), que pertence à fase dos romances urbanos de Salvador e que retrata a vida de um
grupo de meninos de rua. Acompanhando o amor entre Dora e Pedro Bala,
o líder do grupo, o narrador leva o leitor pelos becos e vielas de Salvador,
pelos terreiros de candomblé, localizando no cenário urbano o que já havia
registrado na região cacaueira.
Além disso, a sensualidade brasileira aparece em todas as obras de Jorge
Amado. Povoadas de morenas como Gabriela, Tieta e Tereza Batista, suas
narrativas falam de um amor mundano, altamente erotizado.
A partir da publicação de Gabriela, cravo e canela (1958), a ficção de Jorge
Amado afasta-se das questões sociais para concentrar-se na construção
de tipos humanos, explorando cada vez mais o tema do amor. Essa nova
tendência de suas obras garantiu ao autor a continuidade de seu imenso
sucesso popular.
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O texto a seguir referese às questões de 1 a 4.

Texto 1

Capítulo 5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Sem trabalho em razão da seca que atinge
a região que habitam, Chico Bento e sua família são
obrigados a partir em busca
de novas chances de sobrevivência.
Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar.
Sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma
espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto
a seca durasse.
Depois, o mundo é grande e no Amazonas sempre
há borracha...
Alta noite, na camarinha fechada que uma lamparina
moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o
plano de partida.
Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada
da rede os olhos cegos de lágrimas.
Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou
animá-la, contando-lhe os mil casos de retirantes enriquecidos no Norte.
A voz lenta e cansada vibrava, erguia-se, parecia
outra, abarcando projetos e ambições. E a imaginação
esperançosa aplanava as estradas difíceis, esquecia saudades, fome e angústias, penetrava na sombra verde do
Amazonas, vencia a natureza bruta, dominava as feras e
as visagens, fazia dele rico e vencedor.
Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança;
mas correndo os olhos pelas paredes de taipa, [...] novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-se:
— Mas, Chico, eu tenho tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, por esse mundão
de meu Deus?
[...]
Chico Bento ficou só. Tinha-se deixado estar na rede,
sentado, as mãos pendentes, descansando os pulsos nos
joelhos, o pensamento vagando numa confusa visão de
boa ventura e fortuna.
Pouco a pouco, porém, com a luz do dia que entrava
pelas frinchas da camarinha, a névoa otimista foi-se
adelgaçando, e se foi sumindo a onda aquecedora de
entusiasmo; e do projeto ambicioso só lhe ficou, triste e
aguda, a melancolia do desterro próximo. [...]
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 14. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1971. p. 44-45. (Fragmento).

Arribar: mudar de uma região para outra; migrar.
Camarinha: quarto para dormir.
varanda: enfeite rendado que se estende, geralmente, dos
dois lados das redes de dormir.

visagens: regionalismo que se refere às aparições
sobrenaturais ou fantasmas.
Frinchas: fendas, frestas.
Adelgaçando: diminuindo, enfraquecendo.
Desterro: saída de um lugar.

1. Por que Chico Bento e sua famíla precisavam
arribar?

a) Observe a repetição da preposição sem no segundo parágrafo. Qual é sua função no texto?
Justifique.

b) Para onde iriam? Por quê?

2. A mulher de Chico Bento entristecese com a neces
sidade de partir. Como o marido tenta animála?

a) Que expressões do texto indicam a confiança em
um futuro melhor por parte de Chico Bento?

b) Por que essa confiança deixa de existir no final
do texto?

3. Releia.
“Agora, ao Chico Bento, como único recurso,
só restava arribar.”
“[...] e do projeto ambicioso só lhe ficou, triste
e aguda, a melancolia do desterro próximo.”
a) As duas palavras destacadas, embora se refiram
ao mesmo fato (a “retirada”), expressam maneiras diferentes de Chico Bento ver sua situação.
Que maneiras são essas? Explique.

b) O que desencadeia essa mudança de perspectiva
a respeito do mesmo fato?

4. Tanto Chico Bento quanto Fabiano, protagonista
de Vidas secas, são obrigados a abandonar suas
terras em razão da seca, mas a atitude de cada
um diante dessa realidade é diferente. Explique
em que eles se distinguem.
O texto a seguir referese às questões de 5 a 7.

Texto 2

O trapiche
Neste trecho, a realidade miserável
dos Capitães da Areia é apresentada.
[...] uma grande parte dos Capitães da Areia dormia no
velho trapiche abandonado, em companhia dos ratos, sob
a lua amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura
sem fim. Ao longe, o mar que arrebentava no cais. Pela
porta viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo
teto viam o céu de estrelas, a lua que os iluminava.
[...] moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo
assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes

Capítulo 27 • O romance de 1930
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AMADO, Jorge. Capitães da Areia. 117. ed. Rio de Janeiro:
Record, 2004. p. 20-21. (Fragmento).

trapiche: armazém localizado junto a litoral marítimo ou
fluvial utilizado para depósito de mercadorias em trânsito.

5. Como são caracterizados os Capitães da
Areia?

a) O local onde vivem retrata a miséria da vida
desses meninos. Por quê? Justifique sua resposta
com o texto.

b) No último parágrafo, os meninos são apresentados como os “poetas” da cidade. O que isso
indica sobre a atitude do narrador diante desses
garotos marginalizados?

6. Depois que Pedro Bala se tornou o seu líder é que
“a cidade começou a ouvir falar nos Capitães da
Areia”. De que maneira essa liderança influiu na
“fama” dos meninos?

7. É possível afirmar que o tema tratado em Capitães da
Areia permanece bastante atual. Explique por quê.

Meninos abandonados
Capitães da Areia conta a história de um grupo
de meninos de rua de Salvador que vivem em um
velho trapiche abandonado, liderados por Pedro Bala.
Para sobreviver, realizam pequenos furtos. O retrato
bastante idealizado dos marginalizados destaca as
diferenças de classe, a má distribuição de renda e os
efeitos da miséria nos menores
discriminados
pelo sistema social. O romance,
lançado em 1937,
foi proibido pela
censura do Estado Novo, o que
o transformou
em um dos mais
A miséria continua a castigar
lidos de Jorge
menores em Salvador.
Foto de 1999.
Amado.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes
à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos
puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos
às canções que vinham das embarcações...
É aqui também que mora o chefe dos Capitães da
Areia: Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde
os seus cinco anos. Hoje tem 15 anos. Há dez que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe, seu
pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou
anos em conhecer a cidade. [...] Quando se incorporou
aos Capitães da Areia (o cais recém-construído atraiu para
as suas areias todas as crianças abandonadas da cidade)
o chefe era Raimundo, o Caboclo, mulato avermelhado
e forte.
Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais ativo, sabia planejar os trabalhos,
sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a
autoridade de chefe. [...]
Todos reconheceram os direitos de Pedro Bala à chefia, e foi desta época que a cidade começou a ouvir falar
nos Capitães da Areia, crianças abandonadas que viviam
do furto. Nunca ninguém soube o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns cem e destes mais
de quarenta dormiam nas ruínas do velho trapiche.
Vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram,
em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas.

erico verissimo:
o intérprete dos gaúchos

Unidade 7 • O Modernismo

Os romances da primeira fase da produção de Erico Verissimo constroem um painel da burguesia do Rio Grande do Sul. Além de Clarissa, essa
fase engloba os romances Caminhos cruzados (1935), Música ao longe
(1935), Um lugar ao sol (1936) e Saga (1940), série em que apresenta a
vida das personagens Clarissa e Vasco, Fernanda e Noel. São ainda da
primeira fase os romances Olhai os lírios do campo (1938) e O resto é
silêncio (1943), além da novela Noite (1954).

Erico Verissimo, 1992.

Nessas narrativas pode-se identificar a preocupação do escritor
com a crise moral e espiritual do homem e da sociedade em que vive.
Na conclusão de O resto é silêncio, o narrador anuncia aquele que será
o grande projeto dos romances da segunda fase de Erico Verissimo: investigar a relação entre o presente degradado por crises e revoluções
e o passado histórico marcado pelo heroísmo do povo gaúcho na defesa
de seu território.
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[...] Quantos milhares de homens tinham lutado, sofrido e morrido para manter
as fronteiras da pátria? Que soma de sacrifício, de fé, esperança e coragem havia
sido necessária para que o Brasil continuasse como território e como nação? [...]
[...] Por sobre tudo isso, sempre e sempre o vento e a solidão, os horizontes sem
fim e o tempo. A cada passo, o perigo da invasão, o tropel das revoluções e das guerras. E ainda as crianças tristes e pacientes, esperando, vendo o tempo passar com o
vento, e o vento agitar os coqueiros e os coqueiros acenar para as distâncias. [...]
VERISSIMO, Erico. O resto é silêncio. Porto Alegre:
Globo, 1978. p. 402. (Fragmento).

O tempo e o vento:
entre o mítico, o histórico e o social

As histórias contadas vão tecendo, em meio à vida de Ana Terra, Pedro
Missioneiro, Pedro Terra, Capitão Rodrigo Cambará, Bibiana e seus descendentes, alguns dos inesquecíveis personagens de O tempo e o vento,
o painel de uma região com contornos bem diferentes do cenário árido e
miserável que surgiu das páginas dos romances do Nordeste.
Quando os eventos narrados em O tempo e o vento começam, no século
XVIII, o Rio Grande ainda não está plenamente ocupado. Ao chegar ao último
volume da trilogia, O arquipélago, o leitor terá percorrido a história das origens
da região e visto o tempo e o espaço míticos da ficção se transformarem em
tempo e espaço históricos, por meio da narração de Floriano Cambará.
A reconstituição do passado deixa claro o desejo de promover a reflexão
crítica da sociedade presente. Nesse sentido, o interesse da obra não está em
revelar os aspectos regionais típicos dos gaúchos, mas em reconhecer como
o elemento humano, heroico ou não, participa da formação de um povo.
[...]
— [...] Se nós os gaúchos jogamos fora os nossos mitos, que é que sobra?
Floriano olha para o estancieiro e diz tranquilamente:
— Sobra o Rio Grande, doutor. O Rio Grande sem máscara. O Rio Grande sem
belas mentiras. O Rio Grande autêntico. Acho que à nossa coragem física de guerreiros devemos acrescentar a coragem moral de enfrentar a realidade. [...]
VERISSIMO, Erico. O arquipélago. Porto Alegre: Globo, 1978. v. 3. p. 863. (Fragmento).

Nos romances de Erico Verissimo os costumes particulares, o comportamento coletivo, as características próprias de uma determinada região
interessam menos do que a reflexão sobre a relação entre o indivíduo e a
sociedade. Para ele, o ser humano tem sempre importância maior.
Os romances da terceira fase mostram um escritor preocupado em
aprofundar os temas políticos, dando à sua obra um tom mais engajado.
Isso aparece nos romances O senhor embaixador (1965), O prisioneiro (1967)
e Incidente em Antares (1971).
A veia humanística de Erico Verissimo abriu importantes caminhos para
que outros autores se aventurassem na exploração das angústias e dos
conflitos vividos pelo homem em um mundo francamente em crise.

Na saga O tempo e o vento, criada
por Erico Verissimo, a personagem
Capitão Rodrigo representa as
tradições gaúchas.

Uma alegoria do Brasil
Incidente em Antares
apresenta uma alegoria do
Brasil da ditadura militar.
O título faz referência a um
incidente ocorrido numa
sexta-feira 13: sete mortos
da cidade de Antares deixam
de ser enterrados por causa
de uma greve de funcionários. Os cadáveres, fora de
seus caixões, reivindicam o
direito de descansar em paz.
Representantes de diferentes classes sociais (uma
velha dama, um advogado,
uma prostituta, um bêbado,
um sapateiro anarquista, um
pianista e um preso que morreu torturado), os defuntos
transtornam os vivos com
suas confissões.

Capítulo 27 • O romance de 1930
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Para levar adiante o projeto de integrar as dimensões mítica, histórica
e social do Rio Grande do Sul, Erico Verissimo criou a saga de duas famílias:
os Terra-Cambará e os Amaral, que dará origem à trilogia de O tempo e o
vento, composta dos romances O continente (1949), O retrato (1951) e O
arquipélago (1961).

Foi na cidade de Cruz Alta,
Rio Grande do Sul, que nasceu Erico Verissimo (1905-1975).
Sua carreira literária começou em 1932, com a publicação de Fantoches, livro
de contos. A popularidade,
porém, chegou no ano seguinte, com Clarissa, quando
trabalhava como secretário e
redator da Revista do Globo,
em Porto Alegre.
Nas décadas de 1940 e
1950, foi com a família para
os Estados Unidos, onde deu
aulas de literatura brasileira
na Universidade da Califórnia.
De volta ao Brasil, tornou-se um dos raros escritores
a viver apenas da literatura
que produzia.

631

I_plus_literatura_cap27_C.indd 631

11/11/10 4:24:09 PM

Dyonelio Machado: as angústias
do homem comum
O mais célebre autor gaúcho contemporâneo de Erico Verissimo foi
Dyonelio Machado (1895-1985). Em 1936, ele publicou o seu romance
mais conhecido: Os ratos. Estranha narrativa que relata minuciosamente
as 24 horas da vida de um funcionário público, essa obra representa um
passo importante na ficção social do período.

Dyonelio Machado em sua casa.
Porto Alegre, 21 ago. 1974.

A aflição de Naziazeno, desesperado porque não tem como pagar a
conta do leiteiro, é relatada por meio de um estilo seco, enxuto, que transmite ao leitor o pavor e a angústia de um homem comum, cujo salário não
é suficiente para prover o básico à sua família.

texto para análise
10

Unidade 7 • O Modernismo

O capitão Rodrigo e Bento Amaral se enfrentam em um duelo que tem
como pivô os sentimentos que ambos nutrem por Bibiana.
Chegaram quase ao mesmo tempo ao ponto marcado
para o encontro. Apearam em silêncio e amarraram seus
cavalos. [...]
E aproximaram-se um do outro, lentos, meio encurvados. Pararam quando a distância que os separava era pouco mais de cinco passos e ficaram a se mirar, negaceantes.
Rodrigo ouvia a respiração arquejante do inimigo.
— Vou te mostrar o que acontece quando se bate
na cara dum homem, patife — rosnou ele. E sentiu que
a raiva o fazia feliz.
— Quem vai te mostrar sou eu, canalha.
E dizendo isto Bento avançou brandindo a adaga.
Os ferros se encontraram no ar com violência e tiniram.
No primeiro momento Rodrigo teve de recuar alguns
passos. Mas logo firmou o pé no chão e desviou todos
os pranchaços do outro. [...]
Por alguns instantes os dois inimigos terçaram armas,
disseram-se palavrões, enquanto suas camisas se empapavam de suor. Por fim se atracaram num corpo a corpo furioso,
cabeça contra cabeça, peito contra peito. [...]
— Vou te botar minha marca na cara, pústula! [...]
Empregando toda sua força, que o ódio aumentava, o
capitão conseguiu prender a mão direita do outro entre
suas coxas [...].
— Te prepara, porco! — gritou Rodrigo — É agora.
E riscou-lhe verticalmente a face. O sangue brotou
no talho. [...]
— Falta a volta do R!

E num golpe rápido fez uma pequena meia-lua, às cegas.
Bento cuspiu-lhe no rosto, frenético, e num repelão safou-se e
tombou de costas, deixando cair a adaga.
Rodrigo imaginou que ele ia levantar-se, apanhar de novo
a arma e voltar ao ataque. Mas, Bento, sentado no chão, com
a mão no rosto, ficou olhando atarantadamente para todos
os lados. [...]
— Não vou te matar, miserável — disse Rodrigo — mas
não costumo deixar serviço incompleto. Quero terminar
esse R. Falta só a perninha...
E caminhou para o adversário, devagarinho, antegozando a operação e lamentando que não fosse noite de
lua cheia para ele poder ver bem a cara odiosa de Bento
Amaral. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Dyonelio escreveu também Um pobre homem (1927), O louco do Cati
(1942), Desolação (1944), Passos perdidos (1955) e Os deuses econômicos (1966).

VERISSIMO, Erico. Um certo capitão Rodrigo. 3. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005. p. 81-83. (Fragmento).

Negaceantes: atitude de provocar, atiçar.
Brandindo: levantando, sacudindo, manejando.
Pranchaços: pancadas com espada ou faca.
terçaram: cruzaram, bateram.

1. Que motivo levou o capitão Rodrigo a duelar com
Bento Amaral?

2. Releia o trecho a seguir.
“E aproximaram-se um do outro, lentos, meio encurvados. Pararam quando a distância que os separava era pouco
mais de cinco passos e ficaram a se mirar, negaceantes.
Rodrigo ouvia a respiração arquejante do inimigo.”
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a) Que sentimentos dominam as personagens nessa cena?
b) Por meio de que recursos esses sentimentos são apresentados ao
leitor?

3. O capitão Rodrigo é um dos “heróis” de O tempo e o vento. De que
maneira, nessa cena, percebemos que ele encarna “o código de
honra” que caracteriza o gaúcho?
ff
Que outras características de Rodrigo, destacadas na luta, constroem no texto o “símbolo” do gaúcho?

4. Releia.
“Rodrigo imaginou que ele ia levantar-se, apanhar de
novo a arma e voltar ao ataque. Mas, Bento, sentado no
chão, com a mão no rosto, ficou olhando atarantadamente para todos os lados. [...]”
a) Bento Amaral é o filho do homem mais poderoso de Santa Fé.
Protegido pelo pai, não está acostumado a ser ameaçado, já que
todos temem represálias. O que sua atitude, no trecho transcrito,
revela a respeito de seu caráter?
Amaral à figura “heroica” do capitão Rodrigo na sociedade local?

Rodrigo Cambará, uma das
personagens centrais de O tempo e o vento, é introduzido em O
continente. Homem muito bonito
e de grande carisma, conquista
simpatias e inimizades assim que
chega à vila de Santa Fé. Sua história será marcada pela paixão por
Bibiana, neta de Ana Terra, com
quem se casará, dando continuidade às gerações que povoam a
saga de Erico Verissimo. Por ela,
duelará com Bento Amaral, filho
do coronel que manda no povoado.
Com um gênio indomável, guiado
pelo desejo de lutar e pelos prazeres da vida, o capitão Rodrigo
se transformou no símbolo do
gaúcho, com sua mistura de fanfarronice, bravura, generosidade
e espírito libertário.

Material complementar Moderna PLUS

Conteúdo digital Moderna PLUS

http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre: Antonio Candido.

http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo no Brasil. O romance de 1930.

Jogo de ideias
Você viu, neste capítulo, que, na década de 1930,
os romances foram o espaço de denúncia da realidade
de miséria de algumas regiões do país — em especial, do Nordeste. O regionalismo presente na ficção
produzida no período brindou-nos com obras que
retrataram, entre outros aspectos, a vida sofrida dos
retirantes e a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. Essas obras nos deram também personagens
emblemáticos, que personificaram as dificuldades vividas
pelos habitantes dessas regiões. Dentre as muitas personagens surgidas na produção de 1930, Fabiano, Mestre
José Amaro, Coronel Lula de Holanda e Capitão Vitorino
ilustram, de forma veemente, a condição dos habitantes
da região nordestina. Justamente pelo que representam,
essas figuras ficcionais poderiam, perfeitamente, ter suas
histórias de vida eternizadas em outro gênero, típico da
região a que pertencem: a literatura de cordel.
Para promover uma maior compreensão da realidade recriada nas obras regionalistas de 1930 e
daquilo que representam algumas das personagens
dos romances desse período, propomos que, em
equipe, você e seus colegas aceitem o desafio de
adaptar, para a literatura de cordel, as histórias de
vida de Fabiano — do romance Vidas secas —, do Mestre
José Amaro, do Coronel Lula de Holanda e do Capitão
Vitorino — do romance Fogo morto. Para cumprir essa
tarefa, vocês deverão seguir os seguintes passos:

ff
pesquisar (em livros, revistas especializadas
ou na internet) o que é a literatura de cordel
e selecionar alguns exemplos de cordéis
para servirem de base à tarefa proposta. Para
auxiliá-los nessa pesquisa, fazemos duas
indicações: a página da Wikipédia sobre o
assunto (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_cordel>) e da Academia Brasileira de
Literatura de cordel (<http://www.ablc.com.
br>), que, além de apresentar a história e vários exemplos do gênero, oferece orientações
sobre 11 maneiras diferentes de escrever um
cordel;
ff
escolher uma das personagens destacadas
(Fabiano, Mestre José Amaro, Coronel Lula
de Holanda ou Capitão Vitorino) para fazer
a adaptação de sua história de vida para o
cordel;
ff
identificar, no romance em que aparece a
personagem escolhida, suas principais características e os fatos mais importantes relacionados a ela. Essa identificação é fundamental
para fazer a seleção dos elementos que serão
utilizados no cordel que vocês vão criar;
ff
escrever o cordel, adaptando, adequadamente, para a linguagem desse gênero, a história
de vida da personagem escolhida;
ff
apresentar o cordel criado para os colegas,
cantando ou recitando os versos escritos por
vocês.

Capítulo 27 • O romance de 1930

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) O que essa derrota simboliza, considerando a oposição de Bento

Um símbolo
do espírito gaúcho
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A tradição da

geração de 1930: a consciência do
subdesenvolvimento brasileiro
Pré-Modernismo:
a visão da miséria do país

A primeira página de O Besouro,
de julho de 1878, reproduziu, a
partir de matrizes fotográficas, as
terríveis consequências da grande
seca ocorrida no Nordeste entre
1877 e 1878, considerada a maior
do século.

Miseranda: miserável, lastimável.
Amatula-se: junta-se, agrega-se.
“O elemento primordial da vida”:
metáfora para o Sol.
Remigra: volta ao lugar de
origem.

Insulamento no deserto
[...] O sertanejo, assoberbado de revezes, dobra-se afinal.
Passa certo dia, à sua porta, a primeira turma de “retirantes”. Vê-a, assombrado,
atravessar o terreiro, miseranda, desaparecendo adiante, uma nuvem de poeira, na
curva do caminho... No outro dia, outra. E outras. É o sertão que se esvazia.
Não resiste mais. Amatula-se num daqueles bandos, que lá se vão caminho em
fora, debruando de ossadas as veredas, e lá se vai ele no êxodo penosíssimo para a
costa, para as serras distantes, para quaisquer lugares onde o não mate o elemento
primordial da vida.
Atinge-os. Salva-se.
Passam-se os meses. Acaba-se o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o a saudade do
sertão. Remigra. [...]
CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha de Canudos. 2. ed.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 237. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

É no Pré-Modernismo, principalmente com as obras de Euclides da Cunha,
Lima Barreto e Monteiro Lobato, que o subdesenvolvimento do Brasil e as
mazelas sociais que dele decorrem passam a ser tratados pela literatura.
Situada no Nordeste, no interior paulistano ou em pedaços do meio urbano
carioca, a denúncia do subdesenvolvimento que surge nesse momento
se inscreve numa tradição que se fortalecerá no romance da geração de
1930: o nascimento de uma consciência da miséria brasileira e do atraso
em distintas regiões do país, principalmente as que ficam distantes do
Sudeste. Observe, no trecho a seguir, o retrato do retirante apresentado
em Os sertões.

Unidade 7 • O Modernismo

As dores do Brasil
Como foi visto neste capítulo, o romance da geração de 1930 traz, para as
páginas de suas obras, as tragédias sociais brasileiras a partir dos dramas
de suas personagens. É a consolidação da “consciência de nosso subdesenvolvimento”, anunciada pelos pré-modernistas, e seus efeitos sobre a
população carente. O retrato da miséria de Fabianos e Chicos Bentos, da
decadência dos engenhos, da vida indigna de meninos de rua ganha forma
literária nas mãos desses escritores, denunciando a realidade excludente
da nação brasileira, sintoma evidente de nosso subdesenvolvimento.

O retrato de uma sociedade desigual
Seguindo a trajetória reafirmada pela prosa neorrealista social produzida
em 1930, alguns autores contemporâneos buscarão registrar em suas obras
os dramas coletivos do Brasil que apontam para nossas misérias de país
subdesenvolvido. Muitas serão as personagens retratadas no painel das
injustiças nacionais: flagrantes da vida “pequena” das camadas populares
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serão expostos em romances e contos, fazendo das dificuldades cotidianas que enfrentam uma tradução da realidade brasileira. É o que se pode
observar em Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio, que apresenta,
de forma simples e “dura”, o drama de três personagens suburbanas de
São Paulo, unidas na mesma miséria e condenadas à aniquilação pela vida
sem perspectiva. Para sobreviver, lutam com as armas que podem: são
“viradores”.

Barra Funda
[...] Eram três vagabundos, viradores, sem eira, nem beira. Sofredores. Se gramassem atrás de dinheiro, indo e vindo e rebolando, se enfrentassem o fogo do
joguinho, se evoluíssem malandragens, se encarassem a polícia e a abastecessem,
se se atilassem teriam o de comer e o de vestir no dia seguinte; se dessem azar, se
tropicassem nas virações, ninguém lhes daria a mínima colher de chá — curtissem
sono e fome e cadeia. [...]

virações: bicos, trabalhos de
curta duração.

Cenas de pobreza e violência urbana
A exclusão, determinada por uma organização social desigual e injusta,
continua a produzir, hoje, marginalizados, cuja realidade é retratada na
literatura brasileira. Com um olhar voltado para a pobreza e a violência
urbana das favelas e dos bairros de periferia, surgem autores que registram o cotidiano de personagens cujas esperanças deixaram de existir há
muito tempo. São os mundos descritos, por exemplo, em Cidade de Deus,
de Paulo Lins, e Capão Pecado, de Ferréz. Observe, no trecho a seguir, como
a verdade terrível de Capão Redondo, em São Paulo, um dos bairros com o
maior índice de violência no Brasil, é apresentada por Ferréz.

Capítulo doze
[...] Burgos segurou o cano firmemente na boca de Testa e lhe fez elogios com
demasiado ar de superioridade, suas palavras não alcançavam o pequeno menino
viciado em pedra e pixador nas horas vagas, pequeno devedor, muito pequeno para
tão grande dívida. A lei na quebrada não é a quantia, mas sim o respeito, que deve
acima de tudo prevalecer. [...] Ele se entregou e aceitou a morte como se aceitasse
um grande presente, em seus pensamentos as palavras finais de Burgos não contavam, ele viu lindas paisagens, ele estava viajando, mas foi ruim o ar que entrou em
sua boca quando o primeiro tiro foi efetuado, Deus! [...]
FERRÉZ. Capão Pecado. São Paulo: Labortexto Editorial, 2000. p. 109-110. (Fragmento).

Nesse trecho, Burgos, um dos protagonistas da obra, cumpre sua tarefa
em Capão Pecado: acertar, a tiros, os débitos dos viciados. Como ele, há
outros pistoleiros de plantão, capazes de tirar a vida de alguém por cinco
reais. Esse é o retrato cotidiano da favela, revelado pela ficção documental
do autor do livro: os moradores convivem diariamente com a violência, a
falta de alimento, a ausência de emprego e de condições dignas de moradia. Do desenrolar das misérias, a conclusão: esse é o resultado do nosso
subdesenvolvimento.

Ferrez, 27 dez. 1999.

Capítulo 27 • O romance de 1930

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ANTÔNIO, João. Malagueta, Perus e Bacanaço. 4. ed. rev. São Paulo:
Cosac & Naify, 2004. p. 178. (Fragmento).

635

I_plus_literatura_cap27_C.indd 635

11/11/10 4:24:13 PM

CONEXÕES
Para assistir
Brasil, 2010.
Baseado no romance de Jorge
Amado, o filme conta a história de
um funcionário público que, depois de se aposentar, declara-se
cansado da vida que leva. Então,
decide deixar a família para viver
na boemia. Muda-se para um
bairro de classe baixa e adota a
alcunha de Quincas Berro D’Água.
Quando é encontrado morto, sua
família tenta apagar essa fase
de loucura da vida de Quincas e
dar-lhe um enterro respeitável. Mas os amigos boêmios
do defunto aparecem no velório e, acreditando que o
amigo ainda estava vivo, decidem levá-lo para a sua
última farra.

Sangue negro, de Paul Thomas Anderson.
EUA, 2007.
O filme, ambientado na virada
do século XIX para o século
XX, em uma pequena cidade na
fronteira da Califórnia, trata da
história de Daniel Plainview, um
homem amargo e inescrupuloso
que deseja, acima de tudo, enriquecer cada vez mais. Depois de
descobrir que o petróleo está
jorrando em abundância na cidade de Little Boston, Plainview
parte para lá com seu filho adotivo. Logo encontra um
poço que, além da riqueza, trará, a pai e filho, inúmeros
conflitos. Esse homem cruel, árido e extremamente ganancioso não hesitará em explorar outras pessoas para
atingir seus objetivos. E é justamente essa sua natureza

implacável e sombria que o afastará cada vez mais do
filho. Reside aí o grande paradoxo desse protagonista:
ao mesmo tempo que conquista tudo aquilo que deseja, não tem nada. A solidão e o vazio que caracterizam
Daniel são tão densos que chegam a ser palpáveis. Em
certa medida, a história desse personagem totalmente
avesso ao contato com as pessoas e incapaz de qualquer demonstração de afeto (em especial pelo próprio
filho) evoca, com grande força, a trajetória de Paulo
Honório, protagonista do romance São Bernardo.

5 X Erico, de Gilberto Perim.
Brasil, 2005. Documentário.
Para comemorar
os 100 anos do nascimento do escritor
Erico Verissimo, a
RBS TV Porto Alegre
realizou uma série
de 5 programas
com adaptações livres de trechos dos romances Olhai
os lírios do campo, Caminhos cruzados, O resto é silêncio
e Noite. Um documentário de 30 minutos apresenta interessantes informações sobre a vida e a obra de Erico
Verissimo, contando inclusive com cenas de algumas
entrevistas gravadas durante a vida do autor.

O tempo e o vento,
de Paulo José.
Brasil, 2005.
Adaptação para a TV da trilogia
de Erico Verissimo, essa minissérie contou com uma cuidadosa
recriação dos vários momentos
retratados em O tempo e o vento.
Destaque para a trilha sonora,
composta por Tom Jobim.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quincas Berro D’Água, de Sérgio Machado.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de O tempo e o vento, de Paulo José.

Para navegar

Unidade 7 • O Modernismo

http://www.jorgeamado.org.br
A Fundação Casa de Jorge Amado mantém nesse site as principais informações acerca do escritor mais aclamado
da Bahia.

http://www.graciliano.com.br
Site oficial do escritor alagoano Graciliano Ramos, um dos principais nomes do regionalismo literário no século XX.

http://www.fundaj.gov.br
Site da Fundação Joaquim Nabuco que oferece o link Pesquisa escolar, com vários temas de interesse. Entre eles,
uma excelente aproximação da obra de José Lins do Rego.

http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&espid=6&section=Home
Site criado no centenário de Erico Verissimo. Além de biografia, entrevistas, artigos, fotos, o site traz um conteúdo
multimídia com exposições e especiais de TV que tratam da vida e da obra do escritor.
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Para ler e pesquisar
Vidas secas — edição especial 70 Anos, de
Graciliano Ramos com fotos de evandro teixeira.
Rio de Janeiro: Record, 2008.
Edição lançada em comemoração aos 70 anos da obra Vidas
secas. Além do texto integral, o livro traz as belíssimas fotografias de Evandro Teixeira, que retratam o sertão nordestino e a
vida árida das personagens criadas por Graciliano.

As melhores crônicas de Rachel de Queiroz, de Heloísa Buarque de Hollanda.
São Paulo: Global, 2004.
Livro que reúne as melhores crônicas que a escritora publicou
na imprensa, registrando suas lembranças, opiniões, afetos e
indignações.

Histórias agrestes, de Graciliano Ramos.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
Livro em que estão reunidos contos de Graciliano Ramos
de Histórias de Alexandre, além de trechos selecionados de
Infância, Memórias do cárcere e Vidas secas.

A volta da Graúna, de Henfil.
São Paulo: Geração Editorial, 2002.
Direto das páginas da imprensa nacional dos anos 1960 e
1970, de certa forma, Graúna, Francisco Orellana e o cangaceiro
Zeferino, personagens das tiras e charges de Henfil, serviram
de resistência intelectual nos tempos da ditadura militar.

Para ouvir
Música brasileira do Rio Grande do Sul, de Renato
Borghetti.
Rio de Janeiro: CID, 2003.

Nação nordestina, de Zé Ramalho e vários artistas.
Rio de Janeiro: BMG, 2000.
Nação nordestina é um CD organizado pelo compositor Zé
Ramalho, que reúne muitos artistas populares conhecidos em
suas regiões, mas de pouca projeção nacional.

A triste partida, de Luiz Gonzaga.
Rio de Janeiro: BMG, 1998.
O encontro de Patativa de Assaré e Luiz Gonzaga revela a
condição do homem nascido em terras que o obrigam a migrar
para regiões em que haja condições mínimas de sobrevivência.
Confrontar essa canção com Vidas secas, de Graciliano Ramos,
revela a atualidade da produção do romance de 1930.

Capítulo 27 • O romance de 1930

O acordeonista Renato Borghetti é um dos grandes representantes da música gaúcha e um dos melhores instrumentistas
do Brasil. Fiel às suas raízes folclóricas, mas aberto a outros
estilos, como o jazz, o pop, o tango, neste CD ele toca canções
gaúchas tradicionais e de compositores como Hermeto Pascoal, Kleiton e Kledir, Heitor Villa-Lobos.
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Moderna PLUS
Parte III
Unidade 7 O Modernismo
Capítulo 25 Modernismo no Brasil.
Primeira geração: ousadia e
inovação
Página 571

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS
Volume único

EXERCÍCIOS ADICIONAIS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 3.

Gare do infinito
O trecho a seguir faz parte do romance Memórias
sentimentais de João Miramar, em que o narrador protagonista
relata fatos importantes de sua vida.
Papai estava doente na cama e vinha um carro e um homem e o carro ficava esperando no jardim.
Levaram-me para uma casa velha que fazia doces e nos mudamos para a sala do
quintal onde tinha uma figueira na janela.
No desabar do jantar noturno a voz toda preta de mamãe ia me buscar para a reza
do Anjo que carregou meu pai.
ANDRADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar.
São Paulo: Globo, 2004. p. 45. (Fragmento).

Gare: estação de trem.

1

Que fato é apresentado no texto?
Considerando o significado de gare, de que maneira deve ser compreendido o título do texto?

2

Identifique a que momento da vida do narrador personagem o texto se
refere, considerando a linguagem utilizada no texto. Explique sua resposta.
No último parágrafo, para se referir à morte do pai, o narrador utiliza
diferentes imagens. Transcreva-as.

3 Os romances de Oswald de Andrade adotaram uma estrutura inovadora,

www.modernaplus.com.br

que tem semelhanças com a linguagem cinematográfica. Essas semelhanças podem ser observadas no texto acima? Justifique.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

1

Moderna PLUS
Parte III
Unidade 7 O Modernismo
Capítulo 23 Pré-Modernismo

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Ivan Teixeira
A tradição crítica
[...] Conforme a historiografia tradicional, a chamada literatura pré-modernista
apresenta múltiplas tendências. Não possui a unidade estilística que se observa, por
exemplo, em escolas como o Romantismo ou o Arcadismo. Os pré-modernistas não
foram propriamente uma escola literária, mas um núcleo de transição entre as convicções
do século XIX e as do século XX.
TEIXEIRA, Ivan. Policarpo Quaresma como caricatura de uma ideia de Brasil.
In: BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo:
Ateliê Editorial, 2001. p. 11. (Fragmento).

Explique
Com base no que você aprendeu neste capítulo, justifique a afirmação do
crítico, que entende o Pré-Modernismo como “um núcleo de transição entre
as convicções do século XIX e as do século XX”.
Redija um parágrafo argumentativo em que você analise por que a produção
literária desse período não chegou a constituir uma estética comparável
à de outros momentos, como o Arcadismo ou o Romantismo. Além disso,
explique por que o conceito de projeto literário ajuda a agrupar escritores
tão diferentes quanto Euclides da Cunha e Lima Barreto.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos que você considere as
seguintes etapas.
Releia, neste capítulo, a seção “Projeto literário do Pré-Modernismo”.

www.modernaplus.com.br

Identifique, nos trechos de romances de Euclides da Cunha e de Lima
Barreto, aspectos que possam vinculá-los a um mesmo projeto literário,
ainda que apresentem características estéticas diferentes.

Ivan Teixeira

É professor de literatura
brasileira na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP).
Publicou, entre outros livros,
Apresentação de Machado
de Assis (Martins Fontes),
em que faz uma cuidadosa
caracterização de toda a
produção literária de Machado de Assis. Como professor
visitante na Universidade do
Texas, em Austin, aprofundou
seus estudos sobre a história
colonial e a literatura brasileira do século XIX.
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Arnold Hauser
A tradição crítica
A arte pós-impressionista é a primeira a renunciar, em princípio, a todo o aspecto
ilusório da realidade e a exprimir a sua atitude perante a vida, através da deformação
deliberada dos objetos naturais. Cubismo, [...] futurismo, expressionismo, dadaísmo e
surrealismo afastam-se com a mesma decisão do impressionismo ligado à natureza e
afirmador da realidade. [...]
A arte moderna é, porém, anti-impressionista ainda noutro sentido: é uma arte
fundamentalmente “feia”, que foge à euforia, às formas fascinantes, às tonalidades e
às cores do impressionismo. [...] Implica uma fuga angustiada de tudo o que é agradável
e dá prazer, de tudo o que é puramente decorativo e atraente. [...]
HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. Tradução: Walter H. Geenen.
3. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1982. Tomo 2. p. 1118-1119. (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você explique por que, para
Hauser, a deformação da realidade e a “fuga angustiada de tudo o que é
agradável e dá prazer” podem ser vistas como ponto comum entre Cubismo,
Futurismo, Dadaísmo, Expressionismo e Surrealismo.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos que você considere os
seguintes passos.
Releia a seção que apresenta o projeto artístico das vanguardas.
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Releia os textos literários e veja se eles também apresentam as
características apontadas por Hauser.

Nasceu na Hungria e estudou arte e literatura nas
universidades de Budapeste, Viena, Berlim e Paris.
Adotou como premissa para
seus livros a ideia de que
arte e sociedade interagem,
influenciando-se mutuamente. Defendeu que as raízes
sociais da literatura e da arte
não podiam ser ignoradas.
Divulgou essas ideias nas
obras que escreveu, entre
as quais se destaca História
social da literatura e da arte.
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Ruy Espinheira Filho
A tradição crítica
O que pretendiam, em linhas gerais, os modernistas? Resumidamente, podemos
dizer que estavam insatisfeitos com a poesia que o país lhes oferecia: dura, fria, presa
a uma forma preestabelecida, perdida entre deuses gregos e palácios romanos. [...]
Uma poesia alheia ao meio e ao tempo. Alienada. Fora da vida. Era preciso (como dizia
Mário de Andrade) dar uma alma ao Brasil, criar um gosto novo, reunir arte e vida. [...]
Em suma, o movimento fez uma redescoberta do Brasil, incentivou a pesquisa e a
invenção, aposentou a ideia da beleza como convenção [...], pôs o país [...] no século XX.
Ruy Espinheira Filho (1942-)
ESPINHEIRA FILHO, Ruy. O movimento modernista. In: RODRIGUES, Claufe;
MAIA, Alexandra. 100 anos de poesia: um panorama da poesia brasileira no século XX.
Rio de Janeiro: O Verso Edições, 2001. v. 1, p. 87-89. (Fragmento).

Explique
Redija um parágrafo argumentativo em que você explique como a produção
literária da primeira geração modernista, ao promover um redescobrimento
do Brasil, “pôs o país [...] no século XX”.
Antes de desenvolver seu parágrafo, leia estas sugestões.
Releia a seção intitulada “Projeto literário da primeira geração
modernista” e identifique as principais propostas feitas nos manifestos
Pau-brasil e Antropófago.

www.modernaplus.com.br

Releia os textos literários apresentados no capítulo e procure identificar
a imagem de Brasil que está construída neles.

É jornalista, poeta, crítico literário e professor de
literatura brasileira da Universidade Federal da Bahia.
Estudioso do Modernismo e
de seus principais autores,
publicou Poesia e alumbramento, sobre a poesia de
Manuel Bandeira, e Tumulto
de amor e outros tumultos,
em que analisa a obra poética de Mário de Andrade.
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Davi Arrigucci Jr.
A tradição crítica
[...] mais do que qualquer outro poeta brasileiro, ele [Carlos Drummond de Andrade]
nos falou mais de perto, de nós mesmos e de nossa complicada existência, trazendonos a uma só vez a poesia misturada do cotidiano, desde a cota de vida besta de cada
dia, até as perplexidades inevitáveis a que nos conduz o fato de ter de conviver, ler os
jornais, amar ou simplesmente existir. Aproximou, com o choque da revelação, que às
vezes traz um mero substantivo no lugar certo, as grandes questões que abalaram o
século XX e nossa desprotegida intimidade individual.
Davi Arrigucci Jr. (1943-)
ARRIGUCCI JR., Davi. Coração partido. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 20. (Fragmento).

Explique
Segundo Davi Arrigucci Jr., Drummond é um poeta que nos fala de “nós
mesmos”. Redija um parágrafo argumentativo em que você explique como
esse poeta associa a “poesia misturada do cotidiano” à revelação das
grandes questões que “abalaram o século XX” para construir o seu sistema
poético, a sua poética.
Antes de desenvolver seu parágrafo, leia as seguintes sugestões.
Releia os poemas de Drummond transcritos neste capítulo.
Procure identificar, nesses poemas, como o autor apresenta os fatos
cotidianos e os grandes dramas da humanidade.
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Reflita de que maneira os temas desenvolvidos falam sempre da
dificuldade de o indivíduo “estar no mundo”.

Professor aposentado de
Teoria Literária e Literatura
Comparada da Universidade
de São Paulo. Publicou vários
livros em que analisa textos
de grandes nomes da literatura brasileira e universal.
Destacam-se, em sua obra,
os estudos minuciosos e
reveladores sobre os poetas
Manuel Bandeira e Carlos
Drummond de Andrade. Esses estudos deram origem
a dois importantes livros:
Humildade, paixão e morte
(sobre a poesia de Bandeira)
e Coração partido, análise da
trajetória poética de Drummond. Publicou também dois
livros de ficção: Ugolino e a
perdiz (2003) e Rocambole
(2004).
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Antonio Candido
A tradição crítica
Talvez se possa dizer que os romancistas da geração de trinta, de certo modo,
inauguraram o romance brasileiro, porque tentaram resolver a grande contradição que
caracteriza a nossa cultura, a saber, a oposição entre as estruturas civilizadas do litoral
e as camadas humanas que povoam o interior — entendendo-se por litoral e interior
menos as regiões geograficamente correspondentes do que os tipos de existência, os
padrões de cultura comumente subentendidos em tais designações. [...]
[...] O romance procedeu a uma espécie de preparo do terreno à integração das
massas na vida do país. Na fase regionalista, sertaneja, o caboclo era considerado sobretudo como um motivo, um objeto pitoresco. [...] A força do romance moderno foi
ter entrevisto na massa, não assunto, mas realidade criadora. Os escritores aprenderam,
no sentido pleno, com os trabalhadores de engenho, os estivadores, os plantadores de
cacau, os operários de fábrica. [...] Foi uma espécie de tomada de consciência da massa
através da simpatia criadora dos artistas que se dirigiram a ela. Foi, portanto, o despertar
de um sentido novo do Brasil. [...]
CANDIDO, Antonio. Poesia, documento e história. In:
MARTINS, José de Barros (Org.). Jorge Amado: povo e terra.
São Paulo: Livraria Martins, 1972. p. 109, 111-112. (Fragmento).

Explique
Para Antonio Candido, o romance da geração de 1930 teve uma função muito
importante para a literatura brasileira. Redija um parágrafo argumentativo
em que você explique por que o projeto literário que buscou resolver a
oposição entre litoral e interior teve como efeito superar o regionalismo
pitoresco do Romantismo para criar o romance social em que o aspecto
regional é um meio de revelar a luta de classes.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas.
Releia a seção “O projeto literário do romance regionalista”, no Capítulo
18, e identifique os aspectos definidores desse tipo de romance.
Releia a seção “O projeto literário do romance de 1930”, neste capítulo,
e veja que questão interessou de perto aos escritores do período.
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Releia os trechos de romances apresentados neste capítulo, analisando
de que modo tematizam a relação entre o indivíduo e a sociedade.

Antonio Candido

A biografia de Antonio
Candido foi apresentada na
seção “Palavra de mestre”
dos capítulos 11 e 14.
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Conteúdo DIGITAL - unidade 7
Sequência temática

Pré-modernismo

Modernismo em Portugal

Vanguardas europeias

Literatura > Parte 3 > Unidade 7 >
Cap. 23

Literatura > Parte 3 > Unidade 7 >
Cap. 24

Literatura > Parte 3 > Unidade 7 >
Cap. 24

A animação descreve o contexto
histórico brasileiro do início do
século XX, em que as diferenças
socioeconômicas da população
eram acentuadas e evidentes. Narra
como o Pré-Modernismo constituiu
um movimento de transição entre o
Simbolismo e o Modernismo, e ainda
detalha as características das obras
de Euclides da Cunha, Lima Barreto e
Monteiro Lobato. Em seguida, aborda
a poesia de Augusto dos Anjos.

A animação apresenta o contexto
histórico em que o Modernismo
surgiu, inspirado pelas vanguardas
europeias. Explica como o movimento
se desenvolveu em Portugal antes
de chegar ao Brasil e apresenta
as revistas Orpheu e Presença,
que embasaram o Modernismo
português. Discorre sobre os autores
mais representativos: Almada
Negreiros, Mário de Sá- Carneiro,
Fernando Pessoa, Florbela Espanca,
entre outros.

A animação trata do cenário
europeu no início do século XX,
descrevendo os avanços científicos
e a agitação cultural dessa época.
Mostra o Cubismo, o Futurismo, o
Expressionismo, o Dadaísmo e o
Surrealismo, demonstrando como
esses movimentos influenciaram a
arte e a literatura no Brasil.

Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação
Literatura > Parte 3 > Unidade 7 > Cap. 25
A animação aborda o Modernismo no Brasil, iniciado com a Semana de 1922, e
contextualiza o movimento com a realidade vivida em nosso país no período.
Expõe os ideais modernistas, que caracterizaram as obras da primeira geração e
explica o que foram seus manifestos. Depois, apresenta os autores da primeira
geração e detalha suas obras: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel
Bandeira e Alcântara Machado.

Modernismo no Brasil.
Segunda geração: misticismo
e consciência social
Literatura > Parte 3 > Unidade 7 >
Cap. 26
A animação contextualiza
historicamente a segunda geração e
apresenta autores do período, como
Cecília Meireles, Vinicius de Moraes,
Murilo Mendes, Jorge de Lima e
Carlos Drummond de Andrade.

Unidade

8

O Pós-Modernismo
O Pós-Modernismo é um conceito em
discussão. Entende-se, de modo geral, que
esse movimento inicia-se no final da década de
1940 para se consolidar nos anos 1960.
O Pós-Modernismo produziu uma arte
marcada pela diversidade. Lançando-se em
diferentes frentes de exploração temática e
muitas linhas de experimentação, multiplicou
os modos de expressão da realidade. Na
literatura, é muito grande o número de autores
que exploram linhas estéticas e gêneros
variados. De modo geral, a literatura expressa
a profunda crise de valores por que passa o
mundo, em todos os campos. Conheça mais
dessa produção nesta unidade.

Capítulo 28 A geração de 1945 e o Concretismo, 642
Capítulo 29 A prosa pós-moderna, 666
Capítulo 30 Tendências contemporâneas.
O teatro no século XX, 690

Johns, J. Mapa.
1961. Óleo sobre tela,
198 3 312 cm.
Coleção Família scull.
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O

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
O texto e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Vila santa Luzia, Recife,
Pernambuco. 2007.
A difícil vida no lamaçal,
retratada em Morte e vida
severina, é ainda hoje uma
realidade para os moradores
dos mocambos de Recife.
A sobrevivência de muitos
deles, como já denunciava
João Cabral, depende de
revirar os manguezais em
busca de caranguejos.

Primeiras leituras

[...]
Aproxima-se do retirante o morador de um dos mocambos que existem
entre o cais e a água do rio
— Seu José, mestre carpina,
que habita este lamaçal,
sabe me dizer se o rio
a esta altura dá vau?
sabe me dizer se é funda
esta água grossa e carnal?
— Severino, retirante,
jamais o cruzei a nado;
quando a maré está cheia
vejo passar muitos barcos,
barcaças, alvarengas,
muitas de grande calado.
— Seu José, mestre carpina,
para cobrir corpo de homem
não é preciso muita água:
basta que chegue ao abdome,
basta que tenha fundura
igual à de sua fome.
— Severino, retirante,
pois não sei o que lhe conte;
sempre que cruzo este rio
costumo tomar a ponte;
quanto ao vazio do estômago,
se cruza quando se come.
— Seu José, mestre carpina,
e quando ponte não há?
quando os vazios da fome
não se tem com que cruzar?
quando esses rios sem água
são grandes braços de mar?
— Severino, retirante,
o meu amigo é bem moço;
sei que a miséria é mar largo,
não é como qualquer poço:
mas sei que para cruzá-la
vale bem qualquer esforço.
[...]
— Seu José, mestre carpina,
que lhe pergunte permita:
há muito no lamaçal
apodrece a sua vida?
e a vida que tem vivido
foi sempre comprada à vista?
— Severino, retirante,
sou de Nazaré da Mata,
mas tanto lá como aqui
jamais me fiaram nada:
a vida de cada dia
cada dia hei de comprá-la.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Uma viagem no tempo
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

— Seu José, mestre carpina,
e que interesse, me diga
há nessa vida a retalho
que é cada dia adquirida?
espera poder um dia
comprá-la em grandes partidas?
— Severino, retirante,
não sei bem o que lhe diga:
não é que espere comprar
em grosso de tais partidas,
mas o que compro a retalho
é, de qualquer forma, vida.
— Seu José, mestre carpina,
que diferença faria
se em vez de continuar
tomasse a melhor saída:
a de saltar, numa noite,
fora da ponte e da vida?
Uma mulher, da porta de onde saiu o homem,
anuncia-lhe o que se verá
— Compadre José, compadre,
que na relva estais deitado:
conversais e não sabeis
que vosso filho é chegado?
Estais aí conversando
em vossa prosa entretida:
não sabeis que vosso filho
saltou para dentro da vida?
Saltou para dentro da vida
ao dar seu primeiro grito;
e estais aí conversando;
pois sabei que ele é nascido.
[...]

O carpina fala com o retirante que esteve de fora,
sem tomar parte em nada
— Severino retirante,
deixe agora que lhe diga:
eu não sei bem a resposta
da pergunta que fazia,
se não vale mais saltar
fora da ponte e da vida;
nem conheço essa resposta,
se quer mesmo que lhe diga;
é difícil defender,
só com palavras, a vida,
ainda mais quando ela é
esta que vê, severina;
mas se responder não pude
à pergunta que fazia,
ela, a vida, a respondeu
com sua presença viva.
E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é explosão
de uma vida severina.
MELo nETo, João Cabral de. Morte e vida severina.
In: Obra completa. Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1999.
p. 193-195; 201-202. (Fragmento).
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

Primeiras leituras

Mocambos: construções precárias,
cabanas.
Vau: local mais raso de um rio, por onde
se pode passar a pé ou a cavalo.
Alvarengas: embarcações de madeira ou
ferro usadas para carga e descarga de
navios ancorados.
Calado: distância vertical entre a parte
inferior da quilha e a linha de flutuação de
uma embarcação.
Partidas: quantidade de uma
determinada mercadoria.

Vista da ponte Maurício de nassau e do rio Capibaribe. Recife, 1950.
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Capítulo

28

A geração de 1945
e o Concretismo

ObjeTiVOs
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá ser
capaz de:

6. Analisar como o autor combina forma e conteúdo
para extrair a significação máxima do poema.

1 . Analisar de que modo se articularam os
agentes do discurso no período e como essa
articulação influenciou o surgimento do pós-modernismo.

7. Compreender o que foi o Concretismo e
identificar as opções poéticas dele derivadas.

2. Identificar as características da literatura
pós-modernista.
3. Caracterizar o projeto literário da poesia a
partir de 1945.
4. Reconhecer as diferenças entre as propostas
modernistas e a produção poética da geração
de 1945.

9. Explicar o que é poesia engajada.
10. Analisar como Ferreira Gullar promove a
reflexão sobre a vida comum e dá caráter
político à sua poesia.
11. Compreender o diálogo estabelecido entre
a poesia engajada e a produção poética da
segunda geração modernista e reconhecer
como ela se manifesta na obra de autores
contemporâneos.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

5. Identificar as características da obra de João
Cabral de Melo Neto.

8. Reconhecer as características da obra poética
de Ferreira Gullar.

sACILoTTo, L. Concreção 5940. 1959. Escultura em alumínio pintado, 86 3 41 3 29 cm. A experimentação característica da geração
de 1945 e dos concretistas subverte o verso e as artes plásticas produzindo obras inusitadas.
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O

s poetas brasileiros da geração de 1945 querem marcar sua
identidade poética distanciando-se da imagem de irreverência
e engajamento que nasceu com os participantes da Semana de Arte
Moderna. Para isso, investem no trabalho com a forma.
Esse investimento tomará rumos inesperados ao desdobrar-se em
uma opção mais radical: o Concretismo, tendência que explora
poeticamente o espaço. Neste capítulo, entenda essas escolhas e
o sentido do trabalho com a forma iniciado por essa geração.

Leitura da imagem
1. Descreva como você vê a obra Concreção 5940, identificando seus elementos.

ff
A análise atenta da obra sugere um cuidadoso planejamento prévio
para garantir que ela tenha uma aparência controlada pelo artista.
Explique.

3. Relacione o título à obra, considerando que “concreção”, segundo o Dicionário Houaiss, é o “ato, processo ou efeito de (se) tornar concreto, sólido,
substancial ou real; concretização, substancialização, materialização”.

Da imagem para o texto
4. O trabalho artístico com a forma pode assumir diferentes manifestações. Na literatura, ele se traduz pelo cuidado com a escolha e o arranjo
das palavras, pela maneira como são usados os sinais de pontuação,
pelos recursos empregados na construção dos versos em um poema.

Luiz sacilotto, 3 maio 1995.

Rios sem discurso
Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio que ele fazia;
cortado, a água se quebra em pedaços,
em poços de água, em água paralítica.
Em situação de poço, a água equivale
a uma palavra em situação dicionária:
isolada, estanque no poço dela mesma,
e porque assim estanque, estancada;
e mais: porque assim estancada, muda,
e muda porque com nenhuma se comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele discorria.

O curso de um rio, seu discurso-rio,
chega raramente a se reatar de vez;
um rio precisa de muito fio de água
para refazer o fio antigo que o fez.
Salvo a grandiloquência de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem,
um rio precisa de muita água em fios
para que todos os poços se enfrasem:
se reatando, de um para outro poço,
em frases curtas, então frase e frase,
até a sentença-rio do discurso único
em que se tem voz a seca ele combate.

MELo nETo, João Cabral de. A educação pela pedra.
In: Obra completa. Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1999. p. 350-351.
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

Discurso: fala fluente, texto associado a um contexto específico.
sintaxe: parte da gramática que estuda as relações entre as
palavras em uma frase; no texto, pode ser compreendida como a
organização harmoniosa entre partes e elementos.
Discorrer: correr em diversas direções, espalhar-se.
Metaforicamente significa expor pensamentos através da fala ou
da escrita.

Grandiloquência: modo afetado e pomposo de falar,
rebuscamento.
interina: passageira, provisória.
enfrasar: termo não dicionarizado. Pela formação da
palavra, significa tornar-se frase. Representa, no poema, a
religação entre os diferentes poços.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Qual é o efeito visual criado pela disposição das faixas de alumínio?

Luiz Sacilotto (1924-2003), paulista de santo
André, cresceu no maior polo
industrial do país. Mesmo
trabalhando como projetista
de esquadrias metálicas,
desenvolveu atividade artística paralela. sua obra teve
uma breve fase figurativa, na
década de 1940, mas ele logo
aderiu ao projeto de arte concretista. Participou, em 1952,
da exposição Ruptura, realizada no Museu de Arte Moderna
de são Paulo, sendo um dos
signatários do documento
de mesmo nome que lançou
o Concretismo no Brasil. Fez
uso de técnicas e materiais
diversos e manteve-se sempre interessado em novas
experimentações artísticas.
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a) O poema pode ser dividido em duas partes. Em cada uma, é construída uma imagem do rio. Quais são elas?

b) Na primeira estrofe, o fluxo cortado de um rio é comparado a um
discurso interrompido. Para desenvolver essa comparação, o poema relaciona um elemento do rio a um elemento do discurso. Que
elementos são esses?

c) O eu lírico afirma que as palavras isoladas estão mudas. Explique
por quê.

d) Por que a “água paralítica” é comparada a “uma palavra em situação
dicionária”?

5. Podemos identificar, no poema, a presença de metáforas. Qual o significado metafórico do fluxo do rio, da interrupção do fluxo, da água
em poço, da água em fio, da cheia e da seca?
ff
Há ainda uma metáfora menos evidente. A água em poço ou a palavra
estariam sendo comparadas a uma pessoa isolada. Considerando
essa possibilidade, o que então significariam o rio, a água em fio, a
sentença-rio do discurso único e a seca?

6. Relacione o corte da sintaxe do rio ao combate à seca mencionado no
último verso.

a) No texto, qual o trecho em que o eu lírico afirma ser lento e difícil
resgatar o discurso-rio depois de o rio haver sido interrompido?

b) Considerando a possibilidade de as metáforas estarem relacionadas
também à atuação das pessoas, explique por que seria difícil resgatar
o discurso perdido.

7. O trecho a seguir faz parte de uma entrevista do filósofo Michel Foucault. Leia-o e procure identificar a semelhança entre a fala de Foucault
e o poema.

[...] “Os discursos não são apenas uma espécie de película
transparente através da qual e graças à qual enxergamos as
coisas, eles não são simplesmente o espelho do que é e do
que pensamos. O discurso possui uma consistência própria,
sua espessura, sua densidade, seu funcionamento. As leis do
discurso existem do mesmo modo que as leis econômicas
existem.” [...]
João Cabral de Melo neto
autografa livro, 1997.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

João Cabral de Melo Neto
(1920-1999) nasceu em Recife, em uma família com importantes ligações literárias: era
primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto
Freyre. Passou a infância no
interior, em engenhos de
açúcar, mas voltou ao Recife
quando iniciou os estudos
primários. Em 1942, publicou
seu primeiro livro, Pedra do
sono. Atuou como diplomata
em diversas cidades da Europa, mas tinha predileção por
sevilha. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em
1968. Destacam-se, em sua
obra, Psicologia da composição (1947), O cão sem plumas
(1950), O rio (1954), Quaderna
(1960), Morte e vida severina
(1956), A educação pela pedra
(1966), Museu de tudo (1975),
A escola das facas (1979),
Auto do frade (1982), Crime na
Calle Relator (1987) e Sevilha
andando (1991).

Trecho da tradução de entrevista de Michel Foucault ao Le Monde,
após a publicação de As palavras e as coisas, em 1966.
Folha de S.Paulo, Clara Allain, 21 nov. 2004.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

ff
Considerando o que você já estudou neste livro, explique por que
o conhecimento do contexto histórico, dos agentes do discurso, do
contexto de circulação e do público de uma estética permite identificar melhor a consistência do discurso literário.

8. Na primeira parte do poema, aparecem mais sinais de pontuação
que na segunda. Que relação é possível estabelecer entre esse uso da
pontuação e o assunto tratado em cada parte?

a) Na primeira parte aparecem também verbos flexionados principalmente em formas nominais (particípio); na segunda, principalmente no presente e no gerúndio. Que relação pode ser estabelecida
entre essa flexão dos verbos e a ideia central de cada uma das
partes?

b) Considerando as respostas anteriores, discuta com seus colegas:
qual a importância da forma para a construção do sentido desse
poema?
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou o lento
processo de reconstrução em meio aos destroços humanos e políticos.
A Guerra Fria, iniciada com a ameaça de uma hecatombe nuclear, dividiu
o mundo em dois blocos: um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e
outro socialista, sob o comando da ex-União soviética.
o Brasil aliou-se aos norte-americanos contra a expansão do comunismo.
o Partido Comunista, abrigo de muitos intelectuais, entrou na ilegalidade.
Escritores como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado tiveram suas obras queimadas em praça pública. Alguns foram presos, outros
exilaram-se.
Em 1946, os militares depõem Getúlio Vargas. A presidência é assumida
pelo general Eurico Gaspar Dutra. Nas eleições de 1951, Getúlio voltou ao
poder idolatrado pelo povo. seu mandato, no entanto, não se concluiu. Acuado por escândalos e pressionado pelo exército, que representava a elite,
Vargas optou pelo suicídio. A repercussão popular à sua morte obrigou à
convocação de nova eleição, que elegeu Juscelino Kubitschek.
no governo JK, o crescimento industrial acelerado desencadeou um
crescimento urbano equivalente. Massas humanas deslocaram-se do campo
para a cidade à procura de oportunidades, comprometendo a estrutura dos
grandes centros.
o cenário cultural refletia esse quadro de mudanças. As chanchadas
da Atlântida e a criação do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) tornaram
conhecidos grandes atores, muitos dos quais ficaram bastante populares:
Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Tônia Carrero, Fernanda Montenegro, Walmor Chagas, só para mencionar os mais conhecidos.
o rádio criava ídolos: Emilinha Borba, Cauby Peixoto, Marlene, Ângela Maria
encantavam os ouvintes e conquistavam milhares de fãs. Esse seria, no entanto,
um reinado curto, porque, em 1950, o jornalista Assis Chateaubriand trouxe para
o Brasil a televisão, que se revelou uma máquina de fazer astros instantâneos
e modificou de modo irreversível o perfil da produção cultural brasileira.

Manifestação popular por causa
da morte de Getúlio Vargas. Uma
mulher carrega o retrato do ex-presidente (1954). Ecoam ainda
as palavras da carta-testamento
deixada por Getúlio: “Eu vos dei
a minha vida. Agora vos ofereço
a minha morte [...]. serenamente
dou o primeiro passo no caminho
da eternidade e saio da vida para
entrar na História”.

Pós-Modernismo: a arte procura novos rumos
O conceito de pós-modernidade tem sido discutido por muitos historiadores, sociólogos e críticos de arte. De modo geral, embora as definições
específicas possam variar, há um consenso em relação às linhas fundamentais que separam o Modernismo do Pós-Modernismo.
Associado ao período do fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento do
Pós-Modernismo parece ter sido desencadeado pela crise dos valores que
vigoraram a partir do início do século XX. os conceitos de classe social, de
ideologia, de direita e esquerda, de arte, do Estado de bem-estar começam
a ruir, afetados pelas duas guerras mundiais. O Pós-Modernismo nasce da
ruptura com algumas certezas e definições que sustentavam conceitos do
campo social, político, econômico, estético, etc.
o que importa, no mundo contemporâneo, é a individualidade extrema. A
solidariedade e a busca do bem-estar social são postas em segundo plano.
no centro da sociedade, o indivíduo reina absoluto.
nesse mundo, as fronteiras entre ideologias de direita e de esquerda, bem
e mal, certo e errado, beleza e feiura tornaram-se pouco nítidas, e os artistas
também começaram a questionar os modelos considerados modernos.
A impossibilidade de definir o movimento nascido nesse contexto fez com
que os teóricos optassem por apresentá-lo como aquilo que vem depois (pós) do
Modernismo, usando a referência cronológica como uma base mais segura.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O mundo após a bomba:
indagações e impasses
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Fundação do Museu de
Arte de São Paulo.

1950

1949

1948

Fachada do Museu
de Arte de são Paulo
(MAsP), são Paulo,
2007.
Surge, em São Paulo,
o Teatro Brasileiro
de Comédia, que
apresentava espetáculos
de qualidade técnica
acima da média, dirigidos
à elite.
Cassação do mandato
dos parlamentares eleitos
pelo Partido Comunista
Brasileiro, proibido em
1947.
Soviéticos explodem sua
primeira bomba atômica.
Entra em vigor o primeiro
plano governamental
brasileiro, para cumprir
metas nos setores de
saúde, alimentação,
transporte e energia.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1945
1947

Fim do Estado Novo com
a deposição de Getúlio
Vargas.

Esse movimento começa depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, toma
fôlego nos anos 1950 para se realizar mais plenamente na década de 1960.
Muitos são os caminhos estéticos trilhados no Pós-Modernismo. A “matéria” ganha destaque no mundo contemporâneo. As coisas podem ser tocadas,
cheiradas, fazem barulho, refletem luz, projetam sombras. os artistas passam
a explorar diferentes possibilidades de criação e interação com o público.
A experimentação torna-se o princípio norteador da estética pós-moderna.
o sentido deixa de ser algo preexistente, para se definir em um processo que
se inicia com a concepção de uma obra quando ela é “lida” pelo público.
A arte se alia à mídia e busca atingir o grande público. Andy Warhol recria,
nos anos 1960, a imagem de produtos domésticos, como sopas enlatadas
e esponjas de aço, criando a pop art. no cinema, o franco-suíço Jean-Luc
Godard explora a associação e a sobreposição de imagens. Na arquitetura,
as cidades são submetidas à lógica implacável do capitalismo tardio, que
transforma ruas em grandes corredores de compras e tem em cidades
como Tóquio o seu exemplo mais eloquente.
É nesse contexto que está inserida a produção da geração de 1945 e
a poesia concreta. neste capítulo, serão abordados a poesia de 1945, o
Concretismo, o neoconcretismo, o Poema-Processo e a poesia de Ferreira
Gullar. A prosa será abordada somente no Capítulo 29.
A experimentação na pop art
o artista plástico Rauschenberg é considerado precursor de quase todos os movimentos
posteriores à Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1950, produziu uma série de obras em
que combinava imagens do mundo real extraídas
de jornais e de revistas com a pintura abstrata,
desafiando os limites até então sagrados entre
a pintura e a escultura. na obra reproduzida ao
lado, explorou as imperfeições características
da serigrafia, criando falhas propositais de impressão. A aplicação manual de cor em certas
áreas da tela e a inserção de objetos de plástico
e de metal garantem a combinação entre o
processo mecânico e o manual.

1955
1957
1964 1960

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

1951

RAUSCHENbERG, R. Retroactive II. 1964.
Óleo, silkscreen sobre tela, 213 3 152 cm.
nascimento da TV Tupi,
são Paulo, década de
1950.
Inauguração da Bienal de
Arte Moderna, em São
Paulo.
Lançamento do primeiro
computador comercial
nos Estados Unidos.
No Vietnã, o primeiro-ministro dá um golpe
militar e organiza uma
república ditatorial com
o apoio dos EUA.
A União Soviética lança o
Sputnik, dando largada à
corrida espacial.
Inauguração de Brasília.
João Goulart é deposto
pelos militares.

A poesia em busca de um caminho
na década de 1940, os poetas, que desejavam devolver aos poemas o
rigor formal abandonado pelos primeiros modernistas, passam a privilegiar
o trabalho com a materialidade do texto poético (sons, ritmos, rimas, disposição do verso na página, etc.). Algumas formas fixas e modelos poéticos
mais “clássicos” foram retomados. Com isso, os escritores esperavam definir de modo mais claro os limites que separavam o poético, fundamentado
no trabalho com a forma, do não poético, associado ao mero registro do
elemento prosaico do cotidiano.
Participaram dessa retomada da forma autores como Péricles Eugênio da silva Ramos, Lêdo Ivo, Geir Campos, José Paulo Paes e João Cabral de Melo Neto.
A partir da década de 1950, os efeitos do capitalismo tardio se evidenciaram na crescente individualização de uma sociedade voltada para
o acúmulo de bens e para o consumo estimulado pelos veículos de comunicação de massa. Era preciso incorporar à poesia a ideia de multiplicidade, de materialidade e de fragmentação da sociedade pós-moderna.
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O projeto literário da poesia de 1945

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em artigo na Revista Brasileira de Poesia, publicado em 1947, Péricles
Eugênio da silva Ramos resume o espírito do projeto literário da poesia de
1945: “Não há obra de arte sem forma, e a beleza é um problema de técnica e
de forma”. O mesmo texto define a intenção de transformar o fazer poético,
adotando como princípio a renovação estética.
o crítico e professor Alfredo Bosi destaca duas preocupações que
orientavam a produção poética da geração de 1945:
• a busca de mensagens (temas, motivos poéticos) que dessem ao texto
a dimensão de um testemunho crítico da realidade no plano social,
moral e político;
• o desejo de encontrar códigos formais que trouxessem para o verso
estruturas semelhantes às utilizadas para a comunicação de massa
(cores, símbolos, exploração do formato das letras, organização gráfica,
etc.), elemento essencial da sociedade contemporânea.

Os agentes do discurso
o contexto de agitação política por que passava o país no início dos anos
1940 animava a discussão intelectual e estimulava o contato entre os artistas.
os maiores focos da produção literária ainda eram Rio de Janeiro, onde se localizavam as grandes editoras, e são Paulo. A ampliação do circuito da produção
cultural brasileira, iniciado com os romances da geração de 1930, alcançou
a poesia. Em 1941, alguns poetas ainda desconhecidos, como João Cabral de
Melo neto e Lêdo Ivo, despontaram em um congresso de poesia realizado em
Recife. Em 1942, foi a vez de Fortaleza acolher o 1o Congresso de Poesia do
Ceará. Foi fundada, no ano seguinte, a seção cearense da Associação Brasileira
de Escritores, confirmando o alargamento dos horizontes literários.
A circulação da poesia que começava a ser escrita deu-se de duas formas: em revistas literárias, como Clã e Revista Brasileira de Poesia (editada
pelo Clube de Poesia de são Paulo), ou em edições particulares, muitas vezes
financiadas pelo autor ou por sua família. Esse foi o caso, por exemplo, de
João Cabral, cujo primeiro livro, Pedra do sono, foi publicado por seu pai,
depois de saber dos elogios que Murilo Mendes dirigira ao filho em texto
do Jornal do Brasil.

•

Os concretistas não
são parnasianos!
É importante que não se
confunda a valorização da
técnica de composição promovida pela poesia de 1945
com o rebuscamento formal
que marcou a poética dos
parnasianos. Trata-se de um
procedimento inverso. no
Pós-Modernismo, o domínio
da forma deve permitir que
a combinação entre código
e mensagem aconteça de
modo absoluto, para que
o poder de significação da
palavra seja ampliado e o
texto também tenha sua significação ampliada por essa
articulação. os parnasianos
investiam no rebuscamento
formal sem pretender, com
isso, criar novos sentidos
para o texto. A arte pela
arte, a perfeição formal, a
imparcialidade diante do
objeto do poema eram seus
objetivos. os concretistas,
porém, desejavam que a perfeição formal expressasse
uma observação crítica da
realidade.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Como veremos na segunda parte deste capítulo, o Concretismo surge então
como uma resposta a essa necessidade, pondo em prática procedimentos
literários que, hoje, são reconhecidos como pós-modernos, embora esse
conceito ainda não existisse quando o movimento nasceu.

A poesia de 1945 e o público

não há muita informação sobre a reação do público à poesia da geração
de 1945. A maior parte dos autores permanece, ainda hoje, pouco lida e
desconhecida dos brasileiros. Como o nome de João Cabral ganhou grande
destaque, é possível encontrar alguns comentários sobre o impacto de
seus primeiros poemas.
seu irmão, Virgínio Cabral de Melo, conta que a reação inicial do público
aos primeiros poemas de João Cabral foi de choque. A secura da sua linguagem, o rigor na composição provocaram o estranhamento dos leitores, que,
de modo geral, o acusavam de ser um poeta sem alma, muito frio, racional,
que fazia poemas sem coração, medidos a fita métrica.
Quando o reconhecimento da crítica chegou, a admiração do público
também veio, estimulada por matérias em jornais e revistas que o celebravam como um dos maiores poetas brasileiros da atualidade.

Capa da Revista Clã, n. 2, abril de
1948.
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Drummond 3 João Cabral: quem foi o melhor?
Uma das mais duradouras “polêmicas” literárias promovidas pelos jornais
brasileiros envolveu Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo neto:
qual deles seria o “maior” poeta brasileiro vivo? Para acabar com a disputa
tola, Drummond afirmou certa vez: “Não sei qual é o maior poeta brasileiro
de hoje nem de ontem. Para mim, não há maiores poetas. há poetas. E cada
poeta é diferente dos outros”. Sábias palavras de alguém que reconhecia a
diferença essencial entre sua obra e a de João Cabral: “Não estou de acordo
com a concepção de João Cabral de uma poesia formal. Para mim, a poesia é
sentimento, expressão de uma emoção”.

Renovação estética
Valorização da técnica de
composição
Ampliação do poder de
significação
da palavra e do texto
Busca de temas
relacionados
ao social, moral e político

Linguagem: o desdobramento dos sentidos
o cuidado formal que define o projeto literário dos poetas de 1945 pode
ser percebido na preocupação em escolher a palavra exata, muitas vezes
desdobrada em metáforas que ampliam o sentido do poema para campos
semânticos inesperados. observe.

Os derivados do leite

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Projeto literário da
poesia de 1945

Os magnatas do leite
e seus filhos derivados
têm a carne leve e tenra
dos lactentes.
A pele é alva e acídula
a face sanguínea e túmida
como os queijos de corante.
[...]

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Lactentes: crianças que ainda
mamam.
Acídulo: ligeiramente ácido.
Túmido: inchado, dilatado.

O diplomata em Paris
é derivado do leite.
O catedrático enfático
é derivado do leite.
A cadeira na assembleia
é derivada do leite.
O chapéu cardinalício
é derivado do leite.
O ar governamental
é derivado do leite.
[...]
RIVERA, Bueno de. In: BAnDEIRA, Manuel; AYALA, Walmir. Antologia dos poetas brasileiros:
fase moderna. Rio de Janeiro: nova Fronteira, 1996. v. 2. p. 12-13. (Fragmento).

A expressão “derivados do leite” se refere aos produtos extraídos do
leite (queijo, manteiga, etc.). no texto, trata-se de uma metáfora para todas as pessoas que enriqueceram por meio da pecuária e também para as
instituições sociais, culturais, religiosas e políticas que dependem dessa
riqueza. A repetição da expressão, ao longo do poema, reforça a ideia da
influência dos pecuaristas na sociedade brasileira.
outro interessante trabalho com a linguagem observado no texto é a
associação das características do leite e de seus produtos às pessoas, sugerindo uma espécie de metamorfose em que os seres humanos adquirem
o aspecto daquilo que os sustenta.
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texto para análise
Tecendo a manhã
Neste poema, o eu lírico tematiza, por meio
de uma metáfora, o fazer literário.

1. O poema apresenta duas partes, representadas
pelas duas estrofes que o compõem. A que se
refere cada uma delas?

a) Todo o poema é construído a partir do significado dos dois primeiros versos. Qual é ele?

b) De que maneira o canto conjunto dos galos
tece a manhã?

2. Observe os versos a seguir.
“De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem”
a) Que diferenças há entre a estrutura sintática
desses versos e a dos dois primeiros?

b) Agora, observe o primeiro verso do trecho
destacado. É possível perceber que há dois
termos que não estão expressos, mas que
podem ser facilmente subentendidos. Quais
são eles?

c) O mesmo ocorre no verso seguinte?
Explique.

d) Explique a relação estabelecida entre essa
organização sintática dos versos e o tema
desenvolvido no poema.

3. Qual a imagem associada ao nascimento da
manhã nestes versos?

“para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.”

2
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
Que, tecido, se eleva por si: luz balão.
MELo nETo, João Cabral de. A educação pela
pedra. In: Obra completa. Rio de Janeiro: nova
Aguilar, 1999. p. 345.
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

ff
Outras expressões são utilizadas para representar a manhã que vai nascendo. Transcreva-as.

4. Na segunda estrofe, o eu lírico seleciona palavras
com sons semelhantes. Transcreva-as.
ff
O uso dessas expressões contribui para reforçar
a ideia de que o nascimento da manhã é realizado por meio da ação conjunta. Explique.

5. Um dos temas frequentes na poesia de João Cabral de Melo Neto será o fazer poético. “Tecendo
a manhã” tematiza essa questão por meio da
metáfora do canto dos galos que fazem nascer a
manhã. Considerando essas informações, o que
simbolizariam os galos?

a) Como a imagem do canto que vai sendo lançado
de um galo a outro pode ser associada à construção do fazer poético?

b) O “resultado” desse canto conjunto é, no poema,
a manhã que nasce. De que maneira essa imagem é uma metáfora construída para tematizar
o fazer literário?

6. A poesia da geração de 1945 caracteriza-se por
retomar o trabalho com a forma, voltando o
olhar para os elementos materiais do texto:
as palavras, sua organização, etc. A sociedade
brasileira também procura, nesse período, uma
perspectiva mais concreta, de resultados controláveis. Que fatos apresentados na linha do
tempo deste capítulo poderiam sinalizar essa
preocupação?

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
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João Cabral
Em um importante testemunho da sua “filiação”
literária, João Cabral declarou
certa vez: “O Carlos Drummond de Andrade [...] foi
uma revelação. Eu tenho a
impressão de que eu escrevo
poesia porque eu li o primeiro
livro dele ‘Alguma poesia’. Foi
ele quem me mostrou que ser
poeta não significava ser sonhador, que a ironia, a prosa
cabiam dentro da poesia”.
Em entrevistas, João Cabral identificou alguns dos
autores que formaram a sua
base literária: a americana
Marianne More, o português
Cesário Verde, os franceses
Baudelaire, Paul Valéry e
Mallarmé. A eles se somavam
os brasileiros Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Cecília Meireles, João
Guimarães Rosa e Graciliano
Ramos.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

stephane
Mallarmé,
c. 1885:
um dos
autores
que
formaram
a base
literária
de João
Cabral.

joão Cabral: a “máquina” do poema
A essência da poética de João Cabral foi investir na forma, construindo poemas palavra por palavra, como um operário constrói uma parede tijolo por
tijolo. Como diz numa entrevista.
[...] Creio que uma das bases da minha poesia sempre foi [...]
essa coisa visual. Sempre achei que a linguagem, quanto mais
concreta, mais poética. Palavras como melancolia, amor, cada
pessoa entende de uma maneira. Se você usar palavras como
maçã, pedra ou cadeira, elas evocam imediatamente ao leitor
uma reação sensorial. [...]
MELo nETo, João Cabral de. In: LUCAs, Fábio. O poeta e a mídia: Carlos
Drummond de Andrade e João Cabral de Melo neto. são Paulo: senac,
2003. p. 95. (Fragmento).

Morte e vida severina:
recriação do nascimento de Cristo
A mais conhecida obra de João Cabral, Morte e vida severina, era a de
que ele menos gostava. Feita para atender a uma encomenda de Maria
Clara Machado, que precisava de um auto de natal, o poema situa em um
manguezal do Recife a cena bíblica do nascimento de Cristo, representada
pelo nascimento do filho de um carpinteiro pernambucano.
severino, o protagonista, é um nordestino que sai do interior do sertão em
direção ao litoral, em busca de melhores condições. na sua fala inicial, percebe-se o drama da personagem: incapaz de encontrar características pessoais
ou sociais que o diferenciem de tantos outros retirantes, severino torna-se
um símbolo do drama vivido nas regiões assoladas pela seca. Veja.

[...] Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,

de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).
Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
algum roçado da cinza. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A estAnte de

MELo nETo, João Cabral de. Morte e vida severina. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1999. p. 171-172. (Fragmento).
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

Estátua de João Cabral de Melo
neto na rua Aurora, em Recife, 2005.

o retirante chega ao Recife com uma dúvida: será que vale a pena uma
pessoa como ele permanecer viva, tendo que enfrentar tanta dificuldade?
no momento em que faz essa pergunta a José, um carpinteiro com quem
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conversava no cais do rio Capiberibe, é interrompido por uma mulher, que
vem avisar José do nascimento do filho. severino testemunha, então, a solidariedade dos outros habitantes do manguezal, dispostos a dividir o pouco
que têm com a criança recém-nascida. naquele momento, compreende que
a própria vida deu a resposta que procurava: mesmo sofrida, difícil, a vida
merece ser vivida.

João Cabral é um poeta cerebral. Isso significa que o planejamento do
poema e a reflexão sobre o próprio processo de composição são a base do
seu fazer literário. sua preocupação em buscar extrair a máxima significação de cada palavra e a qualidade literária de seus poemas foram fatores
que o projetaram como um dos maiores poetas da sua geração e fizeram
com que ele alcançasse uma importância muito grande para a literatura
brasileira no século XX.
seu universo poético é essencialmente nordestino, com muitas referências à zona da mata e ao sertão. Fiel às origens, o autor pernambucano trouxe
para o poema a aridez dos espaços em que se criou. A linguagem que utiliza
aparece despida de ornamentos, uma “faca só lâmina”, como ele mesmo definiu. Pela linguagem de seus versos, por não falar de sentimentos, não abordar
estados de espírito, os críticos o reconheceram como um poeta não lírico.
As imagens da realidade, na obra de João Cabral, são reduzidas à sua essência. As palavras estão sempre dispostas em uma organização rigorosa. E
constroem uma série de imagens que transformam o poema em “máquina”
que produz significados. Esse processo é evidente em “Rios sem discurso”,
transcrito na abertura deste capítulo.
A reflexão sobre o fazer poético é o principal tema do autor. são frequentes, em sua obra, os metapoemas, ou seja, os poemas que falam sobre
a composição poética. nesses textos, João Cabral recorre muitas vezes
à aproximação entre a atividade de escrever e outra atividade cotidiana,
para oferecer ao leitor imagens que simbolizem o aspecto da composição
sobre o qual deseja refletir.

os artistas plásticos Picasso, Miró, Mondrian e o
arquiteto Le Corbusier foram
grande influência na formação
de João Cabral, que declarou,
certa vez, ter aprendido com
o arquiteto franco-suíço o
princípio para sua criação
poética.

[Para mim a poesia é uma
construção, como uma casa.
Isso eu aprendi com Le Corbusier. A poesia é uma composição. Quando digo composição,
quero dizer uma coisa construída, planejada — de fora
para dentro. [...] Vou fazer uma
poesia de tal extensão, com tais
e tais elementos, coisas que eu
vou colocando como se fossem
tijolos. [...]
MELo nETo, João Cabral de.
Considerações do poeta em vigília
(entrevista). In: Cadernos de
Literatura Brasileira, n. 1.
são Paulo: Instituto Moreira salles, mar. 1996. p. 21. (Fragmento).

Catar feijão

1
Catar feijão se limita com escrever:
jogam-se os grãos na água do alguidar
e as palavras na da folha de papel;
e depois, joga-se fora o que boiar.
Certo, toda palavra boiará no papel,
água congelada, por chumbo seu verbo:
pois para catar esse feijão, soprar nele,
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.

2
Ora, nesse catar feijão entra um risco:
o de que entre os grãos pesados entre
um grão qualquer, pedra ou indigesto,
um grão imastigável, de quebrar dente.
Certo não, quando ao catar palavras:
a pedra dá à frase seu grão mais vivo:
obstrui a leitura fluviante, flutual,
açula a atenção, isca-a com o risco.

MELo nETo, João Cabral de. A educação pela pedra. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1999. p. 346-347.
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

no texto, a atividade de catar feijão — separando os grãos bichados,
eliminando as pedras — é comparada à escrita de um poema. o eu lírico
explica que as palavras muito leves (como os grãos bichados do feijão)
devem ser jogadas fora, porque são ocas (“palha e eco”).
A composição de poemas que articulam forma e conteúdo fez com que
sua obra desencadeasse uma revolução formal na poesia brasileira, criando
a base para novas propostas estéticas como o Concretismo, que surgiria
alguns anos mais tarde.

Heidi Weber Pavilion,
projetado por Le Corbusier,
em Zurique, suíça, 1965.

Alguidar: vaso de barro utilizado
para guardar água.
Fluviante: termo não
dicionarizado. Criado a partir de
fluvial (aquilo que é relativo ou
próprio de rio), significa a leitura
fluente, sem interrupções.
Flutual: termo não dicionarizado.
Criado a partir do verbo flutuar
(conservar-se à tona, boiar),
significa a leitura leve, que “boia”
sem empecilhos.
Açular: provocar.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo
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A arquitetura do poema

O poema planejado
e construído
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o trecho de Morte e vida
severina, transcrito ao lado,
faz parte da oitava cena da
peça. Trata-se do segundo
encontro de severino com
a morte, dessa vez atuando
como um observador que
ouve o que os companheiros
do lavrador que está sendo
enterrado dizem a respeito
do significado de sua morte.
Esta é uma das passagens
mais conhecidas do auto de
João Cabral e foi musicada,
em 1965, por Chico Buarque.

eito: plantação, lavoura.
Ancho: espaçoso, livre.

texto para análise
Assiste ao enterro de um trabalhador
de eito e ouve o que dizem do morto
os amigos que o levaram ao cemitério
Severino “assiste” ao destino
dos trabalhadores rurais nordestinos:
a terra que terão é apenas a da própria cova.
— Essa cova em que estás,
com palmos medida,
é a conta menor
que tiraste em vida.
— É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.

— Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.
— É uma cova grande
para teu pouco defunto,
mas estarás mais ancho
que estavas no mundo.
[...]

MELo nETo, João Cabral de. Morte e vida severina. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1999. p. 183-184. (Fragmento).
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

1. Observe a disposição de cada quadra do trecho transcrito. Todas são
introduzidas por um travessão. Considerando que se trata de um
enterro feito por outros trabalhadores, que se “despedem” do defunto,
o que simbolizaria cada quadra?
ff
É possível identificar, pela fala dos lavradores sobre aquele que enterram, uma descrição do morto. Como ele pode ser descrito?

2. Nesses versos, também há referências ao tamanho da cova em que o
lavrador está sendo enterrado. Transcreva as expressões que indicam
as dimensões da cova.

a) Considere a comparação feita nos versos a seguir, parte do início do

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As vozes dos lavradores
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poema, e explique a metáfora presente em “é a conta menor/que
tiraste em vida”.

[...]
— Antes de sair de casa
aprendi a ladainha
das vilas que vou passar
na minha longa descida.
Sei que há muitas vilas grandes,
cidades que elas são ditas;
sei que há simples arruados,

sei que há vilas pequeninas,
todas formando um rosário
cujas contas fossem vilas,
de que a estrada fosse a linha.
Devo rezar tal rosário
até o mar onde termina,
saltando de conta em conta,
passando de vila em vila.
[...]

MELo nETo, João Cabral de. Morte e vida severina. In: Obra completa.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 1999. p. 175-176. (Fragmento).
© by herdeiros de João Cabral de Melo neto.

b) Explique o significado da comparação entre as dimensões da cova
e o latifúndio, a terra que o defunto queria ver dividida.
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c) “É uma cova grande/para teu pouco defunto”. Esse verso parece contradizer o primeiro verso da fala anterior. Aponte essa contradição
e explique por que ela é apenas aparente.

3. Nesse auto, o nome próprio Severino (que significa “austero”, “rigoroso”) é transformado em adjetivo (severina) no título. Explique de
que maneira, por meio desse adjetivo, o eu lírico dá a dimensão do
drama dos nordestinos.

4. Leia o depoimento de João Cabral a respeito do poema.
[...] Muita gente queria que depois de cada espetáculo eu subisse ao
palco e gritasse “Viva a Reforma Agrária”. Recusei-me a fazer isto. Não
faço teorias para consertar o Brasil, mas não me abstenho de retratar em
poesia o que vejo e sinto. Eu mostrei a miséria que havia no Nordeste.
Cabia aos políticos cumprirem seu papel. [...]
Disponível em: <http://fredbar.sites.uol.com.br/mvsint.html>.
Acesso em: 30 set. 2010.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) A partir da leitura dos versos que estão sendo interpretados, explique por que é possível imaginar que João Cabral de Melo Neto fosse
gritar “Viva a Reforma Agrária”, após a apresentação do auto.

b) Morte e vida severina foi escrito na década de 1950, quando o desencanto causado pelas duas guerras mundiais e pelas injustiças
sociais já podia ser identificado na produção literária. De que forma
podemos perceber reflexos dessa tendência no poema e na fala de
João Cabral de Melo Neto?

5. Embora o trecho se refira a um lavrador específico, podemos dizer
que ele simboliza todos os trabalhadores rurais. Explique por quê.
ff
O protagonista desse texto, Severino, sai de sua terra em busca
de melhores condições de vida. Poderíamos dizer que, embora
escrito em 1956, o tema continua atual. Considerando a realidade
brasileira, discuta com seus colegas: quem seriam os “severinos”
de hoje? Por quê?

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

O Concretismo
A publicação, em 1956, da revista
Noigandres trouxe à cena literária
brasileira uma proposta radical de
experimentação com a forma que
propunha incorporar à poesia os signos da sociedade moderna, aliando a
exploração de aspectos formais e a
observação crítica da realidade.
o Concretismo, como ficou conhecido esse movimento, determinava
uma ruptura radical com o lirismo.
A poesia intimista deveria ser substituída pela concretude das palavras,
utilizadas no seu aspecto verbi-voco-visual (semântico, sonoro e visual).
Veja o exemplo a seguir.

Capa da revista Noigandres, n. 1.
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Lembre-se
Signo é a denominação
de qualquer objeto, forma ou
fenômeno que remete para
algo diferente de si mesmo
e que é empregado em seu
lugar em diversas situações.
A balança, por exemplo, pode
ser empregada para remeter o observador à ideia de
justiça.

CAMPos, Augusto de. Poesia – 1949-1979. são Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 119.

o título do poema é luxo. Ele é composto de uma só palavra — “lixo” —,
formada pela repetição da palavra “luxo”, disposta para formar as letras L, I,
X e o. o poema tem um forte sentido social que nasce da oposição entre os
termos lixo e luxo: a “nobreza” decorativa das letras douradas sugere um
imenso “lixo” formado por pequenos luxos. Pode-se perceber, ainda, o teor
crítico em relação a uma sociedade que, dominada pelo consumo, favorece
o luxo e abandona o essencial.

Entre os recursos utilizados para realizar esse projeto, destacam-se a
valorização da disposição gráfica das palavras, o uso da elipse, a exploração
do espaço da página como elemento de composição do poema.

Os três cavaleiros do Concretismo
Em 1952, três jovens paulistas, Décio Pignatari e os irmãos Augusto e haroldo de Campos, amigos desde o fim da década de 1940,
que se encontravam todos os sábados para discutir música erudita
contemporânea, falar sobre as inovações do cinema e das artes
plásticas e ler poesia moderna, fundaram o grupo noigandres e
lançaram uma revista com o mesmo nome. na revista já começaram
a praticar a poesia concreta. Lançaram oficialmente o Concretismo
durante a Exposição nacional de Arte Concreta, realizada no Museu
de Arte Moderna de são Paulo, em 1956.
Augusto de Campos, Décio
Pignatari e haroldo de Campos em
1952.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

O fim do tédio
O termo “noigandres”
aparece, pela primeira vez,
em um poema provençal da
Idade Média, de autoria de
Arnault Daniel. Lá, o sentido
do termo seria algo equivalente a “antídoto do tédio”.
Tradutor apaixonado pela
obra de Arnault Daniel, Augusto de Campos traduziu o
canto do trovador provençal,
e o termo acabou nomeando
a revista que fundou com
haroldo e Décio.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A poesia concreta pretendia promover a expansão dos sentidos da poesia, incorporando o signo visual como elemento carregado de significado,
que interage com as palavras, criando novos sentidos e multiplicando as
possibilidades de leitura.

os caminhos literários dos três jovens concretistas mantiveram-se próximos, mas a obra de cada um deles tem características um pouco
distintas. Haroldo de Campos (1929-2003) cria textos em que a intenção
de evidenciar as relações entre as palavras (ecos, semelhanças sonoras,
etc.) fica em primeiro plano. Isso faz com que sua obra adquira algumas características barrocas, pelo alto grau de elaboração alcançado. Destaca-se,
entre os livros que publicou, Galáxias (1984), prosa poética iniciada em 1963
que revela estranhos nexos entre as palavras. são também importantes os
livros de poesia Xadrez de estrelas (1976) e Signância quase céu (1979).
Augusto de Campos (1931-) é o autor da série de poemas em cores, Poetamenos (1955), considerada o primeiro exemplo da poesia concreta brasileira. A maior parte de seus poemas está reunida nos livros VIVAVAIA (1979)
e Despoesia (1994). Traduziu, muitas vezes em parceria com o irmão haroldo
e Décio Pignatari, importantes poetas estrangeiros modernos, como e. e.
cummings, James Joyce, Maiakovski, Ezra Pound. Também resgatou a obra
de autores brasileiros esquecidos, como Pedro Kilkerry e sousândrade.
Décio Pignatari (1927-) associou a poesia concreta à paixão pelo estudo
da semiótica, incorporando signos visuais às palavras e criando o poema-código. Publicou, entre outros, os livros de poesia Exercício findo (1958),
Poesia pois é poesia, 1950/1975 e Poetc, 1976/1986.
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Desdobramentos do Concretismo
Decorrentes do Concretismo, surgem alguns outros movimentos poéticos como o neoconcretismo (1959) e o Poema-Processo (1967).

•

Neoconcretismo

o neoconcretismo distinguiu-se do Concretismo por atribuir ao leitor
outro papel na construção do poema. Para o poeta Ferreira Gullar, o sentido
do texto nascia no momento de composição do poema, mas só se realizava
de fato quando era decodificado pelo leitor. Defendia, assim, uma concepção
de arte mais participativa, interativa, que também foi adotada por artistas
plásticos como Lygia Clark e hélio oiticica.

Para tornar mais evidentes essas relações, a poesia neoconcreta criou
textos que obrigam a interação do leitor com o texto, usando dobras e
recortes na página e chegando, por fim, à produção de poemas-objetos
(poemas com formato de cubos para encaixe).

•

O Poema-Processo

opondo-se radicalmente à discursividade da poesia, surge no Rio de Janeiro,
em 1967, o Poema-Processo. À frente do novo movimento estava Wlademir Dias-Pino, que propunha a criação de uma poesia que podia nem mesmo ter
palavras, atribuindo ao signo verbal um lugar secundário.
O sentido da palavra “poema” é tão ampliado pelo grupo que pode denominar uma passeata ou outra performance coletiva, bem como um objeto
gráfico desprovido de letras ou palavras.
Livres da “prisão da palavra”, os membros do grupo do Poema-Processo
utilizam signos gráficos (figuras geométricas, perfurações no papel) e
abandonam o livro como suporte tradicional. Um bom exemplo das criações
de Wlademir Dias-Pino são seus dois livros-objetos: A ave e Sólida. A ave
apresenta um conjunto de páginas encadernadas juntas; algumas páginas
aparecem perfuradas, outras recortadas; há ainda algumas folhas de papel
vegetal sobrepostas às folhas normais.

Lygia Clark, escultura da série Os bichos. 1960. Ao expor essa obra, a artista
esperava que o público interagisse com ela. Exemplar do neoconcretismo
brasileiro, a peça tem dobradiças que permitem que as dobras se movam,
alterando a forma final.

A produção de sentido
Luiz Carlos Iasbeck, semioticista, afirma que o signo,
unidade básica da semiótica,
corresponde a tudo o que
produz sentido. Uma palavra
é um signo e não a coisa ela
mesma. A palavra “cachorro”,
por exemplo, não morde,
como diz Décio Pignatari.
são signos também todos
os sinais que percebemos
no mundo. Uma pessoa que
vemos na rua pode significar muito, pouco ou quase
nada para nós. O que vemos
dela não é ela: são somente
sinais que interpretamos
e lemos de acordo com as
informações ao nosso dispor.
Dessa forma, o que temos
como informação do mundo
não é o mundo, mas apenas
informação.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo
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Ferreira Gullar explica que o poema neoconcreto convoca o leitor para
também estabelecer as relações do texto, contribuindo para “explicitar,
intensificar, concretizar” a vocação da palavra de expressar múltiplos sentidos. Essa concepção de poesia fez com que os neoconcretos chegassem
a afirmar que o poema era um “não objeto”, algo que tinha somente um
projeto de existência, mas só se realizava quando fosse lido. Ou seja, era o
leitor quem dava “realidade” ao poema.

oITICICA, h. Metaesquema.
Década de 1950. Guache sobre
cartão, 46 3 55 cm.
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DIAs-PIno, Wlademir. In: MEnEZEs, Philadelpho. Roteiro de
leitura: poesia concreta e visual. são Paulo: Ática, 1998. p. 56.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

José Ribamar Ferreira, que
adotou o nome poético de Ferreira Gullar (1930-), nasceu e
passou a infância em são Luís
do Maranhão. Em 1950, viu
a polícia matar um operário
em um comício. Trabalhando como locutor na Rádio
Timbira, órgão do governo
maranhense, Gullar recusou-se a ler uma nota que responsabilizava os comunistas pelo
crime. seu engajamento político cresceu em 1962, quando
entrou para o Centro Popular
de Cultura da União nacional
dos Estudantes. no mesmo
ano, começou a escrever para
o jornal O Estado de S. Paulo,
no qual permaneceu por 30
anos. Perseguido pela ditadura militar em 1971, Ferreira
Gullar se exilou em Moscou,
santiago, Lima e Buenos Aires.
Em 1976, ainda no exílio, publicou seu texto mais conhecido,
Poema sujo.
sua volta ao Brasil, em
1977, foi conturbada. Preso e
interrogado pelos policiais do
Departamento de Polícia Política e Social, só conseguiu
ser solto graças à influência
de amigos. Conhecido pelo
seu engajamento político e
grande conhecimento de arte
e de cultura, Ferreira Gullar
é hoje um dos mais respeitados escritores brasileiros
em atividade.

Ferreira Gullar:
a poesia engajada

O escritor Ferreira Gullar em sua
residência no Rio de Janeiro.

Ferreira Gullar participou do movimento concretista e ajudou a fundar o neoconcretismo. Mas o poeta maranhense
se destacou ao encontrar um tom próprio
para sua produção poética, abandonando
o experimentalismo formal que marcou
esses movimentos. Sua trajetória artística pode ser entendida a partir de uma
declaração feita pelo próprio Gullar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A superposição do desenho de linhas (impressas no papel vegetal) sobre
a página onde se encontram algumas palavras soltas cria um trajeto de
leitura que orienta o olhar do leitor e dá sentido ao conjunto.

[...] Fiz sempre poesia como uma luta em busca do sentido das
coisas, do sentido da própria vida e da literatura e, ao mesmo tempo,
como a necessidade de resgatar a experiência da vida, de não deixar
que ela se perca. [...]
GULLAR, Ferreira. Literatura comentada: Ferreira Gullar. 2. ed.
são Paulo: nova Cultural, 1988. p. 166.
(Fragmento).

A busca pela ampliação dos sentidos do poema marca a primeira produção desse autor, entre os anos de 1940 e 1950.
sobretudo a partir dos anos 1960, o discurso politizado, marxista, ganha
força e dá um caráter mais engajado à obra poética de Ferreira Gullar. Depois do golpe militar de 1964 a inquietação pessoal do autor com os rumos
políticos do país aparece em Dentro da noite veloz (1975), onde procura o
equilíbrio entre a expressão dos sentimentos subjetivos (manifestação de
suas angústias e temores) e a comunicação de uma visão de mundo.
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Sou um homem comum
de carne e de memória
de osso e esquecimento.
Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião
e a vida sopra dentro de mim
pânica
feito a chama de um maçarico
e pode
subitamente
cessar.
[...]
Sou um homem comum
brasileiro, maior, casado, reservista,
e não vejo na vida, amigo,
nenhum sentido, senão
lutarmos juntos por um mundo melhor.
Poeta fui de rápido destino
Mas a poesia é rara e não comove
nem move o pau de arara.

Quero, por isso, falar com você
de homem para homem,
apoiar-me em você
oferecer-lhe meu braço
que o tempo é pouco
e o latifúndio está aí, matando.
[...]
Homem comum, igual
a você,
cruzo a Avenida sob a pressão do imperialismo.
A sombra do latifúndio
mancha a paisagem,
turva as águas do mar
e a infância nos volta
à boca amarga,
suja de lama e de fome.
Mas somos muitos milhões de homens
comuns
e podemos formar uma muralha
com nossos corpos de sonho e margaridas.
GULLAR, Ferreira. Dentro da noite veloz. In: Toda poesia (1950-1999).
9. ed. Rio de Janeiro: José olympio, 2000. p. 167-168. (Fragmento).

Construir sua identidade como “homem comum” significa, para o eu
lírico, reconhecer-se semelhante a tantos outros homens que compartilham
de um destino como o seu, enfrentam as mesmas forças opressoras (o
imperialismo, o latifúndio, a miséria). significa também irmanar-se a todos
os seus semelhantes e, junto com eles, criar condições para resistir: formar uma muralha que combata a exploração, ainda que ela seja feita de
“corpos de sonho e margaridas”.
“Pretendo que a poesia tenha a virtude de, em meio ao sofrimento e ao
desamparo, acender uma luz qualquer, uma luz que não nos é dada, que
não desce dos céus, mas que nasce das mãos e do espírito dos homens”,
afirma Ferreira Gullar na abertura de um de seus livros. Nessa perspectiva,
a poesia aparece como uma afirmação da força da humanidade para resistir às pressões sociais, econômicas e políticas que trazem sofrimento
e desamparo ao ser humano.

Trilha sonora

Traduzir-se
Uma parte de mim
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.
uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.

Uma parte de mim
pesa, pondera:
outra parte
delira.
[...]

Traduzir-se uma parte
na outra parte
— que é uma questão
de vida ou morte —
será arte?

FAGNER, Raimundo. Traduzir-se.
CBs, Rio de Janeiro, 1981. Disponível em:
<http://www.fagner.com.br>.
Acesso em: 10 ago. 2005.

Depois de musicar poemas de Cecília
Meireles e de Florbela
Espanca, Raimundo
Fagner tornou conhecido no Brasil inteiro
um dos mais belos
poemas em que Ferreira Gullar trata da
dificuldade de conciliar os lados racional
e passional do ser
humano.

Cantor Raimundo
Fagner,
são Paulo,
11 set. 2001.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Homem comum
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texto para análise

texto 1

Contribuição para
um alfabeto duplo
Neste texto, percebemos a principal característica
do Concretismo: o poema deve ser lido e visto.

PIGNATARI, Décio. Poesia pois é poesia. são Paulo: Ateliê
Editorial; Campinas/sP: Editora da Unicamp, 2004.
(sem indicação de página).

1. Algumas palavras do poema estão escritas
de uma forma pouco comum. Transcreva-as e
explique o que chama a atenção nelas.
ff
Que efeito essa maneira de grafar as letras
produz sobre o sentido do que é dito no poema?

2. Com esse recurso, o poema ganha diferentes
“leituras”: é como se houvesse mais de um
poema contido nele. Quais são as alterações
produzidas no sentido daquilo que é dito, dependendo da letra que lemos em cada palavra?

a) Também podemos dizer que a palavra “pre-

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras
— porque o poema, senhores,
está fechado:
“não há vagas”
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço
O poema, senhores,
não fede
nem cheira
GULLAR, Ferreira. Dentro da noite veloz. In: Toda poesia.
Rio de Janeiro: José olympio, 2000. p. 162. (Fragmento).

esmerila: pule com esmeril, um mineral que,
pulverizado, serve para polir metais; por
extensão, aperfeiçoar, melhorar.

sente” ganha, dependendo da escolha das
palavras a serem lidas, dois sentidos. Quais
são eles? Justifique sua resposta.

3. O eu lírico faz uma lista de elementos que não

b) De que maneira esse jogo com as letras

a) Que aspecto da vida das pessoas comuns o eu

permite que o poema seja considerado concreto?

c) Relacione o título ao poema.
Unidade 8 • O Pós-Modernismo

do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
A luz o telefone
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O texto a seguir refere-se às questões 1 e 2.

cabem no poema. Quais são eles?
lírico destaca com essa lista?

b) A expressão “não cabe no poema” pode ser interpretada de duas formas. Quais são elas?

c) Essa expressão é repetida várias vezes. Qual é o
O texto a seguir refere-se às questões de 3 a 6.

efeito dessa repetição?

d) Mesmo aquilo que “não cabe no poema” acaba

texto 2

Não há vagas
O eu lírico reflete, neste poema, sobre
as possibilidades da poesia.
O preço do feijão
não cabe no poema. O preço

aparecendo nos versos. Explique como isso é
feito.

4. Releia a segunda estrofe do poema. Transcreva
as expressões utilizadas pelo eu lírico para caracterizar o trabalho do funcionário público e do
operário.
ff
O que essas expressões indicam sobre as atividades exercidas por esses trabalhadores?
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5. Segundo o eu lírico, o que cabe no poema?
ff
O que representa simbolicamente, no contexto do poema, cada um dos
elementos que têm espaço nele em oposição aos que não cabem?

6. Na última estrofe o eu lírico manifesta sua posição sobre a ausência
de função da poesia ao afirmar que o “poema não fede nem cheira”.
Qual é ela?

a) Ferreira Gullar é um poeta “engajado”, que tematiza, em seus textos,
a realidade brasileira. De que maneira a apresentação, ao longo do
texto, daquilo que não cabe no poema contribui para denunciar o
subdesenvolvimento de nosso país?

b) Considere que esse poema foi escrito na época da ditadura militar
e relacione esse fato à última estrofe.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado:
Modernismo no Brasil.
A geração de 1945 e o
Concretismo.

Você viu, neste capítulo, que, na produção poética da chamada
geração de 45, o nome de João Cabral de Melo Neto ganhou grande
destaque. O autor, como você pôde observar, apresenta, em sua obra,
um universo poético essencialmente ligado ao Nordeste. Sua mais
conhecida obra, Morte e vida severina, trata de um tema muito caro
para aqueles que, como o poeta, têm, em razão de suas raízes, uma
noção bastante clara da realidade enfrentada pelos “severinos” deste
mundo. Esse poema mostra, entre outros aspectos, a capacidade de
João Cabral de traduzir em versos, de forma contundente, a miséria
que assola o Nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo, apresentar uma
mensagem de esperança. Severino, ainda que em muitos momentos
deseje desistir, encontra finalmente a resposta para sua pergunta ao
longo de sua trajetória: uma vida com tantas dificuldades deve continuar sendo vivida? A resposta, no final do auto, é dada pela própria
vida: mesmo sofrida, ela merece ser vivida.
Embora o texto tenha sido escrito em 1956, poderíamos afirmar que
o tema retratado continua bastante atual e que, ainda hoje, há muitos
“severinos” fazendo a mesma pergunta da personagem criada por João
Cabral para denunciar a realidade de miséria dos nordestinos.
Para compreender o tema e a estrutura de Morte e vida severina e a
maneira como João Cabral retrata, nesta obra, o drama vivido nas regiões
assoladas pela seca, propomos que você e seus colegas escolham uma
cena desse auto para ser representada para a sala. Para cumprir essa
tarefa, vocês deverão adotar os seguintes procedimentos:
ff
dividir os alunos em quatro grupos: cada grupo deverá ficar
responsável por selecionar uma cena de Morte e vida severina
para representá-la. Um dos grupos deverá selecionar uma cena
do trecho inicial, em que Severino se apresenta e explica sua
empreita; outro grupo deverá escolher uma cena do trecho final,
em que o retirante obtém a resposta para a sua pergunta sobre
a vida. A escolha das outras cenas fica a critério dos outros dois
grupos. Seria interessante, no momento de fazer a escolha, reler
os trechos do auto apresentados no capítulo;
ff
representar as cenas para a sala, respeitando a ordem em que aparecem na obra, explicando, brevemente, depois da representação,
de que forma João Cabral retrata o drama vivido pelos habitantes
das regiões assoladas pela seca. Para auxiliá-los na tarefa de
escolher as cenas e representá-las, seria interessante que vocês
assistissem ao filme de Zelito Viana, Morte e vida severina, baseado
na obra de mesmo nome, indicado na seção “Conexões”.

Material complementar
Moderna PLUS

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jogo de ideias

http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
João Luiz Lafetá.
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A tradição da

geração de 1945:
a poesia participante
A ideologia em Drummond
É na poesia de Drummond que veremos, de forma muito marcada, o
nascimento de uma consciência política traduzida em poesia. num mundo
dividido entre a democracia e o fascismo, em que as pessoas se matavam em
uma grande guerra, o poeta fez de seus versos o instrumento de resistência
ideológica e de denúncia de seu tempo. Observe, no poema a seguir, como
o eu lírico retrata o mundo tomado pelo medo: as guerras e as ditaduras
de toda sorte esterilizam tudo à nossa volta.

Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio, porque esse não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo dos grandes sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.
AnDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa.
Rio de Janeiro: nova Aguilar, 2002. p. 73.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond (www.carlosdrummond.com.br).

A consciência em João
Cabral e Gullar

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Congresso internacional do medo

A consciência crítica da realidade política e social do país pode ser identificada
nas obras de muitos poetas. neste capítulo,
João Cabral de Melo Neto e Ferreira Gullar
são exemplos desse engajamento.
Unidade 8 • O Pós-Modernismo

O retrato de uma
geração

Artistas em passeata no Rio de Janeiro, 1968. Conhecida
como a Passeata dos 100 mil, protestava contra a ditadura
militar que se instalou no poder em 1964.

os ecos da consciência política, despertada no século XX, ainda são sentidos. Poetas como Affonso Romano de
sant’Anna encarregaram-se de garantir
que o poema continue a ser o espaço para
a reflexão sobre os efeitos que a história
de nosso país teve sobre nós. Observe, no
texto a seguir, como é construído o retrato
da geração que viveu a ditadura.
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Que país é este? (1980)

3
Sei que há outras pátrias. Mas
mato o touro nesta Espanha,
planto o lodo neste Nilo,
caço o almoço neste Zâmbia,
me batizo neste Ganges,
vivo eterno em meu Nepal.
Esta é a rua em que brinquei,
a bola de meia que chutei
a cabra-cega que encontrei,
o passa anel que repassei,
a carniça que pulei.

nessa missa enganosa

— um terço se exilou
— um terço se fuzilou
— um terço desesperou

— houve sangue e desamor. Por isto,
canto-o-chão mais áspero e cato-me
ao nível da emoção.
Caí de quatro

animal
sem compaixão.
Uma coisa é um país,
outra uma cicatriz.
Uma coisa é um país,
outra a abatida cerviz.

Uma coisa é um país,
outra esses duros perfis.
Deveria eu catar os que sobraram,
os que se arrependeram,
os que sobreviveram em suas tocas
e num seminário de erradios ratos
suplicar:
— expliquem-me a mim
e ao meu país?
Vivo no século vinte, sigo para o vinte e um
ainda preso ao dezenove
como um tonto guarani
e aldeado vacum. Sei que daqui a pouco
não haverá mais país.
[...]
sAnT’AnnA, Affonso Romano de. Poesia reunida: 1965-1999.
Porto Alegre: L&PM, 2004. v. 1. p. 237-238.

Cerviz: nuca; por extensão, ânimo,
espírito.
Vacum: espécie de gado.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...]

no poema, o eu lírico define a geração a que pertence, marcada pela
morte e pelo sofrimento que caracterizaram os anos de terror da ditadura.
Resta a pergunta: que país é este?
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CONEXÕES
Para assistir
2000 Nordestes, de Vicente Amorim e David França Mendes.
Brasil, 2000.
Este documentário procura fazer um retrato do povo nordestino na virada do século XXI.
Com imagens e depoimentos colhidos em vários estados da região (Ceará, bahia, Rio Grande
do norte, Paraíba e Pernambuco), além de entrevistas com as comunidades nordestinas do Rio
de Janeiro e de são Paulo, o filme mostra a diversidade de crenças, esperanças e frustrações
tanto de quem permaneceu na região quanto de quem migrou em busca de uma nova vida
nos grandes centros. Destaque para a excelente edição do documentário, que constrói um
retrato crítico da realidade da região na atualidade ao intercalar os depoimentos que revelam
os sonhos de uma vida melhor, distante da miséria, a imagens de filmes que tematizam o
nordeste e suas mazelas, como Vidas secas, de nelson Pereira dos santos, Deus e o Diabo na
Terra do Sol, de Glauber Rocha, e Os fuzis, de Ruy Guerra.

O homem que virou suco, de joão batista de Andrade.
Brasil, 1980.

Morte e vida severina, de Zelito Viana.
Brasil, 1977.
As filmagens de Morte e vida severina em pleno sertão pernambucano, nos “limites da
Paraíba”, como indicado no próprio poema de João Cabral, fazem desse filme de Zelito Viana
um dos documentos mais importantes da história do cinema nacional. Adaptação muito
cuidadosa da obra de João Cabral, o poema foi musicado por Chico Buarque de hollanda,
respeitando a linguagem estética do texto original.

Para navegar
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.
cfm?fuseaction=videos
nesta página do site Itaú Cultural, na qual são disponibilizados vários vídeos curtos com
depoimentos sobre literatura e com a leitura de obras de autores brasileiros, é possível assistir a Ferreira Gullar lendo e comentando um trecho de um de seus textos mais conhecidos:
Poema sujo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Filme clássico da história do cinema nacional, rodado já no final da ditadura militar, aborda
um dos temas mais caros à organização social em nosso país: o êxodo rural.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_
action=&co_obra=99991
No portal Domínio público é possível assistir a um episódio do programa Mestres da Literatura, exibido pela TV Escola, dedicado a João Cabral de Melo neto. Intitulado Quatro vezes
quatro: João Cabral de Melo Neto, o episódio intercala trechos de uma entrevista em que o
poeta fala sobre o próprio fazer literário com depoimentos de Lêdo Ivo, Ferreira Gullar, Durval
Carvalho de Barros, entre outros, sobre a vida e a obra desse grande poeta brasileiro.

http://www.tvcultura.com.br/aloescola
Site sob responsabilidade da TV Cultura de são Paulo, o Alô Escola preparou uma página
para João Cabral de Melo neto que apresenta as principais características da poesia do poeta
pernambucano. Material bastante didático e muito apropriado para iniciar estudos sobre o
poeta.

http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_works_112_O.html
O Guggenheim Museum apresenta uma série de obras de Mondrian que ilustram bem a retomada das formas e a geometrização levada às últimas consequências no século XX. Trata-se
de uma importante discussão para os estudos da obra de João Cabral de Melo neto.
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Para ler e pesquisar
Melhores poemas de João Cabral de Melo Neto,
organização de Antônio Carlos secchin.
São Paulo: Global, 2004.
Este livro apresenta uma seleção cuidadosa dos textos mais significativos de toda a produção de João Cabral de Melo neto, desde
“Pedra do sono” (1941) até “Auto do frade” (1984).

Melhores poemas de Ferreira Gullar, organização de
Alfredo bosi.
São Paulo: Global, 2004.
Antologia com os poemas que melhor retratam os diferentes aspectos da obra de Ferreira Gullar, organizada pelo professor e crítico
literário Alfredo Bosi.

Poesia pois é poesia: 1950-2000, de Décio Pignatari.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
Este livro reúne praticamente toda a obra poética de Décio Pignatari, um dos maiores nomes da poesia concreta e visual brasileira,
além de traduções e textos inéditos.

Melhores poemas de José Paulo Paes, organização de
Davi Arrigucci jr.
São Paulo: Global, 2003.
Esta obra apresenta os melhores poemas de José Paulo Paes, selecionados pelo professor e crítico literário Davi Arrigucci Jr.

Transfiguração, de Cordel do Fogo encantado.
Recife: RecBeat, 2006.
Formado a partir de uma proposta de espetáculo teatral, o grupo
original de Arcoverde – PE, o Cordel do Fogo Encantado, traz referências às obras de autores consagrados da literatura que têm o sertão
e o sertanejo como temas. A faixa “Morte e vida Stanley”, de José
Paes de Lira (o Lirinha), é uma clara alusão a Morte e vida severina,
de João Cabral de Melo neto.
Em outro álbum, O palhaço do circo sem futuro (RecBeat, 2002), Lirinha recita “Dos três mal amados”, fragmentos da fala do personagem
Joaquim de Os três mal amados, de 1943, também de João Cabral,
inspirado no poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade.

Isto não é um livro de viagem – 16 fragmentos de
Galáxias, de Haroldo de Campos.
São Paulo: Editora 34, 1992.

Capítulo 28 • A geração de 1945 e o Concretismo

Para ouvir

neste CD, haroldo de Campos lê alguns fragmentos de Galáxias,
uma de suas obras mais significativas, em que mescla prosa e poesia,
exemplificando a sofisticação da produção concretista do autor.
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uma viagem no tempo

Primeiras leituras

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

CHIRICO, G. Mistério e
melancolia de uma rua. 1914.
Óleo sobre tela.

Tentação
Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas,
ela era ruiva.
Na rua vazia as pedras vibravam de calor — a cabeça da menina flamejava.
Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar
submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando
o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com
soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta
nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente
uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante
da porta, às duas horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com
alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra
os joelhos.
Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em
Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina,
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um basset
lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um basset ruivo.
Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento.
Desprevenido, acostumado, cachorro.
A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou
diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam.
Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá
estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se
passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também
ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo.
Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram
rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam.
Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos.
No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para
a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães
maiores, de tantos esgotos secos — lá estava uma menina, como se fora carne de
sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais
um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com
que se pediam.
Mas ambos eram comprometidos.
Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando
ela fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada.
A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas
mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com
olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la
dobrar a outra esquina.
Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás.
Fremia: emitia um som.
Encabulamento: vergonha,
constrangimento.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina.
Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 46-48.

664

I_plus_literatura_cap29_C.indd 664

11/11/10 4:53:28 PM

Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica
que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo
assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e
verde: o inseto.
Houve um grito abafado de um de meus filhos:
— Uma esperança! e na parede bem em cima de sua
cadeira! Emoção dele também que unia em uma só as duas
esperanças, já tem idade para isso. Antes surpresa minha:
esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente
em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça
numa parede. Pequeno rebuliço: mas era indubitável, lá
estava ela, e mais magra e verde não podia ser.
— Ela quase não tem corpo, queixei-me.
— Ela só tem alma, explicou meu filho e, como filhos
são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele
falava das duas esperanças.
Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas
pernas, por entre os quadros da parede. Três vezes tentou
renitente uma saída entre dois quadros, três vezes teve
que retroceder caminho. Custava a aprender.
— Ela é burrinha, comentou o menino.
— Sei disso, respondi um pouco trágica.
— Está agora procurando outro caminho, olhe, coitada,
como ela hesita.
— Sei, é assim mesmo.
— Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é
guiada pelas antenas.
— Sei, continuei mais infeliz ainda.
Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando. Vigiando-a
como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo
do lar para que não se apagasse.
— Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa
que só pode andar devagar assim.
Andava mesmo devagar — estaria por acaso ferida?
Ah não, senão de um modo ou de outro escorreria sangue,
tem sido sempre assim comigo.
Foi então que farejando o mundo que é comível, saiu
de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas
me parecia “a” aranha. Andando pela sua teia invisível,
parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos e, oh! Deus, queríamos
menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu
disse fracamente, confusa, sem saber se chegara infelizmente a hora certa de perder a esperança:
— É que não se mata aranha, me disseram que traz
sorte...
— Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o
menino com ferocidade.
— Preciso falar com a empregada para limpar atrás
dos quadros — falei sentindo a frase deslocada e ouvindo

o certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei
um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a
empregada: eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar
o caminho da esperança.
O menino, morta a aranha, fez um trocadilho, com o
inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava
vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida:
a esperança pousara em casa, alma e corpo.
Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive, é
um esqueletinho verde, e tem uma forma tão delicada
que isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas,
nunca tentei pegá-la.
Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança
bem menor que esta, pousara no meu braço. Não senti
nada, de tão leve que era, foi só visualmente que tomei
consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza.
Eu não mexia o braço e pensei: “e essa agora? que devo
fazer?” Em verdade nada fiz. Fiquei extremamente quieta
como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me
lembro mais o que aconteceu. E, acho que não aconteceu
nada.
LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina.
Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 92-94.

Renitente: obstinada, teimosa.
Transladar-se: transferir-se, mudar de lugar.
Devaneei: fantasiei, imaginei.

KLIMT, G. Esperança II. 1907-1908. Óleo, ouro e platina sobre
tela, 110,5  110,5 cm.

Primeiras leituras
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Capítulo

29

A prosa pós-moderna

ObjETivOs
Ao final do estudo deste
capítulo, você deverá ser
capaz de:
1. Compreender como a
prosa pós-moderna
promove uma reinvenção
da narrativa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. Identificar as
características da
narrativa de Guimarães
Rosa.
3. Analisar a função do
experimentalismo criador
na linguagem para a
narrativa de Guimarães
Rosa.
4. Explicar o que dá
dimensão universal à obra
do autor.
5. Reconhecer as
características da
narrativa de Clarice
Lispector.
6. Identificar a estrutura
recorrente nos romances
e contos da autora.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

7. Analisar como a busca da
identidade é tratada pela
autora.
8. Justificar por que os
romances e contos de
Clarice Lispector se
organizam a partir da
descoberta pessoal.
9. Compreender como a
abordagem intimista
inaugurada por Clarice
Lispector ecoa no
texto de escritoras
contemporâneas que
adotam um olhar mais
introspectivo para os
dramas existenciais
humanos.

KRAJCBERG, F. Relevos. 1990. Série Cascas.
Cascas de árvores calcinadas de diversas
regiões do Brasil e pigmentos naturais,
1  1,6 m em média. Os artistas plásticos
pós-modernos, assim como os escritores,
buscam também novas linguagens.
A escolha de cascas de árvore como
matéria-prima é uma tentativa do autor de
encontrar uma linguagem que provoque
reflexões a respeito da relação entre o ser
humano e a natureza.
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N

o fim da década de 1940, a prosa de ficção brasileira passa por uma
transformação radical. A exploração da linguagem, matéria-prima do texto, favorece novas experiências que rompem com a estrutura
tradicional da narrativa ao mesmo tempo que permitem um mergulho
na mais funda intimidade do ser humano. Saiba, neste capítulo, como
os principais autores do período se lançaram nessas transformações.

Leitura da imagem
1. Observe a escultura de Frans Krajcberg. Ela foi criada a partir de cascas
de árvores queimadas das florestas brasileiras. Com que se parecem
essas cascas?

a) Qual foi o propósito do artista ao acrescentar pigmentos naturais de
cor vermelha às cascas queimadas?

b) O que ele pode ter querido sugerir com essa cor?

Não escrevo, encontro imagens: essa é minha maneira de trabalhar.
Meu alfabeto são as imagens vistas nas obras expostas, que devem,
principalmente, ser ponto de partida para uma reflexão mais abrangente sobre o homem e sua relação com o meio ambiente. [...]
KRAJCBERG, Frans. Meu alfabeto são as imagens.
Espaço cultural Frans Krajcberg: catálogo, 2003.

a) Krajcberg revela um dado essencial de seu processo de criação: busca
formas preexistentes na natureza para dar-lhes novo significado. Explique por que esse processo pode ser visto como “ponto de partida
para uma reflexão mais abrangente sobre o homem e sua relação com
o meio ambiente”.

b) “Meu alfabeto são as imagens.” Discuta com seus colegas: qual a
importância da matéria (sua linguagem) escolhida pelo artista para
alcançar o seu objetivo?

Da imagem para o texto
3. Na literatura, a importância da linguagem, o material que compõe o
texto, sobressai na obra de certos autores, como Guimarães Rosa. Leia
um trecho escrito por ele.

[...] De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi
puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói no asp’ro, não fantasêia.
Mas, agora, feita folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range
rede. E me inventei neste gosto, de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou
o dito. Abrenúncio. Essas melancolias. [...]
Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem — ou é
o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem
diabo nenhum. Nenhum! — é o que digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco
— é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. Este caso — por estúrdio que
me vejam — é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não diga que
o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço!
Sua alta opinião compõe minha valia. [...]

Frans Krajcberg em seu
ateliê em Viçosa, BA, 2003.

Frans Krajcberg (1921-)
nasceu na Polônia e veio para
o Brasil em 1948. Tornou-se
mundialmente famoso por
suas esculturas com troncos
de árvores mortas. Viajou
seguidas vezes para a Amazônia e para o pantanal mato-grossense, onde fotografou
e documentou os desmatamentos, recolheu raízes
e troncos calcinados como
matéria-prima para suas
obras. Artista plástico premiado internacionalmente,
Krajcberg vê a arte como uma
forma de militância e usa seu
prestígio internacional para
combater a destruição da
natureza.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Moquém: grelha de paus que se
coloca sobre o fogo para assar
peixe ou carne.
Dessossegos: agitações,
alvoroços.
Abrenúncio: Deus me livre.
vige: vigora.
Mercê: favor, benefício.
Estúrdio: esquisito, estranho.
Assisado: ajuizado, sensato,
ponderado.
Traíras: peixes com cerca de
60 cm de comprimento e coloração
que varia do negro ao pardo
escuro, ventre branco e manchas
escuras espalhadas pelo corpo.
Desvalido: pobre, miserável,
desamparado.
Rogando: pedindo.
Empós: após, depois.
Afamilhado: que tem muitos
filhos. Usado no texto com o
sentido de homem de família.
Andaço: epidemia que se espalha
por uma certa localidade.
sapiranga (regionalismo):
blefarite, inflamação do bordo
externo das pálpebras.
Remediável: que pode ser
remediado.
Demudou: transformou-se,
modificou-se.
Parlanda: falatório, palavreado.
invencionice: mentira.
vendível: vendável, que pode ser
vendido.

Que o que gasta, vai gastando o diabo dentro da gente, aos pouquinhos, é
o razoável sofrer. E a alegria de amor — compadre meu Quelemém diz. Família.
Deveras? É e não é. O senhor ache e não ache. Tudo é e não é... Quase todo
mais grave criminoso feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai,
e é bom amigo de seus amigos! Sei desses. Só que tem os depois — e Deus,
junto. Vi muitas nuvens.
Mas, em verdade, filho também abranda. Olhe: um chamado Aleixo,
residente a légua do Passo do Pubo, no da-Areia, era o homem de maiores
ruindades calmas que já se viu. Me agradou que perto da casa dele tinha um
açudinho, entre as palmeiras, com traíras, pra-almas de enormes, desenormes, ao real, que receberam fama; o Aleixo dava de comer a elas, em horas
justas, elas se acostumaram a se assim das locas, para papar, semelhavam
ser peixes ensinados. Um dia, só por graça rústica, ele matou um velinho que
por lá passou, desvalido rogando esmola. O senhor não duvide — tem gente,
neste aborrecido mundo, que matam só para ver alguém fazer careta... Eh,
pois, empós, o resto o senhor prove: vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o
cão. Esse Aleixo era homem afamilhado, tinha filhos pequenos; aqueles eram o
amor dele, todo, despropósito. Dê bem, que não nem um ano estava passado,
de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço
de sarampão, se disse, mas complicado; eles nunca saravam. Quando, então,
sararam. Mas os olhos deles vemelhavam altos, numa inflama de sapiranga
à rebelde; e susseguinte — o que não sei é se foram todos duma vez, ou um
logo e logo outro e outro — eles restaram cegos. Cegos, sem remissão dum
favinho de luz dessa nossa! O senhor imagine: uma escadinha — três meninos
e uma menina — todos cegados. Sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo;
mas mudou: ah, demudou completo — agora vive da banda de Deus, suando
para ser bom e caridoso em todas suas horas da noite e do dia. Parece até que
ficou o feliz, que antes não era. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte,
porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá o rumo de sua alma. Isso
eu ouvi, e me deu raiva. Razão das crianças. Se sendo castigo, que culpa das
hajas do Aleixo aqueles meninozinhos tinham?! [...]
Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre
coitado. Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e
suma doutoração. [...]
Agora, bem: não queria tocar nisso mais — de o Tinhoso; chega. Mas tem
um porém: pergunto: o senhor acredita, acha fio de verdade nessa parlanda,
de com o demônio se poder tratar pacto? Não, não é não? Sei que não há.
Falava das favas. Mas gosto de toda boa confirmação. Vender sua própria
alma... Invencionice falsa! E, alma, o que é? Alma tem de ser coisa interna
supremada, muito mais do de dentro, e é só, do que um se pensa: ah, alma
absoluta! Decisão de vender alma é afoitez vadia, fantasiado de momento, não
tem a obediência legal. [...] Se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida,
nem que a pessoa queira ou não queira. Não é vendível. O senhor não acha?
Me declare, franco, peço. Ah, lhe agradeço. Se vê que o senhor sabe muito,
em ideia firme, além de ter carta de doutor. Lhe agradeço, por tanto. Sua
companhia me dá altos prazeres. [...]
ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas.
19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 26-41.
(Fragmento).

a) Nesse trecho, Riobaldo, o narrador-protagonista, conversa com seu
compadre. Como ele se apresenta?

b) Que características tem o interlocutor a quem Riobaldo se dirige?
Justifique.

c) Por que essa conversa é tão importante para o narrador?
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4. Logo no início do texto, Riobaldo explica que passou por uma mudança
de vida. Que mudança é essa?
ff
De que modo ela se relaciona à conversa que ele inicia com o compadre
Quelemém? Justifique.

5. Qual é a grande indagação que Riobaldo procura responder, com a
ajuda de seu interlocutor? Transcreva o trecho em que ela é revelada
pelo narrador.

a) No final do texto, Riobaldo faz outra pergunta ao seu Quelemém. Que
pergunta é essa?
pergunta feita?

6. Assim que explicita sua indagação inicial, Riobaldo conta a seu interlocutor a história de um homem chamado Aleixo. Resuma essa
história.
ff
Por que Aleixo é apresentado como “o homem de maiores ruindades
calmas que já se viu”?

7. De que modo a história de Aleixo relaciona-se à primeira questão feita
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

por Riobaldo a seu interlocutor?
ff
Segundo o narrador, “o diabo vige dentro do homem”. A história de
Aleixo revela, para ele, uma das forças capazes de abrandar o mal.
Explique.

8. Releia.
“Vivi puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói
no asp’ro, não fantasêia
[...] estou de range rede.”
ff
Explique como a linguagem é trabalhada, nessas duas passagens, para
tornar mais real para o leitor a situação presente de Riobaldo.

9. Guimarães Rosa recria a linguagem, utilizando as palavras em contextos
inesperados e, assim, ampliando o seu poder de significação. Considerando tal afirmação, explique esse efeito nas passagens destacadas:

“[...] os olhos deles vermelhavam altos, numa inflama de sapiranga à rebelde.”
“Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal.”

10. É possível afirmar que o processo de trabalho do escultor Krajcberg com
materiais da natureza apresenta similaridade com o de Guimarães Rosa
com as palavras?

A reinvenção da narrativa
A literatura acompanha o processo de busca de novas possibilidades de
organização desencadeado pelo Pós-Modernismo. Dois autores já anunciavam, em momento anterior, o experimentalismo narrativo característico da
prosa pós-moderna: o irlandês James Joyce e a inglesa Virginia Woolf.
Em Ulisses, inspirado livremente na Odisseia, de Homero, Joyce reinventa
a linguagem e a sintaxe. O escritor irlandês explora processos de associação
de imagens e todo tipo de recurso verbal para criar o fluxo de consciência
das personagens Leopold Bloom, Stephen Dedalus e Molly Bloom. O leitor,
envolvido por uma “fala” incessante, acompanha as andanças de Leopold
Bloom por Dublin, capital da Irlanda, no dia 16 de junho de 1904.

Guimarães Rosa em seu
escritório, s.d.

Guimarães Rosa (1908-1967) nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais. Cresceu
ouvindo vaqueiros que passavam pelo armazém do pai
contarem “causos”. Aos 10
anos, mudou-se para Belo
Horizonte, onde faria seus estudos. Médico, sempre foi um
apaixonado pela literatura e
pelas línguas estrangeiras.
Falava alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e um
pouco de russo; além dessas
línguas, lia também sueco,
holandês, latim e grego.
Clinicou na cidade de Itaguara, pequeno município de
Itaúna (MG). Lá, recuperou
a convivência com os cenários que haviam povoado
sua infância e, mais tarde,
inspirariam sua obra literária. Prestou concurso para o
Itamaraty e iniciou a carreira
de cônsul. Começava uma segunda vida de viagens, agora
não mais pelos caminhos das
Gerais, mas pelas veredas do
mundo.
A consagração literária
veio em 1946, com a publicação de Sagarana, livro de
contos que ganhou vários
prêmios. A partir de então,
as histórias se multiplicaram:
Corpo de baile (1956), Grande sertão: veredas (1956),
Primeiras estórias (1962) e
Tutameia (1967). Os contos
de Estas estórias foram publicados postumamente, em
1969.
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b) Por que ela revela que Riobaldo já tem uma resposta para a primeira
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[...] Além disso como você poderia se lembrar de todo mundo? Olhos, andar,
voz. Bem, a voz, sim: gramofone. Que se tenha um gramofone em todas as
sepulturas ou que ele seja guardado em casa. Depois do jantar num domingo.
Ponha no pobre e velho bisavô. Craarc! Alôalôalô tãotãofeliz craarc tãotãocontenterever alôalô tãotão pshite. Faz você lembrar da voz como a fotografia faz
lembrar do rosto. De outro jeito você não poderia se lembrar do rosto quinze
anos depois, digamos. [...]
Tstcrst! Um chocalhar de pedras. Espere. Pare!
Baixando os olhos ele olhou com atenção para uma cripta de pedra. Algum
animal. Espere. Lá vai ele. [...]
JOYCE, James. Ulisses. Tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. p. 130. (Fragmento).

De olho no filme

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

As horas mortas de
Mrs. Dalloway
Baseado no romance
As horas, de Michael Cunningham, o filme conta um
dia na vida de três mulheres
que vivem em épocas diferentes: a escritora Virginia
Woolf, que viveu na Inglaterra na década de 1920, e
as norte-americanas Laura
Brown, dona de casa da
década de 1950, e Clarissa
Vaughn, editora que, em
2001, planeja uma festa
para comemorar o prêmio
literário conquistado por um
grande amigo escritor.
O ponto de contato entre as vidas dessas três
mulheres é o romance Mrs.
Dalloway, de Virginia Woolf.
O filme discute se é melhor
viver em busca da própria
felicidade ou se dedicar
à felicidade das pessoas
que nos cercam.

Tome nota
O fluxo de consciência é uma técnica narrativa utilizada para expressar,
por meio de um monólogo interior, os vários estados de espírito e as emoções
que caracterizam uma personagem. Para isso, o narrador apresenta pensamentos sem se preocupar em garantir a articulação lógica entre as ideias:
uma série de impressões (visuais, olfativas, auditivas, físicas, associativas)
ganha forma no texto, recriando, em um universo ficcional, o funcionamento
da mente humana.

Virginia Woolf também faz uso do fluxo de consciência para lidar com
as angústias individuais de personagens atormentadas. O fio narrativo se
fragmenta e se multiplica, tecendo uma rede complexa da qual surge, ao
fim, a imagem multifacetada dos seres humanos.

Estivera em Amsterdam, dizia o Sr. Bankes enquanto atravessava o gramado
com Lily Briscoe. Vira os Rembrandts. Estivera em Madrid. Infelizmente, era
Sexta-Feira Santa e o Prado estava fechado. Estivera em Roma. A Srta. Briscoe
tinha ido a Roma? Oh, deveria ir, seria uma experiência maravilhosa para ela;
a Capela Sixtina, Michelangelo, e Pádua com seus Giottos. [...]
Ela estivera em Bruxelas; estivera em Paris, mas numa visita rápida, apenas
para ver uma tia doente. Estivera em Dresden; havia milhares de quadros que não
vira; entretanto, refletiu ela, talvez fosse melhor não ver quadros: eles apenas
nos tornavam desalentadoramente descontentes com nosso próprio trabalho.
[...] De qualquer forma — disse Lily, reprimindo sua pequena insinceridade —,
continuaria sempre a pintar, pois a pintura interessava-a. Sim, estava certo de
que continuaria — disse o Sr. Bankes. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Estátua de James Joyce, em
Fluntern Cemetery, Dublin,
15 jun. 2004.

WOOLF, Virginia. Rumo ao farol. Tradução de Luiza Lobo. Rio de Janeiro:
O Globo; São Paulo: Folha de S.Paulo, 2003. p. 77-78. (Fragmento).

Interessados em tratar da experiência interior dos indivíduos (a noção
de espaço e tempo, a ideia do eu e de sua relação com o outro), Joyce e
Woolf abrem mão da organização tradicional do romance, atribuindo novos
papéis para narrador e personagens e propondo novas relações entre tempo
e espaço narrativos.
Cena do filme As horas, de
Stephen Daldry. EUA, 2002.

No Brasil, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector serão os principais
responsáveis pela transformação da prosa de ficção. Na obra desses autores, observa-se a essência da literatura pós-moderna: encarar a palavra
como um feixe de significados.

670

I_plus_literatura_cap29_C.indd 670

11/11/10 4:53:37 PM

1953
1959

Todo o convencionalismo característico da prosa cai por terra. Guimarães Rosa ousa escrever um romance de mais de 500 páginas sem dividi-lo em capítulos, num imenso monólogo. A função tradicional de narrador
como organizador da história é revista. Ele tanto pode ser confundido com
uma personagem que detém diretamente a palavra, como faz Guimarães
Rosa em Grande sertão: veredas, ou ser transformado em uma espécie
de consciência crítica que ajuda o leitor a refletir sobre o significado dos
comportamentos das personagens, como acontece em A hora da estrela,
de Clarice Lispector.

Criação da Petrobras.

Fidel Castro toma o
poder em Cuba.

Os agentes do discurso
“O escritor não é um ser passivo, que se limita a recolher dados da realidade, mas deve estar no mundo como presença ativa, em comunicação com o
que o cerca”, disse certa vez Clarice Lispector. “A literatura deve ter objetivos
profundos e universalistas: deve fazer refletir e questionar sobre um sentido
para a vida e, principalmente, sobre o destino do homem na vida.”
Essas duas declarações da escritora revelam o modo como desejava
interagir com a realidade, levando em consideração o texto literário como
algo vivo, que afeta o leitor, que reflete o contexto, que expressa os pontos
de vista de seu autor.
O contexto de produção de Clarice Lispector e Guimarães Rosa foi mais
internacional que o de outros escritores brasileiros. A experiência pessoal
de viver fora do Brasil influenciou suas
obras, que falam de aspectos da vida
brasileira mas abordam questões
universais.
O fortalecimento das editoras com
a explosão do romance na geração de
1930 tornou mais fácil a publicação e
a circulação de novos livros. Guimarães e Clarice, aclamados pela crítica
após um momento inicial de espanto
Clarice Lispector em seu
diante do novo, não tiveram dificuldaapartamento em Nápoles, onde
de para publicar suas obras.
viveu entre 1944 e 1946.

Publicação de Primeiras
estórias, de Guimarães
Rosa.

Assassinato do
presidente norte-americano John F.
Kennedy.

Mao Tsé-tung lança a
Revolução cultural na
China.

Protestos estudantis
em vários países por
reformas educacionais e
políticas.
O presidente Costa
e Silva decreta o Ato
Institucional no 5 (AI-5),
em vigor até 1978, que
o autorizava a fechar o
Congresso, cassar direitos
civis elementares e
censurar a imprensa.

O primeiro ser humano
chega à Lua.
Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Chico Buarque de
Hollanda e Edu Lobo
partem para o exílio.
Acontece o Festival de
Woodstock.

Jimi Hendrix no festival
de Woodstock, 18 ago.
1969.
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1966

1963

1962

Fidel Castro ao chegar
a Havana, Cuba,
1o jan. 1959.

1968

Como não existe uma definição única de Pós-Modernismo, não há somente
um projeto literário para a prosa pós-moderna. Neste capítulo, estudaremos
especificamente os caminhos percorridos por Guimarães Rosa e Clarice Lispector na construção de sua obra literária.
O universo ficcional de Guimarães Rosa se caracteriza pelo uso particular
da linguagem e por, nesse mundo aparentemente regional, tratar de temas
próprios a todos os seres humanos.
Guimarães Rosa envolve o leitor em uma imensa rede de histórias que
abrem espaço para a reflexão sobre as grandes questões universais que
atormentam o ser humano. Essas questões dizem respeito a temas como
o bem e o mal, a sanidade e a loucura, o certo e o errado, o amor e a morte,
o acaso e o destino.
Clarice Lispector, por sua vez, desenvolve um universo ficcional em
que investiga os processos que tornam o ser humano único, que lhe dão
identidade. Suas narrativas abandonam o interesse pelo enredo, para submeter as personagens a um processo de individuação que permite a elas
reconhecer a própria identidade. Esse reconhecimento as faz reavaliar o
contexto em que se encontram e questionar a sua submissão às expectativas familiares e sociais.

1969

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O projeto literário
da prosa pós-moderna
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•

A prosa pós-moderna e o público

No cenário literário de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Erico Verissimo, a chegada de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, embora importante,
não ganha muito destaque entre os leitores.
Passado o estranhamento inicial causado principalmente pela experimentação com a linguagem e pela ruptura com as estruturas narrativas,
tanto Clarice como Guimarães são aclamados publicamente pela crítica
especializada. Quando isso aconteceu, entraram na moda.

Ilustração de Poty para
Sagarana, publicado em 1968.

As obras desses autores desafiam o leitor a entrar em um mundo
próprio, a participar de maneira ativa da construção do sentido e a
dialogar efetivamente com o texto. No momento em que o leitor aceita
o jogo proposto por esses escritores e se deixa levar pela linguagem
envolvente de sua ficção, mergulha em um fascinante universo narrativo
e, ao acompanhar a vida e a trajetória das personagens, muitas vezes
percebe-se refletindo sobre a sua própria vida.

Tanto em Guimarães Rosa como em Clarice Lispector, o trabalho
com a linguagem é a principal ferramenta para a criação literária. Na
obra de Guimarães Rosa, esse trabalho aparece sob a forma da experimentação radical com as palavras: resgate de termos arcaicos, criação
de neologismos, tentativa de fugir dos clichês, reconstrução da fala
regional do interior de Minas, criando ritmos inesperados, inversões
surpreendentes, imagens delicadas e belas.
Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico
só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio
São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são
profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros,
mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens.
ROSA, Guimarães. Disponível em: <http://www.tvcultura.com.br/
aloescola/literatura/guimaraesrosa>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Linguagem: experimentalismo criador
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Em Clarice Lispector, a experimentação afeta principalmente a estrutura
da narrativa. É o domínio da técnica do fluxo de consciência, porém, que se
torna a marca registrada da autora.
— — — — — — estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender.
Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que
vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda.
Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de
não a saber como viver, vivi uma outra coisa? A isso quereria chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar:
para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização pois não quero
me confirmar no que vivi — na confirmação de mim eu perderia o mundo como eu
o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. [...]
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H.
Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 11. (Fragmento).

A paixão segundo G.H. começa assim, com uma série de travessões. O
leitor é lançado, sem qualquer aviso, nos confusos pensamentos da personagem. Não se sabe o que foi que ela viveu, por que essa experiência teve
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um impacto tão grande em sua vida. Essa apresentação de uma série de
impressões, de reações, de sentimentos configura o fluxo de consciência
da personagem. Nas obras de Clarice, essa técnica é usada para permitir
que o leitor acompanhe de perto todas as transformações por que passam
as personagens no processo de descoberta interior.
Clarice Lispector e Guimarães Rosa trazem assim a escrita para o primeiro plano, demonstrando a possibilidade de valorizar a elaboração do
texto e o trabalho com a linguagem como espaço de construção de mundos
específicos.

texto para análise
Campo geral

[...] Estava Mãe, estava Tio Terêz, estavam todos. O senhor alto e claro
se apeou. [...] O senhor perguntava à Mãe muitas coisas do Miguilim.
Depois perguntava a ele mesmo: — “Miguilim, espia daí: quantos dedos
da minha mão você está enxergando? E agora?” [...]
E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo o
jeito.
— Olha, agora!
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade,
tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas.
[...] E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo... O senhor tinha
retirado dele os óculos, e Miguilim ainda apontava, falava, contava
tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada; mas o
senhor dizia que aquilo era do modo mesmo, só que Miguilim também
carecia de usar óculos, dali por diante. O senhor bebia café com eles. Era
o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo podia. Coração de Miguilim
batia descompasso, ele careceu de ir lá dentro contar à Rosa, à Maria
Pretinha, à Mãitana. [...].
Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora.
— “Você está triste Miguilim?” — Mãe perguntou.
Miguilim não sabia. Todos eram maiores do que ele, as coisas reviravam sempre dum modo tão diferente, eram grandes demais.
— Pra onde ele foi?
— A foi p’ra a Vereda do Tipã, onde os caçadores estão. Mas amanhã
ele volta, de manhã, antes de ir s’embora para a cidade. Disse
que, você querendo, Miguilim, ele junto te leva... — O doutor
era homem muito bom, levava o Miguilim, lá ele comprava uns
óculos pequenos, entrava para a escola, depois aprendia ofício.
— “Você quer mesmo ir?”
Miguilim não sabia. Fazia peso para não soluçar. Sua alma,
até ao fundo, se esfriava. Mas Mãe disse:
— Vai, meu filho. É a luz dos teus olhos, que só Deus teve
poder para te dar. Vai. [...]
O doutor chegou. — “Miguilim, você está aprontado? Está
animoso?” Miguilim abraçava todos, um por um, dizia adeus
até aos cachorros, ao Papaco-o-Paco, ao gato Sossõe que lambia as mãozinhas se asseando. [...] Estava abraçado com Mãe.
Podiam sair.

Um novo olhar
Campo geral é uma narrativa em terceira pessoa, em
que o narrador, adotando a
perspectiva do protagonista,
um garoto míope, inteligente
e sensível, chamado Miguilim,
conta a história de sua vida
no Mutum, uma região do
sertão mineiro.
É a partir do olhar do menino que as personagens e as
relações entre elas vão sendo
apresentadas. A miopia que
impede Miguilim de formar
uma visão clara do mundo
que o cerca funciona como
uma metáfora da construção do olhar social, familiar,
cultural ao longo da infância.
Dessa forma, o leitor acompanha as
alegrias e as tristezas que povoam o
mundo de Miguilim
e determinam seu
amadurecimento
até sua partida
para a cidade.
Ilustração de Djanira
para a obra Campo
geral, de Guimarães
Rosa, 1964.
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O trecho a seguir mostra o momento em que a visita
de um médico muda a vida do menino Miguilim.
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Mas, então, de repente, Miguilim parou em frente do doutor. Todo
tremia, quase sem coragem de dizer o que tinha vontade. Por fim, disse.
Pediu. O doutor entendeu e achou graça. Tirou os óculos, pôs na cara
de Miguilim.
E Miguilim olhou para todos, com tanta força. Saiu lá fora. [...] O Mutum
era bonito! Agora ele sabia. [...]
Olhava mais era para Mãe. [...] Todos choravam. O doutor limpou a
goela, disse: — “Não sei, quando eu tiro esses óculos, tão fortes, até meus
olhos se enchem d’água...” Miguilim entregou a ele os óculos outra vez.
Um soluçozinho veio. [...] Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o
beijava. A Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras, para a viagem.
Papaco-o-Paco falava, alto, falava.
Carecia: precisava.
Curvelo: cidade de Minas Gerais.
Ofício: profissão.
Algibeiras: bolsos da roupa.

1. Que informações o texto fornece a respeito do doutor José Lourenço?
ff
Embora a narrativa esteja em terceira pessoa, a perspectiva adotada
é a de Miguilim. O que significa, nesse contexto, a afirmação de que
o doutor José Lourenço “tudo podia”?

2. Assim que Miguilim colocou os óculos do doutor, passou a ver tudo.
Transcreva as expressões que retratam a nova “visão” de mundo do
garoto.

a) Como Miguilim reagiu diante dessa nova “realidade”?
b) “Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo...” Nessa frase, o uso da linguagem deixa evidente que a perspectiva adotada na narrativa é a
do menino. Explique por quê.

3. Explique de que maneira o trecho abaixo mostra que a realidade é
captada a partir da óptica infantil de Miguilim.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim.
9. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
p. 139-142. (Fragmento).

“Miguilim não sabia. Todos eram maiores do
que ele, as coisas reviravam sempre dum modo tão
diferente, eram grandes demais.”

4. Qual o trecho que mostra o medo e a dúvida de Miguilim em sair de
Mutum?

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

a) De que maneira essas emoções aparecem no trecho?
b) Sua mãe o aconselha a partir, dizendo: “É a luz dos teus olhos, que
só Deus teve poder para te dar”. A que ela está se referindo?

5. De que maneira a partida comovente de Miguilim é transmitida ao
leitor?
ff
Essa narrativa mostra o processo de amadurecimento de Miguilim.
Explique de que maneira a descoberta da miopia e sua partida simbolizam esse amadurecimento.

6. Observe a linha do tempo deste capítulo e explique como os grandes
acontecimentos sociais, culturais e políticos ali apontados favorecem
o surgimento de novas perspectivas estéticas caracterizadas pela
experimentação.
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Guimarães Rosa:
o descobridor do
sertão universal

Em 1952, Guimarães Rosa
viajou durante dez dias
pelo cerrado mineiro
acompanhando uma boiada.

Em suas narrativas, Rosa fala dos grandes dramas humanos: a dor, a morte, o ódio, o amor, o medo.
Indagações filosóficas aparecem na boca de homens
simples, incultos, deixando claro que os grandes fantasmas da existência podem ser identificados em
qualquer lugar, desde um grande centro urbano até
um minúsculo vilarejo nos sertões das Gerais.

As narrativas curtas: contos e novelas
Autor de um único romance, Guimarães Rosa tornou-se conhecido pelo
livro de contos Sagarana. Quando a obra surgiu, em 1948, causou surpresa
pela linguagem, que recriava o português como língua literária e dava uma
dimensão nova ao regionalismo.
Dos contos e novelas de Guimarães Rosa, emerge um mundo sempre
marcado pelo confronto de opostos: o arcaico e o moderno, o rural e o
urbano, o oral e o escrito.
Se em Sagarana as narrativas breves dos “causos da arraia miúda”
ocupam a posição central, aos poucos a prosa do autor passa a colocar em
evidência as oposições fundamentais que deseja investigar.
Assim, os contos de Primeiras estórias podem ser vistos como um conjunto em que o foco está no confronto entre sanidade e loucura (explicitamente
tematizado em “Sorôco, sua mãe, sua filha”; “Nada e a nossa condição”; “O
cavalo que bebia cerveja”; “A benfazeja”; “Darandina”; “— Tarantão, meu patrão...”). Além disso, a infância, o amor, a violência e o misticismo retornam
como temas de grande interesse para o autor.
A capacidade de apresentar o olhar infantil, que aparece em alguns dos
contos de Primeiras estórias, atinge seu ponto máximo na novela Campo
geral, narrativa extremamente lírica, como foi visto no trecho analisado,
em que Guimarães Rosa recria o mundo segundo a perspectiva do menino
Miguilim, personagem de fundo autobiográfico.

A esTAnTe de

Guimarães Rosa
Leitor apaixonado desde
os tempos de menino, Guimarães Rosa tinha duas fontes inesgotáveis de matéria
“bruta” para suas narrativas:
o sertão de Minas e a sua
biblioteca. Nela, ao lado de
inúmeros autores ingleses,
franceses, alemães, gregos,
húngaros, mereciam lugar
privilegiado os inspiradores
da sua ficção: Dante, autor
de A divina comédia; Homero,
autor de Ilíada e de Odisseia
(obras pelas quais Rosa era
fascinado); e La Fontaine,
francês que escreveu muitas
fábulas. Com esses mestres,
aprendeu a articular a fábula
ao elemento épico, o que
deu à sua obra um caráter
inovador ainda não igualado
na literatura brasileira.

Grande sertão: veredas
e os avessos do homem
Riobaldo, protagonista e narrador de Grande sertão: veredas, cresceu
na fazenda de seu “padrinho” (na verdade, o pai que não havia reconhecido
a paternidade). Essa condição lhe garantiu alguma educação formal. Sua
educação real, porém, acontece quando se junta a um bando de jagunços
e começa a longa viagem pelo sertão das Gerais.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O caráter regionalista que definiu a ficção da
geração de 1930 aparece completamente transformado nas obras de Guimarães Rosa. As marcas
regionais são evidentes nos termos utilizados, na
recriação da fala de jagunços e de vaqueiros do
interior de Minas. As questões tematizadas, porém,
vão muito além de uma perspectiva regional.

Busto de Homero, s.d.
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[...] Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um
pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. [...] Esses gerais são
sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é
questão de opiniães... O sertão está em toda a parte.
Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio,
desfalam no nome dele — dizem só: o Que-Diga. [...] Doideira. A fantasiação. E,
o respeito de dar a ele assim esses nomes de rebuço, é que é mesmo um querer
invocar que ele forme forma, com as presenças!
Não seja. Eu, pessoalmente, quase que já perdi nele a crença, mercês a Deus;
é o que ao senhor lhe digo, à puridade. [...]
ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 23-25. (Fragmento).

Recontada em forma de um longo monólogo, a narrativa está situada
no interior de Minas Gerais, onde geograficamente se localiza o sertão
real associado ao romance de Guimarães Rosa. O texto, porém, povoa esse
espaço com as sagas dos seus habitantes, o que o torna mítico. Assim, o
sertão se expande, perde suas fronteiras geográficas e reais e passa a
simbolizar a busca pelas respostas para as grandes questões humanas: o
que é o bem?, o que é o mal?
Riobaldo, guia dos leitores na travessia, aprende a ver a beleza do sertão,
enfrenta o medo, torna-se admirado pelos companheiros, descobre o amor.
Na sua trajetória, o jagunço descobre que a vida é sempre uma situação de risco — “Viver é muito perigoso”, repete várias vezes ao longo
de sua narrativa — e, no sertão, isso significa que as pessoas precisam
aprender a se adaptar às condições em que se encontram: “aprender a
viver é que é o viver mesmo”.
Nesse sentido, o sertão faz o homem, e a narrativa de Guimarães Rosa
mostra esse homem em toda a sua amplitude, revelando os seus avessos,
as suas angústias, os seus momentos heroicos e covardes. Vencida a travessia da linguagem e o desafio de acompanhar a “especulação de ideias” de
Riobaldo, o leitor aprende a lição maior, aquela que vai lhe permitir superar
os seus próprios avessos: “A gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do
sertão, é tomando conta dele a dentro...”.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Ilustração de Poty Lazarotto
para a primeira edição de Grande
sertão: veredas, 1956.

Arrocho: aperto.
Gloso: comento, falo.
Rebuço: disfarce.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Torar: ir, viajar.
Arredado: afastado,
distante.

Buritis em Veredas, Município de
São Romão, Minas Gerais, foto de 2005.
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texto para análise

“As pessoas não
morrem, ficam
encantadas.”

Grande sertão: veredas

[...] Mesmo estranhei, quando fui notando que o tiroteio
da rua tinha pousado termo; achei que fazia um certo minuto
que o fogo tinha sopitado. Cessaram, sim. Mas gritavam, vuvú
vavavá de conversa ruim, uns para os outros, de ronda-roda.
Haviam de ter desautorizado toda munição? Olhando, desentendi. [...] E vi, chefiando os dele, o Hermógenes! [...]
Conheci o que estava para ser: que os dele e os meus
tinham cruzado grande e dôido desafio, conforme para
cumprir se arrumavam, uns e outros, nas duas pontas da rua,
debaixo de forma; e a frio desembainhavam. O que vendo, vi
Diadorim — movimentos dele. Querer mil gritar, e não pude,
desmim de mim-mesmo, me tonteava, numas ânsias. E tinha
o inferno daquela rua, para encurralar comprido... tiraram
minha voz. [...]
Diadorim a vir, — do topo da rua, punhal em mão, avançar
— correndo amouco...
Ái, eles se vinham, cometer. Os trezentos passos. [...] Eles
todos, na fúria, tão animosamente. Menos eu! Arrepele que
não prestava para tramandar uma ordem, gritar um conselho.
Nem cochichar comigo pude. Boca se encheu de cuspes. [...]
Mas eles vinham, se avinham, num pé de vento, no desadoro,
bramavam, se investiram... [...] Diadorim — eu queria ver — segurar com os olhos... Escutei o medo claro nos meus dentes...
O Hermógenes: desumano [...] Diadorim foi nele... Negaceou,
com uma quebra de corpo, gambetou... E eles sanharam e
baralharam, terçaram. De supetão... e só...
E eu estava vendo! [...] Assim, ah — mirei e vi — o claro
claramente: aí Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes...
Ah, cravou — no vão — e ressurtiu o alto esguicho de sangue:
porfiou para bem matar! [...] Como, de repente, não vi mais
Diadorim! No céu, um pano de nuvens... Diadorim! [...] Subi
os abismos... De mais longe, agora davam uns tiros, esses tiros
vinham de profundas profundezas. Trespassei.
Conforme conto. Como retornei, tarde depois, mal sabendo de mim, e querendo emendar nó no tempo, tateando com
meus olhos, que ainda restavam fechados. [...] Eu despertei
de todo — como no instante em que o trovão não acabou de
rolar até ao fundo, e se sabe que caíu o raio...
Diadorim tinha morrido — mil-vezes-mente — para
sempre de mim; e eu sabia, e não queria saber, meus olhos
marejaram. [...]
ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de
Janeiro:
Nova Fronteira, 2001. p. 609-612. (Fragmento).

Guimarães Rosa tomando
posse na Academia
Brasileira de Letras, 1967.

Assim como muitas de
suas personagens, Guimarães Rosa era profundamente supersticioso. Por mais de
quatro anos, adiou a posse
na Academia Brasileira de
Letras, porque tinha certeza
de que, quando assumisse
sua cadeira, algo de ruim lhe
aconteceria. Cedendo aos
apelos dos outros imortais,
marcou sua posse para o dia
16 de novembro de 1967.
No discurso emocionado
que fez, Rosa explicou: “a
gente morre é para provar
que viveu. [...] As pessoas não
morrem, ficam encantadas”.
Três dias mais tarde, um infarto calava a voz do mais inspirado contador de histórias
da literatura brasileira.

sopitado: acalmado.
A frio desembainhavam:
expressão que, no contexto,
significa que lutavam com armas
brancas: punhais ou facas.
Amouco: cheio de fúria.
Animosamente: com coragem,
ousadia.
Desadoro: numa confusão, com
pressa desenfreada.
bramavam: gritavam com fúria,
exaltavam-se.
Negaceou: escapou, desviou (de
golpe).
Gambetou: esquivou-se.
sanharam: lutaram com fúria.
Terçaram: cruzaram, no caso, as
facas ou punhais.
Ressurtiu: jorrou com força.
Porfiou: insistiu.
Trespassei: no texto, usado no
sentido de desmaiei.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aqui se narra o lance derradeiro entre os dois bandos
inimigos, que entram em acordo e se desafiam para um
duelo com armas brancas. Hermógenes e Diadorim lideram cada um dos
lados e se enfrentam em uma luta sangrenta.
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1. Quais são os sinais percebidos por Riobaldo de que algo estava para
acontecer?

a) “Mas gritavam, vuvú vavavá de conversa ruim.” Qual é o sentido da
onomatopeia destacada na frase?

b) Riobaldo vê o embate que vai ser travado do alto de uma construção.
Como ele descreve os preparativos dos dois bandos?

c) O que ele sente ao ver o início da luta? Transcreva a frase que traduz
os seus sentimentos.

d) Explique por que a expressão desmim mostra o sentimento que domina Riobaldo.

2. Qual é a sensação que o leitor tem do combate a partir da sua
descrição?

a) Qual o efeito produzido pela enumeração dos verbos e pelo uso das
expressões destacadas na frase: “Mas eles vinham, se avinham, num
pé de vento, no desadoro, bramavam, se investiram...”?

b) Dois combatentes são destacados: Hermógenes e Diadorim. Que
características dos dois podem ser percebidas no trecho?
entre o “bem” e o “mal”. Considerando a caracterização de Hermógenes, de que lado ele estaria nessa luta?
ff
Diadorim é, na verdade, a filha de um jagunço que foi assassinado
por Hermógenes à traição. O que representa a vitória dela sobre o
algoz de seu pai?

4. Um dos conflitos de Riobaldo é o amor proibido que sente por Diadorim, já que não sabe que o amigo é uma mulher. De que maneira
esse sentimento pode ser percebido no trecho transcrito?

5. Releia.
“[...] Eu despertei de todo — como no instante em que o trovão não
acabou de rolar até ao fundo, e se sabe que caíu o raio...
Diadorim tinha morrido — mil-vezes-mente — para sempre de
mim; e eu sabia, e não queria saber, meus olhos marejaram.”
a) Considerando o que Riobaldo constata a respeito de Diadorim no
parágrafo seguinte, o que o trecho destacado simboliza?

b) Transcreva do último parágrafo o trecho que revela o desespero de

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. Uma das questões tematizadas em Grande sertão: veredas é a luta

Riobaldo diante de sua constatação.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

A luta entre o bem e o mal

Cena da
minissérie
Grande sertão:
veredas, de
Walter Avancini.
Brasil, 1985.

No trecho final de Grande sertão: veredas,
Riobaldo relata ao seu interlocutor o desfecho do
confronto entre o seu bando e o de Hermógenes.
O embate resulta na morte de Diadorim, jagunço
por quem sente uma atração que o perturba, pois
não sabe que o amigo é, na verdade, uma mulher
disfarçada de homem. Riobaldo e seu bando
esperam, de tocaia, a chegada do inimigo, mas
são surpreendidos por um ataque inesperado do
bando rival, vindo de outra direção. O protagonista
é convencido por Diadorim a se posicionar no alto
de um sobrado e comandar a luta dali. É desse
lugar que presencia a luta final entre Hermógenes
e Diadorim, que culmina com a morte dos dois.
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Clarice Lispector: a busca
incansável da identidade

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A menina Haia nasceu em Tchetchelnik, na Ucrânia. Quando veio para
o Brasil, em 1922, recebeu o nome que
a consagraria como uma das maiores
escritoras brasileiras: Clarice Lispector (1920-1977).
Sua estreia oficial no mundo das
letras aconteceu com a publicação do
romance Perto do coração selvagem
(1943). A obra desnorteou a crítica, que
não estava preparada para a força da
narrativa intimista de Clarice. Antonio
Candido revelou, anos mais tarde, que
tomou um choque ao ler o romance.
Álvaro Lins reconheceu que era “nosso
primeiro romance dentro do espírito e
da técnica de Joyce e Virginia Woolf”.
Com essas referências, o crítico identificava o caráter inovador da ficção
de Clarice, que abria novos caminhos
para a expressão verbal.
No mesmo ano de sua estreia
editorial, a escritora casou-se com
Maury Gurgel, um diplomata de carreira, e foi morar fora do Brasil. Foram
15 anos distante do país, mas sempre
escrevendo. Publicou O lustre (1946), Cidade sitiada (1949) e Alguns contos
(1952). Com a separação do marido, em 1960, voltou ao Rio de Janeiro, onde
permaneceu até sua morte.

Clarice Lispector,
25 set. 1974.

Entre os seus romances, destacam-se A maçã no escuro (1961), A paixão
segundo G.H. (1964), Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), Água
viva (1973) e A hora da estrela (1977). Entre os vários volumes de contos
que publicou, Laços de família (1960) e Felicidade clandestina (1971) trazem
algumas de suas obras-primas, como “Amor”, “A imitação da rosa”, “Feliz
aniversário”, “Felicidade clandestina”, “Tentação”, “Os desastres de Sofia”.
Escreveu também crônicas e textos de literatura infantil.

A literatura produzida por Clarice Lispector não se preocupa com a construção de um enredo tradicionalmente estruturado, com começo, meio e
fim. Ela busca a compreensão da consciência individual, marcada sempre
pela grande introspecção das personagens.
Suas narrativas tratam do momento preciso em que uma personagem
toma consciência da própria individualidade. Esse momento pode ser desencadeado por situações corriqueiras, como a contemplação de rosas ou
a visão de um cego mascando chiclete. Como a autora declarou: “os meus
livros não se preocupam com os fatos em si, porque para mim o importante
é a repercussão dos fatos no indivíduo”.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

A descoberta do “eu”

São situações narrativas complexas, em que as personagens passam por
transformações capazes de abalar a estrutura prosaica de suas vidas.
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Amor

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cres ciam, tomavam banho,
exigiam para si, malcriados, instantes cada vez
mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o
fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte
no apartamento que estavam aos poucos pagando.
Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar
a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador.
Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras,
mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida
conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com
comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo
de fome, o canto importuno das empregadas do edifício.
Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e
forte, sua corrente de vida.
Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da
tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada
mais precisava de sua força, inquietava-se. [...]
No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir
a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe
dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino
de mulher, com a surpresa de nele caber como se o
tivesse inventado. O homem com quem casara era
um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos
verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos
emergido para descobrir que também sem a felicidade
se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas,
antes invisíveis, que viviam como quem trabalha — com
persistência, continuidade, alegria. [...]
LISPECTOR, Clarice. Laços de família.
Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
p. 19-20. (Fragmento).

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Ana é uma mulher de classe média com uma vida completamente organizada em torno da família. Sua vida é linear: nada sai dos trilhos, tudo ocorre
segundo uma rotina prevista e esperada. O perigo está nas horas em que
as tarefas domésticas já foram concluídas e Ana se vê com tempo em suas
mãos. É em um desses momentos que se dá sua descoberta.

Folha de rosto de A legião
estrangeira com dedicatória de
Clarice Lispector, 1964.

[...] Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego
mascava chicles.
Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que
os irmãos viriam jantar — o coração batia-lhe violento,
espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como
se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão.
Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da
mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de
sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma
mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais
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inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida
para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão — Ana
deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se
tratava — o bonde estacou, os passageiros olharam assustados. [...]
LISPECTOR, Clarice. Amor. In: Laços de família. Rio de
Janeiro: Rocco, 1998. p. 21-22. (Fragmento).

Avistar um cego que mascava chiclete faz com que a vida tão controlada por Ana seja abalada em suas raízes. Essa visão a liberta da rotina de
acontecimentos previsíveis e devolve-lhe a possibilidade de uma existência
individual. O tormento de Ana prolonga-se por todo o dia até que, de volta
ao convívio com o marido e com os filhos, o mundo familiar vai aos poucos
recolocando-a em seu papel convencional.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Esse processo de descoberta individual por que passam as personagens
de Clarice Lispector é chamado de epifania. O termo faz referência à apreensão intuitiva da realidade por algo geralmente simples e inesperado. Nesse
sentido, é a percepção do significado essencial de alguma coisa.
Tome nota
Na obra de Clarice Lispector, epifania significa a descoberta da própria
identidade a partir de um estímulo externo (como a visão do cego mascando
chicletes, no conto “Amor”). As personagens, nesse momento, descobrem
a própria essência, aquilo que as distingue das demais e as transforma em
indivíduos singulares.

Uma estrutura recorrente
Nos seus muitos romances e contos, Clarice Lispector trata da condição
feminina, da dificuldade de relacionamento humano, da hipocrisia dos papéis
socialmente definidos, da busca pelo “eu”.
As narrativas apresentam uma estrutura semelhante, que o crítico
Affonso Romano de Sant’Anna definiu em quatro passos:
1. A personagem é disposta numa determinada situação cotidiana.
2. Prepara-se um evento que é pressentido discretamente pela personagem (algo como uma inquietação).
3. Ocorre o evento que ilumina sua vida (epifania).
4. Apresenta-se o desfecho, no qual a situação da vida da personagem,
após a epifania, é reexaminada.

A esTAnTe de

Clarice Lispector
Nas muitas entrevistas e
depoimentos que deu, Clarice
sempre tocou na questão da
leitura. Mesmo se confessando uma leitora esporádica
na vida adulta, falava com
paixão da descoberta de
alguns autores na sua adolescência.
....................................................

Eu misturei tudo, eu lia livro,
romance para mocinha,
livro cor-de-rosa, misturado
com Dostoiévski, eu escolhia
os livros pelos títulos e não por
autores, porque eu não tinha
conhecimento... fui ler aos 13
anos Herman Hesse, tomei um
choque: O lobo da estepe. [...]
[...] aos 15 anos, entrei
numa livraria, que me pareceu
o mundo [em] que gostaria
de morar. De repente, um
dos livros que abri continha
frases tão diferentes que fiquei lendo, presa, ali mesmo.
Emocionada, eu pensava: mas
esse livro sou eu! Só depois
vim a saber que a autora era
considerada um dos melhores escritores de sua época:
Katherine Mansfield.
LISPECTOR, Clarice. Disponível
em: <http://www.tvcultura.com.br/
aloescola/literatura/claricelispector/index.htm>. Acesso em:
25 jun. 2005.

....................................................

Outra característica recorrente, na ficção de Clarice, é a presença constante de animais (cavalo, galinha, barata, aranha, búfalo, gato, etc.) que
representam o “coração selvagem” da vida, que pulsa descontrolada, sem
se submeter às regras e expectativas sociais. Essa é uma forma também
revolucionária de simbolizar a busca incessante das personagens pela
libertação das amarras sociais e o mergulho no irreversível processo de
individuação.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

O trabalho com a linguagem é fundamental para que esse processo
de autodescoberta adquira a dimensão intimista que permite, ao leitor,
acompanhar os efeitos, na personagem, do momento de iluminação. A
autora promove, na forma do texto, uma desconstrução equivalente
àquela vivida pelas personagens, fazendo com que a própria linguagem
assuma uma função libertária.

Retrato de Katherine
Mansfield (1888-1923).
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Um casal de classe

texto para análise
A hora da estrela

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Cena do filme A hora da
estrela, de Suzana Amaral.
Brasil, 1985.

Em A hora da estrela, o
narrador Rodrigo S. M. apresenta-se ao leitor e define
seu objetivo literário: narrar
a história de uma nordestina,
chamada Macabéa, que morava no Rio de Janeiro, vinda
de Alagoas. A moça, descrita
como completamente inexpressiva, dividia um quarto
de pensão com mais quatro
colegas e trabalhava como
datilógrafa. Apaixona-se por
Olímpico, também nordestino, é abandonada por ele e
morre atropelada, depois de
uma visita a uma cartomante
para saber o que o futuro lhe
reservava.
Ao relato da vida de Macabéa e suas misérias interliga-se um segundo plano,
constitutivo da narrativa: os
questionamentos desse narrador masculino (o primeiro
na obra da escritora) sobre
a sua maneira de narrar, os
motivos que o levam a contar
a história da jovem e sua dificuldade em compreender a
própria personagem, pertencente a uma camada social
muito diferente da sua.
Englutido: engolido.

[...] Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse
mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou (explosão) a primeira espécie
de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um
passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se
reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam.
Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo
para torná-lo imediatamente sua goiabada-com-queijo.
Ele...
Ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que a emocionou,
perguntou-lhe:
— E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear? [...]
Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam
diante da vitrine de uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás do vidro
canos, latas, parafusos grandes e pregos. [...]
Da segunda vez em que se encontraram caía uma chuva fininha que ensopava
os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva que na
cara de Macabéa parecia lágrimas escorrendo.
Da terceira vez em que se encontraram — pois não é que estava chovendo?
— o rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a custo lhe
ensinara, disse-lhe:
— Você também só sabe é mesmo chover!
— Desculpe.
Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele, estava em
desespero de amor.
Numa das vezes em que se encontraram ela afinal perguntou-lhe o nome.
— Olímpico de Jesus Moreira Chaves, mentiu ele porque tinha como sobrenome
apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto
que lhe ensinara o modo fino de tratar as pessoas para se aproveitar delas e lhe
ensinara como pegar mulher. [...]
Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou
que ele não se chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”. Macabéa ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa,
embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém
no mundo. “Metalúrgico e datilógrafa” formavam um casal de classe. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Neste trecho, o encontro de Macabéa com Olímpico e o “namoro” dos dois
são apresentados pelo narrador.

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 42-45. (Fragmento).

1. Transcreva do trecho algumas características de Macabéa e Olímpico.
ff
Considerando a caracterização dos dois, como pode ser interpretada
a frase “Eles não sabiam como se passeia”?

2. Transcreva expressões do texto que revelam os sentimentos de Macabéa por Olímpico.

a) O que essas expressões indicam a respeito da dimensão dos sentimentos da moça?

b) É possível afirmar que Olímpico nutria o mesmo tipo de sentimento
pela jovem? Explique.
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c) Olímpico é definido pelo narrador como “a

4. A ingenuidade de Macabéa é uma de suas ca-

primeira espécie de namorado” da vida de
Macabéa. O que o uso dessa expressão indica
a respeito da relação que existia entre eles?

racterísticas mais marcantes. Como isso fica
evidente no último parágrafo?

3. Nos três primeiros encontros dos dois jovens
está chovendo. Que sensação a repetição desse
fato provoca no leitor?
ff
Macabéa é caracterizada, ao longo da narrativa, como alguém insignificante, incapaz de
qualquer reação diante da vida. De que maneira essa característica pode ser percebida
no momento em que Olímpico atribui a ela a
responsabilidade pela chuva?

ff
Embora tenha a mesma origem, Olímpico
não adota a mesma atitude de conformidade
diante da vida apresentada por Macabéa. Como
a ambição dele é insinuada pelo narrador no
último parágrafo?

5. A obra de Clarice Lispector se caracteriza sobretudo pela narrativa intimista, introspectiva, sem
preocupação em tratar explicitamente de questões sociais. Assim, de que maneira a construção
de uma protagonista como Macabéa diferencia
A hora da estrela de outros textos da autora?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jogo de ideias
Você viu, neste capítulo, que Guimarães Rosa notabilizou-se por sua
capacidade de recriar, em sua obra, a linguagem e o mundo do sertão
e, por meio dessa recriação, discutir grandes questões universais,
como o bem e o mal, a sanidade e a loucura, o certo e o errado, etc.
Viu, também, que as personagens criadas pelo autor mineiro e suas
histórias até hoje encantam inúmeros leitores. Como não se emocionar
com a história de Riobaldo e Diadorim ou com a cena da descoberta da
visão pelo garoto Miguilim? Esse último, inclusive, emprestou seu nome
ao grupo de contadores de histórias de Cordisburgo, cidade natal de
Guimarães. E são os Miguilins de hoje os responsáveis, em parte, por,
oralmente, manter vivas as narrativas rosianas, recontando trechos
de Campo geral e de outras histórias criadas por Guimarães.

Conteúdo digital
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo
no Brasil. A prosa
pós-moderna.

Para compreender os temas tratados pelo autor em suas obras e
encantar outras pessoas com as histórias criadas por ele, propomos
que você e seus colegas se organizem em grupos de contadores de
histórias, como os Miguilins de Cordisburgo, e recontem trechos das
narrativas rosianas. Para cumprir essa tarefa, vocês deverão adotar
os seguintes procedimentos:
ff
dividir a sala em cinco grupos. Cada grupo deverá escolher, para
recontar para outras turmas de alunos do colégio, um trecho de
Campo geral ou um dos seguintes contos de Guimarães: "A menina
de lá, A terceira margem do rio, Famigerado, A partida do audaz
navegante";

ff
realizar a atividade, recontando, para o público escolhido, os textos
de Guimarães selecionados por vocês. Lembrem-se: no momento
de recontar de cor ou fazer a leitura dramática da narrativa selecionada, é fundamental usar a entonação adequada e recriar, nesse
processo, o “tom” presente no texto do autor, para, de fato, encantar
os ouvintes e fazê-los mergulhar no universo rosiano.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

ff
selecionar o conto ou o trecho de Campo geral que deverá ser recontado e determinar, em primeiro lugar, quem serão os ouvintes
de vocês (alunos das turmas do ensino médio ou do fundamental II). Vocês também poderão escolher entre duas formas de recontar a narrativa selecionada: fazer uma leitura dramatizada do
conto/trecho selecionado ou contá-lo de cor, como fazem os Miguilins. Para auxiliá-los nessa tarefa, seria interessante que, antes
de recontar os textos escolhidos, vocês explorassem as indicações,
referentes à obra de Guimarães, propostas na seção “Conexões”;

Material complementar
Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Palavra de Mestre:
Davi Arrigucci Jr.
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A tradição da

prosa pós-moderna:
vozes intimistas
A introspecção das mulheres em Clarice
Como foi visto neste capítulo, Clarice Lispector trata em seus
textos de diversos aspectos da condição feminina e da busca pelo
“eu” de suas personagens. Essa voz feminina caracteriza-se por tratar de modo intimista temas relacionados às mulheres e aos seres
humanos em geral. As angústias e os dramas interiores das mulheres que descobrem, de repente, a possibilidade de uma existência
individual diferente da vida a que foram habituadas são expostos em
textos que irão influenciar outras autoras a esmiuçar a dimensão
existencial do indivíduo.

DALÍ, Salvador. Cabeça de Rafael
rebentada. 1951. Óleo sobre tela,
43  33 cm.

Outra escritora brasileira surgida na década de 1950 dá continuidade, na prosa, à construção de uma literatura marcada pela
percepção feminina da realidade e pelo desnudamento do mundo
interior dos seres humanos. Lygia Fagundes Telles trata em seus
textos sobretudo das experiências afetivas de suas personagens e
dos sentimentos experimentados por elas. Ódio, ciúme, amor, solidão
são alguns dos temas que povoam o universo ficcional criado pela
autora, expressos, muitas vezes, por meio do fluxo de consciência dos
protagonistas de seus romances e contos.
No texto a seguir, a personagem reflete sobre seu amor pelo companheiro e seu desejo de permanecer com ele, ainda que seja por um sentimento
“meio esgarçado”.

As pérolas
[...] Era verdade, ela preferia ficar, ela ainda o amava. Um amor meio esgarçado,
sem alegria. Mas ainda amor. Roberto não passava de uma nebulosa imprecisa e que
só seus olhos assinalaram na distância. No entanto, dentro de algumas horas, na
aparente candura de uma varanda... Os acontecimentos se precipitando com uma
rapidez de loucura, força de pedra que dormiu milênios e de repente estoura na
avalancha. E estava em suas mãos impedir. Crispou-as dentro do bolso do roupão.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O olhar de Lygia
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TELLES, Lygia Fagundes. Oito contos de amor. São Paulo: Ática, 1996. p. 34. (Fragmento).

Os internos da gente
Transpondo para as personagens de seus textos os temores, as fantasias e as angústias que vivem em todos nós, Marina Colasanti, escritora
contemporânea, dá outro impulso à prosa introspectiva que a obra de Clarice Lispector tão bem soube realizar. Com narrativas que enfocam mais os
efeitos da vida sobre os indivíduos que os acontecimentos propriamente
ditos, a autora desvenda o inconsciente de suas personagens, revelando a
realidade interior de cada um e de todos nós.
Observe como o universo interno de um homem em estado vegetativo
é a matéria para a exploração existencial da narrativa.
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A nova dimensão do escritor
Jeffrey Curtain
[...] por trás dos cabelos ralos e quase brancos, por trás da
pele apergaminhada, por trás da espessa barreira de ossos,
um silêncio cheio de palavras tecia sua sinfonia no cérebro
de Jeffrey. Nunca mais ele havia precisado se expressar de
forma audível ou legível. Nunca mais ele havia pensado para
os outros. Pensando só para si, seguia o fio sinuoso e inquebrantável dos seus desejos, deixando-se escorrer por ele como
em água, sem saltos ou fraturas. A fabulação, que havia sido
sua forma de viver, tornara-se sua vida. E ali, deitado, imóvel,
Jeffrey criava e costurava, uma após a outra, as imagens de
uma longa narrativa. [...]

Marina Colasanti, 2000.

Novos despertares
A voz intimista que se manifesta com força em Clarice continua a ser
ouvida nos textos produzidos na atualidade. Os recônditos da alma feminina são expostos com delicadeza por mais uma autora, entre tantas que
se dedicaram a produzir textos que exploram as questões mais íntimas
que mobilizam as pessoas em geral e as mulheres em particular. Heloísa
Seixas, com extrema delicadeza, trata da intimidade feminina apontando
os medos, os desejos, os sonhos, os anseios. O trecho a seguir apresenta
o acordar de uma mulher.

Despertar
A mulher já estava acordada, mas retardava
ainda o instante de abrir os olhos. Saboreava
aquele momento entre a vigília e o sono, em
que parecemos navegar num mundo amorfo,
de contornos imprecisos. Gostava disso, de errar
através dessa fronteira, retendo as imagens dos
sonhos, seus aromas e sabores.
Sentia-se feliz, plena. Ainda que permanecesse imóvel, podia sentir o calor que emanava
do corpo ao seu lado. Um corpo de homem
— seu homem. [...]
SEIXAS, Heloísa. Contos mínimos. Rio de Janeiro:
Record, 2001. p. 65. (Fragmento).

Ao descrever o despertar da personagem, o narrador fala também dos
sentimentos e sensações que a envolvem, flagrando assim algo mais que
um ato cotidiano.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

COLASANTI, Marina. In: MORICONI, Italo (Org.).
Os cem melhores contos brasileiros do século.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p. 568-569.
(Fragmento).
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CONEXÕES
Para assistir
Contos de Guimarães Rosa, Tv Cultura.

Brasil, 2010.

Brasil, 2005.

DVD da minissérie, exibida pela Rede Globo em 1985,
que recriou uma das maiores obras de Guimarães Rosa:
Grande sertão: veredas. A história do jagunço Riobaldo
e sua longa trajetória de vingança pelo sertão, ao lado
do companheiro de empreita, Diadorim, são recontadas
com maestria nas cenas dessa cuidadosa adaptação do
romance de Guimarães para a televisão. Uma excelente
oportunidade para tomar contato com essa obra-prima
do escritor mineiro e conhecer mais de perto as personagens criadas por ele.

Quatro contos de Guimarães Rosa — “A hora e a vez
de Augusto Matraga”, “Famigerado”, “A terceira margem
do rio” e “O recado do morro” — são lidos e interpretados pelo professor de literatura da Universidade de
São Paulo, José Miguel Wisnik. Em linguagem bastante
acessível, ele procura aproximar os textos de sua
gênese popular e, ao explicar a linguagem, desfaz o
senso comum que afirma serem herméticos os textos
do escritor.

Mutum, de sandra Kogut.

Cena aberta: a magia de contar uma história,
de jorge Furtado, Guel Arraes e Regina Casé.

Brasil/França, 2007.

Brasil, 2003.

Esta adaptação da novela Campo geral, de João Guimarães Rosa, consegue trazer para a linguagem cinematográfica o sertão rosiano com bastante sensibilidade.
Explorando os limites entre documentário e ficção, Kogut
também trabalhou com atores locais, das chapadas do
norte de Minas Gerais, e muitos deles sequer haviam
entrado em uma sala de cinema ou visto televisão antes
na vida, por ainda não disporem de energia elétrica em
suas casas. Narra a história do garoto Thiago (Thiago
da Silva Mariz, inspirado no personagem Miguilim) e
sua família, moradores do Mutum, um lugarejo perdido
no meio do sertão mineiro. Através do olhar de Thiago,
o estranho mundo adulto nos é apresentado e compartilhamos com o menino as sensações de impotência e
isolamento — as quais fazem parte de todo processo de
amadurecimento — diante de acontecimentos como a
traição e a morte.

Cena aberta reúne
quatro episódios que
têm por base um texto
literário. No episódio
sobre A hora da estrela,
de Clarice Lispector, o
texto da escritora é recontado, lido e interpretado por muitas outras
Macabéas, mulheres
nordestinas como a personagem.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Grande sertão: veredas, de Walter Avancini.

Para ler e pesquisar
Guimarães Rosa, de Walnice Nogueira Galvão.

São Paulo: Publifolha, 2002.

São Paulo: Publifolha, 2000.

Este livro apresenta e discute a obra de Clarice Lispector. A autora analisa o perfil da escritora e as complexas
relações entre a realidade e a linguagem de Clarice.

Livro que apresenta a obra de um dos maiores escritores da ficção da segunda metade do século XX. Walnice
Nogueira Galvão apresenta a obra de Guimarães Rosa
analisando seus aspectos mais característicos e o
contexto histórico em que ela surgiu.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Clarice Lispector, de Yudith Rosenbaum.
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Para navegar
http://www.tvcultura.com.br/aloescola
Site sob responsabilidade da TV Cultura de São Paulo, o Alô Escola oferece duas
páginas sobre literatura que são de grande valia. Uma é dedicada a Guimarães Rosa e
outra a Clarice Lispector. Fotos, depoimentos (inclusive sonoros) e textos extraídos das
obras dos dois escritores trazem muitas informações sobre esses dois importantes
autores.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.
do?select_action=&co_obra=20773

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nesse link do Portal Domínio Público, é possível assistir a um episódio do programa
Mestres da Literatura, elaborado pela TV Escola, dedicado ao escritor Guimarães Rosa.
Por meio de trechos dos contos, de imagens e de vídeos, o site permite a ampliação do
olhar para a obra literária do autor mineiro.

Para ouvir
Lunário perpétuo, de Antônio Nóbrega.
Trama, produção independente, 2002.
Segundo o próprio Antônio Nóbrega, Câmara Cascudo descreve o “Lunário perpétuo”
como uma espécie de almanaque sertanejo de grande circulação durante os dois últimos
séculos. Eram páginas de receitas médicas, astrologia, conselhos sobre agricultura e
veterinária, etc., que também constituíam a principal fonte de referência para os cantores e poetas populares. Este é o universo visitado pela faixa título do álbum. Além
dela, Nóbrega também canta Guimarães Rosa de forma belíssima na faixa “Romance
de Riobaldo e Diadorim” (Wilson Freire e Antônio Nóbrega).

João Guimarães Rosa — 7 episódios de Grande sertão: veredas. Coleção Ler e ouvir 1.
Antonio Candido, José Mindlin e Davi Arrigucci
Jr. fazem a leitura de alguns episódios de Grande
sertão: veredas, de Guimarães Rosa, dando vida às
personagens imortalizadas nas páginas dessa obra
monumental. As passagens escolhidas tocam nas
questões centrais do romance ao mesmo tempo que
ilustram a importância do trabalho rosiano com a
linguagem para a criação literária de um sertão que
é, simultaneamente, real e metafísico.

Circuladô, de Caetano veloso.
Rio de Janeiro: Universal, 1991.
A canção “A terceira margem do rio”, em parceria com Milton Nascimento, foi inspirada
no conto homônimo de Guimarães Rosa. O silêncio e a ausência do pai que desaparece
na canoa rio adentro ganham interessante tradução musical.

Sentinela, de Milton Nascimento.
Rio de Janeiro: Universal, 1980.

Capítulo 29 • A prosa pós-moderna

São Paulo, 1997.

A canção “Caicó” foi retirada do folclore por Villa-Lobos e recebeu letra de Teca Calazans. O ambiente rural e dramático da melodia e da letra é o mesmo que lemos em
muitos contos de Guimarães Rosa.
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O

contato com a
produção artística
nos abre uma janela
para o passado e permite
conhecer um pouco
pessoas que viveram em
diferentes momentos.
Os textos e as imagens
desta seção foram
selecionados para que
você possa conversar com
seus colegas a respeito
do que eles revelam
sobre o contexto em que
foram produzidos. Quem
eram seus autores?
Como era o mundo em
que viviam? Tinham
interesses e preocupações
semelhantes aos nossos?
Essas são somente
algumas das questões
que podem inspirar a
conversa de vocês.

Primeiras leituras
Impressionista
Uma ocasião,
meu pai pintou a casa toda
de alaranjado brilhante.
Por muito tempo moramos numa casa,
como ele mesmo dizia,
constantemente amanhecendo.
PRADO, Adélia. Poesia reunida. São Paulo:
Siciliano, 1999. p. 37. © by Adélia Prado.

Amor violeta
O amor me fere é debaixo do braço,
de um vão entre as costelas.
Atinge o meu coração é por esta via inclinada.
Eu ponho o amor no pilão com cinza
e grão de roxo e soco. Macero ele,
faço dele cataplasma
e ponho sobre a ferida.
PRADO, Adélia. Poesia reunida. São Paulo:
Siciliano, 1999. p. 83. © by Adélia Prado.

Macero: amasso.
Cataplasma: papa medicamentosa feita de farinhas,
polpas ou pó de raízes e folhas que se aplica sobre
alguma parte do corpo dolorida ou inflamada.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

uma viagem no tempo

Seis ou treze coisas que
eu aprendi sozinho

Primeiras leituras

1
Gravata de urubu não tem cor.
Fincando na sombra um prego ermo, ele nasce.
Luar em cima de casa exorta cachorro.
Em perna de mosca salobra as águas cristalizam.
Besouros não ocupam asas para andar sobre fezes.
Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina.
No osso da fala dos loucos há lírios.
[...]
BARROS, Manuel de. O guardador de águas.
In: Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. p. 257. (Fragmento).

Ermo: solitário.
Exorta: estimula.
tOzzI, c. Pastelão. 1985. Acrílico
sobre tela colada em madeira
recortada. 107 3 145 cm.
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Na contramão
ela ali tão sem
eu aqui sem chão
nós assim ninguém
cada um na mão
cHAcAL. Belvedere [1971-2007].
São Paulo/Rio de Janeiro:
cosac & Naify/7Letras, 2007. p. 128.

AMARAL, A. 1+1=2. 1967. Xilogravura.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Logias e analogias
No Brasil a medicina vai bem
mas o doente ainda vai mal.
Qual o segredo profundo
desta ciência original?
É banal: certamente
não é o paciente
que acumula capital.

Luz da manhã
a noite
cheia de vozes
se escondeu
raia o silêncio
luz da manhã
aqui vou eu
cHAcAL. Belvedere [1971-2007].
São Paulo/Rio de Janeiro:
cosac & Naify/7Letras, 2007. p. 115.

cAcASO. In: MORIcONI, Italo (Org.). Destino: poesia.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. p. 69.

Felicidade

das coisas
que eu fiz a metro
todos saberão
quantos quilômetros
são

asa de borboleta
cabelinho de anjo
tudo são flores e cores
nesse feliz arranjo

aquelas
em centímetros
sentimentos mínimos
ímpetos infinitos
não?

cHAcAL. Belvedere [1971-2007].
São Paulo/Rio de Janeiro:
cosac & Naify/7Letras, 2007. p. 143.

LEMINSKY, Paulo. In: MORIcONI, Italo (Org.).
Destino: poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. p. 77.

para Maurício Maestro
Minha pátria é minha infância:
Por isso vivo no exílio.
cAcASO. In: MORIcONI, Italo (Org.). Destino: poesia.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. p. 61.

OItIcIcA, H.; D'ALMEIDA, N. CC5 Hendrix War. 1973. Instalação
de Hélio Oiticica e Neville D'Almeida que se encontra no
Instituto Inhotim, Brumadinho, MG.

Primeiras leituras

Lar doce lar
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Capítulo

30

Tendências
contemporâneas.
O teatro no século XX

ObjETivOs
Ao final do estudo deste capítulo,
você deverá ser capaz de:
1. Identificar as tendências da
prosa contemporânea em
língua portuguesa.
2. Caracterizar a ficção
contemporânea em Portugal.
3. Explicar por que o conto
desponta como foco da prosa
de ficção brasileira.
4. Analisar a importância da crônica
para a literatura atual no Brasil.
5. Identificar os caminhos
explorados pelo romance
brasileiro contemporâneo.
6. Reconhecer as tendências
da criação poética atual em
língua portuguesa.
7. Identificar temas e abordagens
característicos da lírica
portuguesa contemporânea.
8. Descrever os aspectos básicos
da Tropicália e da poesia
marginal das décadas de 1960
e 1970.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

9. Compreender o que
representam as experiências
com a linguagem e o
cotidiano transfigurado na
obra de poetas brasileiros
contemporâneos.
10. Identificar as linhas gerais da
produção teatral brasileira no
século XX.

POLLOcK, J. Número 22. 1949. Óleo sobre tela, 68 3 55 cm. O surgimento de novas
tendências exige novas técnicas. Neste quadro, o artista empregou a action painting.

11. Explicar por que a obra de
Nelson Rodrigues revolucionou
a linguagem teatral.
12. Analisar a força política das
peças teatrais.
13. Reconhecer as características
definidoras das comédias de
costume.
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A

redefinição de fronteiras geopolíticas, os inacreditáveis avanços
científicos, as crises econômicas, a crescente violência urbana, o acesso
imediato à informação são algumas características da vida no fim do século
XX e início do XXI. A arte reflete esse quadro e multiplica tendências. Neste
capítulo, você vai conhecer como algumas dessas tendências se manifestam
nos diferentes gêneros das literaturas brasileira e portuguesa contemporâneas.

Leitura da imagem
1. Observe atentamente a reprodução do quadro de Jackson Pollock. Que
impressão ele provoca em você?

2. Leia.
Action painting é uma técnica de pintura. Segundo o crítico Harold Rosenberg,
a tela é transformada em uma moderna arena em que uma luta épica entre ser
humano e material acontece. Com gestos grandes e heroicos, o artista cria uma
arte de confronto e de catarse.
ff
Para Pollock, o resultado da aplicação dessa técnica era uma combinação de acaso, intuição e controle. Considere as observações na
biografia de Pollock e discuta com seus colegas: é possível perceber
esses três fatores na obra reproduzida na abertura deste capítulo?
Explique.

3. Leia o comentário de Pollock a respeito de seu próprio trabalho. Lembre-se de que o termo “pós-moderno” surgiu depois de sua época e que,
por isso, ele classifica a si mesmo de “moderno”.
......................................................................

Necessidades novas exigem técnicas novas. E os artistas modernos encontraram novas maneiras e novos caminhos para manifestar-se... o artista moderno
não pode expressar esta época, o avião, a bomba atômica, o rádio, com as técnicas
do Renascimento ou de outra cultura qualquer do passado.
Disponível em: <http://painting.about.com/library/biographies/blartistquotespollock.htm>
Acesso em 24 mar. 2010. tradução livre.

......................................................................
ff
Com base nas informações apresentadas sobre o contexto em que
surge o Pós-Modernismo, nos capítulos anteriores, discuta com seus
colegas: qual a relação entre a técnica empregada por Pollock e a época
que ele pretende expressar?

Da imagem para o texto
4. A fragmentação do mundo contemporâneo atinge o indivíduo, que se
percebe isolado, sem vínculos duradouros e busca o prazer pessoal a
qualquer preço. Rubem Fonseca é um dos escritores que abordam os
efeitos violentos dessa desagregação na sociedade.

Passeio noturno — Parte I
Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos,
pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama,
um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas,

Jackson Pollock em seu
estúdio, Nova York, 1949.

Jackson Pollock (1912-1956) foi pioneiro do Expressionismo Abstrato nos Estados Unidos. Introdutor de um
estilo de pintura que evita a
criação de pontos de ênfase
na tela, Pollock contribuiu
para o abandono da ideia de
composição artística como
uma relação entre diferentes
partes de um quadro. colocava a tela no chão de seu ateliê
e, após mergulhar pincéis ou
pedaços de pau nas latas de
tinta, começava a produzir os
borrifos que se acumulavam
sobre a tela, dando forma à
composição final. Em seus
quadros, o espectador é convidado a sentir o movimento
do pincel, que lança a tinta
de diferentes cores e produz o ritmo nervoso da obra.
Morreu prematuramente, aos
44 anos, em um acidente de
carro e só foi reconhecido
como artista genial após a
sua morte.
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ff
Analise a disposição das cores. De que maneira elas estão distribuídas
e qual o efeito produzido por essa distribuição?
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tros em nove segundos. Ainda deu para ver que o corpo
todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido
de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos de
casa de subúrbio.
Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente
a mão de leve pelos para-lamas, os para-choques sem
marca. Poucas pessoas, no mundo inteiro, igualavam a
minha habilidade no uso daquelas máquinas.
A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha,
agora está mais calmo?, perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir,
boa noite para todos, respondi, amanhã vou ter um dia
terrível na companhia.
FONSEcA, Rubem. 64 contos. São Paulo:
companhia das Letras, 2004. p. 243-244.

Música quadrifônica: que ocupa quatro canais.
Referência a um aparelho de som sofisticado, capaz
de reproduzir música em quatro canais diferentes.
Normalmente, a reprodução de som ocorre em estéreo,
ou seja, em dois canais diferentes.
servia à francesa: o serviço à francesa é considerado
a maneira mais formal de servir uma refeição. A comida
é apresentada por garçons, em travessas, a cada
convidado, de acordo com uma ordem hierárquica
preestabelecida. Em uma versão mais moderna, pratos
feitos, decorados, são oferecidos aos convidados.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

você está com um ar cansado. Os sons da casa: minha filha, no quarto dela treinando impostação de voz, a música
quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar
essa mala?, perguntou minha mulher, tira essa roupa,
bebe um uisquinho, você precisa aprender a relaxar.
Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de
ficar isolado e como sempre não fiz nada. Abri o volume
de pesquisa sobre a mesa, não via as letras e números, eu
esperava apenas. Você não para de trabalhar, aposto que
os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a
mesma coisa, entrou a minha mulher na sala com o copo
na mão, já posso mandar servir o jantar?
A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescido, eu e minha mulher estávamos gordos. É aquele
vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer.
Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora do licor.
Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária
conjunta.
Vamos dar uma volta de carro?, convidei. Eu sabia
que ela não ia, era hora da novela. Não sei que graça
você acha em passear de carro todas as noites, também
aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado,
eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais,
minha mulher respondeu.
Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros
dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, coloquei
os dois carros novamente na garagem, fechei a porta,
essas manobras todas me deixaram levemente irritado,
mas ao ver os para-choques salientes do meu carro, o
reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração
bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição,
era um motor poderoso que gerava a sua força em
silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como
sempre sem saber para onde ir, tinha que ser uma rua
deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas.
Na avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento.
Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não
fazia diferença, mas não aparecia ninguém em condições,
comecei a ficar tenso, isso sempre acontecia, eu até
gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser
ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser
mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando
um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de
quitanda, estava de saia e blusa, andava depressa, havia
árvores na calçada, de vinte em vinte metros, um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia.
Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que
eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos
pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos
joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais
sobre a esquerda, um golpe perfeito, ouvi o barulho do
impacto partindo os dois ossões, dei uma guinada rápida
para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das
árvores e deslizei com os pneus cantando, de volta para
o asfalto. Motor bom, o meu, ia de zero a cem quilôme-

a) O narrador chega em casa com uma pasta cheia
de papéis relacionados ao trabalho. O que essa
informação pode indicar?

b) “Os sons da casa: minha filha, no quarto dela
treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho”. De que modo
a linguagem utilizada contribui para revelar
pistas do afastamento entre o narrador e seus
filhos?

5. No segundo parágrafo, o narrador descreve um
de seus hábitos. Qual é ele?
ff
Nesse parágrafo, qual o efeito produzido pela
utilização da expressão “como sempre” e do
verbo “esperava”?
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6. O terceiro parágrafo oferece importantes informações sobre o relacionamento familiar. O que o fato de o jantar ser servido à francesa
indica?

a) Explique o que representa o comentário a respeito do crescimento
dos filhos e do peso do casal.

b) Nesse parágrafo, uma passagem confirma a natureza do relacionamento familiar sugerida no primeiro parágrafo. O que ela indica?

c) O narrador oferece muitas pistas sobre a condição socioeconômica
do protagonista. Transcreva algumas delas e explique que condição
é essa.

7. Cada referência à esposa é acompanhada por uma fala dessa personagem. Que tipo de esposa ela parece ser?

a) Por que a apresentação da fala da esposa é essencial para caracterizá-la?

b) Explique o efeito produzido pela existência de falas da esposa em
5 dos 7 parágrafos e o que a ausência de falas dessa personagem
nos parágrafos 5 e 6 indica.
contrada pela esposa para lidar com a tensão familiar. O que ela
faz?

8. Qual atitude do narrador no 4o parágrafo demonstra cinismo? Explique
o objetivo dessa atitude.
ff
A fala da mulher em relação ao carro e aos passeios noturnos revela
desconfiança. Explique.

9. O 5o parágrafo contém toda a ação principal. Ele é iniciado por um
acontecimento aparentemente irrelevante, mas que, somado a outros,
indica um acúmulo de tensão. Quais são esses acontecimentos?

a) Que tipo de emoção sente o narrador quando vê o carro com o qual
irá sair?

b) Explique por que a descrição do motor pode ser comparada ao
processo vivido pelo narrador até aquele momento.

c) Quando sai de casa, o narrador dá várias pistas de que não pretende
somente passear para aliviar a tensão. Que pistas são essas?

d) Antes de conhecer o final do texto, o que o leitor imagina que o
narrador irá procurar na rua?

10. As ações do narrador surpreendem o leitor? Por quê?
ff
O modo como ele se refere à sua vítima denota desprezo pela condição socioeconômica dela. Explique, justificando com o texto.

11. O que dá prazer ao narrador, segundo o texto? Justifique.
ff
Podemos identificar, no comportamento do protagonista, traços de
um indivíduo que vive em uma sociedade marcada pela valorização
dos bens materiais e pela perda dos valores morais, familiares e
éticos. Por quê?

12. Leia novamente o último parágrafo.
a) Explique a ironia na pergunta da mulher.
b) Dentro do contexto dessa família, qual o significado de o marido
ignorar a pergunta da mulher?

c) A família não sabe o que o homem acaba de fazer, mas o leitor

Rubem Fonseca, Rio de
Janeiro, 1994.
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c) Na leitura do texto, é possível identificar a válvula de escape en-

José Rubem Fonseca
(1925 -) nasceu em Juiz de
Fora. Formou-se em Direito e
trabalhou como comissário,
no 16o Distrito Policial, em
São cristóvão, no Rio de
Janeiro, antes de dedicar-se
à carreira literária. Um dos
mais respeitados autores
brasileiros contemporâneos,
Rubem Fonseca trouxe, dos
anos em que trabalhou nas
delegacias, a inspiração para
compor muitas das personagens que aparecem em seus
romances e contos. Recluso,
prefere o anonimato à vida
de celebridade a que teria
direito pelo grande sucesso
alcançado por suas obras no
Brasil e no exterior. Dentre
elas, destacam-se os livros
de contos Os prisioneiros
(1963), A coleira do cão (1965),
Lúcia McCartney (1967), Feliz
Ano Novo (1975), O cobrador
(1979), além dos romances
A grande arte (1983), Bufo
& Spallanzani (1986), Vastas
emoções e pensamentos
imperfeitos (1988) e Agosto
(1990).

sabe. A frase “Amanhã vou ter um dia terrível na companhia” tem
um impacto diferente na família e no leitor. Por quê?
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Os extremos do século XX
Os valores da sociedade moderna passaram por transformações
significativas com o término da Segunda Guerra. As décadas de 1960
e 1970, em especial, foram culturalmente efervescentes. O consumismo, a exploração de um
ser humano por outro e
os limites da consciência passaram a ser
questionados. Surgiram
músicas de protesto,
movimentos contra a
discriminação sexual e
racial.

Nasce, com o século XXI, o repúdio ao conhecimento estanque, absoluto. O convite à interdisciplinaridade, à ética e à responsabilidade
social soa como resistência a um tempo em que o ser humano rompeu
os limites da civilização, ao utilizar os recursos da ciência para torturar
e destruir, voltando, em muitos casos, ao estado de barbárie.
O fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1989, desencadeou um processo de rápida reorganização política que deu origem à
globalização da economia: integração dos mercados mundiais, controlados por grandes corporações internacionais.
As pressões do mercado intensificam as distâncias entre ricos e
miseráveis. Enquanto países como os Estados Unidos, a Alemanha e
a Inglaterra assistem a um desenvolvimento econômico que favorece
o acesso à educação, à produção artística, e possibilita a melhoria da
qualidade de vida de seus habitantes, boa parte dos países africanos é
massacrada por guerras étnicas, enfrenta a fome e a miséria decorrentes
de décadas de exploração nas mãos dos colonizadores estrangeiros e
vê a ignorância crescer entre a população. Na África, por exemplo, uma
criança morre a cada 3 segundos vitimada pela fome ou por doenças
decorrentes da Aids. Esse é o altíssimo preço cobrado pela era dos
extremos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cartaz, de 1989, das Guerrilla Girls,
um grupo feminista, protestando
contra uma visão machista de
arte que vê na nudez feminina
uma forma de expressão artística
“universal”. Em destaque, a
pergunta: “As mulheres precisam
ficar nuas para entrar no
Met[ropolitan] Museum?”.
O folheto-protesto esclarece a
razão da indignação: menos de 5%
dos artistas nas seções de Arte
Moderna são mulheres, mas 85%
dos nus são femininos.

Uma palavra poderia
ser escolhida como o
símbolo da civilização
contemporânea: informação. Com o surgimento da internet, a velocidade
de transmissão de informações aumentou de tal maneira que a televisão
perdeu o status de veículo mais rápido de transmissão de dados.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

O Brasil conheceu, nos 20 anos que seguiram o início do governo
militar, iniciado em 1964, os tempos difíceis da ditadura, da repressão,
da tortura. Paradoxalmente, o país teve, nesse período, uma intensa e
rica produção cultural. O espírito de contestação que mobilizava europeus e norte-americanos influenciou também nossa cultura. Muitos se
levantaram contra os problemas sociais, os preconceitos, a moralização
hipócrita. Surgiram o Cinema Novo, o Tropicalismo, o teatro engajado,
as músicas de protesto de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
entre outros.

Manifestação pelas Diretas Já,
Praça da Sé, São Paulo, 1984.

A eleição indireta de Tancredo Neves em 1985 marcou o fim do regime
militar. Com a morte de Tancredo, José Sarney, vice-presidente, tomou
posse. Em 1990 foi substituído por Fernando Collor de Mello, primeiro
presidente eleito pelo voto direto após a ditadura. Dois anos depois,
Collor foi afastado após um processo de impeachment, assumindo o vice

694

I_plus_literatura_cap30_D.indd 694

11/12/10 3:33 PM

Itamar Franco. Fernando Henrique cardoso foi eleito nas duas eleições
seguintes, 1994 e 1998, e, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito
para a presidência. Reelegeu-se, em 2006, para mais um mandato presidencial.

Uma Justiça que se
cumpra e um Direito
que nos respeite

A literatura do mundo
contemporâneo:
um espelho fragmentado

Na literatura, os efeitos da massificação são visíveis. Surgem os best-sellers, livros que viram moda e são divulgados em listas de livros mais
vendidos nas revistas semanais. O desejo de possuir o livro que todos
dizem estar lendo, de assistir ao último filme campeão de bilheteria, de
conhecer as músicas dos grupos de maior sucesso são importantes fatores para o consumo dos bens culturais contemporâneos.
O que se percebe é que, por trás dos livros, filmes e músicas que alcançam sucesso imediato junto ao grande público, há uma indústria poderosa,
capaz de fabricar ídolos, identificar, explorar e vender tendências para
todos os gostos e todas as classes sociais. É esse mecanismo que está
na base da massificação.
No que diz respeito à literatura, a indústria cultural modifica de modo
importante a relação entre os agentes do discurso, principalmente autores, leitores e obras. com o objetivo declarado de garantir que o livro
seja consumido pelo maior número possível de pessoas, editoras passam
a trabalhar com estratégias de propaganda e marketing: textos escritos
sob encomenda para agradar um consumidor cujo perfil foi identificado
por meio de pesquisas, campanhas publicitárias planejadas para atingir
especificamente esse público. Nessa perspectiva, a recepção do texto
pelo leitor torna-se uma questão secundária, menos importante que o
consumo da obra.
Sem discutir a qualidade literária desses livros, é necessário reconhecer que o processo de industrialização da cultura ampliou significativamente o mercado literário e acabou contribuindo para manter aberto o
espaço para a publicação de obras de grande valor.
O público leitor, restrito à elite até a década de 1940, cresceu e passou
a contar com a adesão da classe média. Esse crescimento desencadeou a
multiplicação do perfil do leitor. Hoje, há um público interessado em obras
de autoajuda, outro que se interessa pelos romances mais “fáceis”, o que
compra livros para exibi-los na estante, e há ainda os leitores que buscam
obras instigantes, com evidente qualidade literária. Esses leitores, além
da inspiração pessoal e do desejo de trilhar novos caminhos estéticos,
desafiam escritores a abandonar fórmulas e modelos passados e a encontrar novas maneiras de traduzir com qualidade o espírito da época
em que vivem.

concerto do Live 8 em
Berlim, 2005.

Roqueiros americanos e
europeus reuniram-se pela
primeira vez em 1985, liderados por Bob Geldof, para arrecadar fundos que ajudassem
a combater a fome e a pobreza no continente africano. Em
2005, eles se encontraram
novamente no Live 8, para
pressionar o G8 (grupo dos
sete países mais ricos do
mundo e a Rússia) a perdoar
a dívida dos países africanos. Iniciativas como essa,
porém, são intensamente
questionadas por economistas e outros estudiosos. Eles
afirmam que as remessas
em dinheiro ficam perdidas
nos labirintos da corrupção
e que os objetivos das reuniões dos países do G8 estão
muito mais relacionados à
manutenção da ordem mundial do que à transformação
da economia globalizada. Na
voz de Saramago, grita a multidão: “Não necessitamos caridade, o que queremos é
uma Justiça que se cumpra e
um Direito que nos respeite”.
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A massificação tira a identidade das pessoas, transforma o indivíduo
em um ser anônimo. O consumo e a posse de mercadorias tornam-se
medidas de sucesso profissional. Nesse contexto, a produção de arte
também se massifica e através dos meios de comunicação visa alcançar
o maior público possível.

Embora o conjunto das obras literárias produzidas a partir da década
de 1950 apresente traços muito diversificados, algumas marcas da Pós-Modernidade podem ser identificadas em várias delas.
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Marcas da produção pós-moderna
O desenvolvimento de novas tecnologias de reprodução e difusão da arte
(fotografia, rádio, cinema, televisão, vídeo, computador) fez com que a separação entre a arte considerada culta e a denominada arte popular fosse
desaparecendo. Alguns dos mais conhecidos artistas deste século investiram
na reprodução de autênticos símbolos da sociedade de consumo.

Um outro traço característico de sua produção é a intertextualidade:
textos escritos no passado são relidos a partir de uma visão paródica,
muitas vezes com objetivo irônico. Esse procedimento, que já era utilizado
pelos autores da primeira geração modernista, faz do texto uma grande
colagem de outros textos.
O ser humano da sociedade pós-moderna parece cultivar uma postura
niilista: ele não acredita em nada, não luta por nenhum ideal humanista, abandonou as ilusões que animaram a história em momentos anteriores (a religião,
o progresso, a consciência, a utopia). Seu grande “deus” é o consumo.
Tome nota
Niilismo é um termo usado para definir diversas filosofias radicais e inspirado pelos estudos do filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Indica que os seguidores dessas filosofias contestam todos os valores
e acreditam que nada existe de absoluto.

Um mundo sem conceitos ou modelos produz um ser humano individualista, que se volta cada vez mais para si mesmo, preocupado em satisfazer
seus desejos e alcançar suas metas.
A vida em uma sociedade voltada para o consumo traz marcas inequívocas. A principal delas é a tentativa incessante de fazer com que o ser humano
relaxe, viva de maneira mais descontraída. Para tanto, investe-se no humor
e no erotismo, como meios de tornar menos dramático o contexto social
delicado em que vivemos. É comum, na produção literária pós-moderna,
encontrar temas sérios tratados com humor.
Essas características poderão ser, em maior ou menor medida, identificadas na narrativa, na poesia e no teatro, como veremos a seguir.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

cena do seriado CSI Las Vegas,
7a temporada, 2007. A indústria
cultural produz fórmulas também
para a televisão. CSI, sigla
para Crime Scene Investigation
(Investigação da cena do crime),
seriado de tV criado em 2000,
apresenta um grupo de cientistas
que desvendam crimes em Las
Vegas. O sucesso dessa série deu
origem a CSI Miami e CSI New York,
duas outras séries idênticas à
primeira em sua estrutura, apenas
com cenário diferente.

Um dos objetivos da arte pós-moderna é a sua comunicabilidade. Por isso,
ela promove a incorporação de todas as estéticas passadas, combinando-as de modo inovador.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

A ficção contemporânea
em Portugal

Refletindo sobre a essência da
criação, Lobo Antunes afirmou:
“Eu penso que aquilo que faz com
que nós continuemos vivos e
capazes de criar é isso mesmo,
uma inquietação constante. Sem
ela não pode haver criação, quem
não põe sempre tudo em causa,
arrisca-se a ter uma vida interior
de três assoalhadas, num bairro
económico”. Foto de 19 mar. 2000.

O clima de tensão política, interna e externa, vivido por Portugal nas últimas
três décadas do século XX teve alguns importantes desdobramentos literários. Duas tendências se manifestam na produção dos autores contemporâneos: a continuidade dos romances de tom neorrealista, em que os enredos
representam reconstruções ficcionalizadas do mundo real; e a busca de uma
nova forma narrativa, livre das influências anteriores e mais compatível com
a renovação que se inicia com o fim da ditadura salazarista.
Autores como Vergílio Ferreira, José cardoso Pires e Agustina Bessa Luís
consolidam sua obra ficcional, registrando seus nomes entre os importantes romancistas portugueses da segunda metade do século XX. Merece
atenção especial, porém, a força dos romances de António Lobo Antunes
e José Saramago, que contribuíram para expandir os limites da literatura
portuguesa para muito além das fronteiras de seu país.
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Lobo Antunes e as marcas
indeléveis da guerra
Médico psiquiatra, António Lobo Antunes transformou-se após passar
três anos em Angola, na fase final da Guerra colonial. Da experiência na então colônia portuguesa na África, o escritor extraiu a matéria que definiria
seus romances: o pesadelo da guerra.

[...] Éramos cerca de vinte militares que tornavam ao Leste, a fumar em silêncio
no banco de pau, de feições desabitadas de expressão à laia dos retratos das fotomatons, por detrás das pupilas das quais se não adivinha a suspeita de qualquer
emoção, e eu pensei que vivia há um ano no arame com os mesmos homens sem
os conhecer sequer, comendo a mesma comida e dormindo o mesmo sono inquieto entrecortado de sobressaltos e suores, unidos por uma esquisita solidariedade
idêntica à que irmana os doentes nas enfermarias de hospital, feita do comum, sabe
como é, receio, pânico da morte, e da inveja feroz dos que prosseguem lá fora um
quotidiano sem ameaças nem angústia a que se deseja desesperadamente voltar,
escapando à absurda paralisia do sofrimento, vivia há um ano com os mesmos homens e não sabíamos nada uns dos outros, não decifrávamos nada nas órbitas ocas
uns dos outros, o rosto com que se saía para a mata era rigorosamente idêntico ao
que se trazia da mata [...].
A pouco e pouco a usura da guerra, a paisagem sempre igual de areia e bosques
magros, os longos meses tristes do cacimbo que amareleciam o céu e a noite do
iodo dos daguerreótipos desbotados, haviam-nos transformado numa espécie de
insectos indiferentes, mecanizados para um quotidiano feito de espera sem esperança [...]. Éramos peixes, percebe, peixes mudos em aquários de pano e de metal,
simultaneamente ferozes e mansos, treinados para morrer sem protestos, para
nos estendermos sem protestos nos caixões da tropa, nos fecharem a maçarico lá
dentro, nos cobrirem com a Bandeira Nacional e nos reenviarem para a Europa no
porão dos navios, de medalha de identificação na boca no intuito de nos impedir a
veleidade de um berro de revolta. [...]

Fotomatons: cabines especiais
nas quais as pessoas podem tirar
pequenas fotos instantâneas
após a inserção de algumas
moedas.
Cacimbo: período de chuvas
e nevoeiros característico das
regiões costeiras e insulares da
África.
Daguerreótipos: fotografias
tiradas com um antigo aparelho
inventado por Daguerre, físico
e pintor francês, que fixava as
imagens obtidas na câmara
escura numa folha de prata sobre
uma placa de cobre.
veleidade: vontade inútil.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O mais conhecido romance de Lobo Antunes sobre o pesadelo colonial
é Os cus de Judas, publicado em 1979. Nessa narrativa de clara inspiração
autobiográfica, o leitor é tratado como interlocutor direto do narrador-protagonista, um médico português enviado para servir em Angola. A
incapacidade de compreender a lógica da guerra em meio à qual se vê
envolvido é intensificada pelo uso do fluxo de consciência, como se vê no
trecho a seguir.

ANtUNES, António Lobo. Os cus de Judas. 2. ed.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 98-99. (Fragmento).

saramago: o olhar do presente
analisa o passado
Primeiro escritor de língua portuguesa a ser agraciado com o prêmio
Nobel de Literatura, em 1998, José Saramago tornou-se mundialmente
famoso com o romance Memorial do convento, no qual traça um retrato do
Portugal barroco, durante o reinado de D. João IV.
O livro tematiza a tensão entre o saber científico (representado pelo
Frei Bartolomeu de Gusmão, o voador e sua passarola) e a força da fé e do
misticismo (presente nos Autos de Fé e nos poderes de Blimunda). Essa obra
caracteriza a identidade literária de Saramago: um novo tipo de romance histórico, em que a reconstrução do passado é feita por um narrador que, a partir
do momento presente, avalia e comenta os episódios que vai contando.

convento de Mafra, Portugal.
Sua construção é tema do
livro Memorial do Convento, de
Saramago.
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Outra marca da ficção de Saramago é a construção de alegorias narrativas que representam momentos históricos específicos. Um bom exemplo
desse procedimento pode ser encontrado em O ano de 1993, obra de caráter
futurista escrita em 1975, um ano após a Revolução dos cravos que pôs fim
à ditadura de António Salazar.
Em um momento em que Portugal ainda precisava encontrar uma nova
face política e a sociedade tinha de enfrentar o desafio de resgatar a história
dos longos anos sombrios, Saramago concebe um texto que é um misto de
prosa e poesia. Nele, as cidades, ocupadas por lobos ferozes, precisam ser
reconquistadas pelos seres humanos.

5
A cidade que os homens deixaram de habitar está agora sitiada por eles
Não deve passar em claro o exagero que há na palavra sitiada
Como exagero haveria na palavra cercada ou outra qualquer sinónima sem
querer levantar a debatida questão da sinónima perfeita
Os homens estão apenas em redor da cidade tão incapazes de entrarem
nela como de se afastarem para longe definitivamente
São como borboletas da noite atraídas não pelas luzes da cidade que já se
apagaram há muito
Mas pelo perfil desarticulado dos telhados e das empenas e também pela
rede impalpável das antenas da televisão
De dia uma enorme ausência guarda as portas da cidade
E as ruas têm aquele excesso de silêncio que há no que foi habitado e agora
não
Na cidade apenas vivem os lobos
Deste modo se tendo invertido a ordem natural das coisas estão os homens
fora e os lobos dentro
Nada acontece antes da noite
Então saem os lobos a caçar os homens e sempre apanham algum

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Saramago, Roma, 2009. Quando
questionado a respeito de por
que escolhe para suas obras
personagens como Jesus cristo
ou camões, Saramago respondeu:
“[...] no fundo, nós somos feitos
de papel. Quer dizer, cada um de
nós é muito mais feito de papel
do que de carne e osso. E digo
que somos feitos de papel porque
somos feitos das leituras que
fizemos. Então, parece-me um erro
[...] dividir, digamos, a vida entre o
que é realidade [...] — as pessoas
que estão por aí, nós próprios
aqui todos juntos — e esse
outro universo feito de palavras,
de personagens, de livros, de
páginas”.

O qual entra enfim na cidade deixando por onde passa um regueiro de
sangue
Ali onde em tempos mais felizes combinara com parentes e amigos almoços
intrigas calúnias

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

E caçadas aos lobos
SARAMAGO, José. O ano de 1993.
São Paulo: companhia das Letras, 2007. p. 21-23.

Regueiro: sulco por onde escorre
a água, pequena corrente de água.
No texto, o sulco é formado pelo
sangue que escorre da pessoa
capturada pelos lobos.
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1968
1979

O conto
Talvez motivados pela agitação e rapidez características da realidade em
que vivem, muitos escritores brasileiros contemporâneos têm optado pelo
conto. Uma explicação possível para essa preferência é a maior facilidade
de, em textos curtos, explorar a semelhança entre a literatura e a notícia,
tratando de situações anedóticas, que interessam mais ao leitor atual.
Outro aspecto importante verificado nesses textos é o desejo de levar
ainda mais adiante a liberdade criadora conquistada pelos modernistas. As
experimentações são tantas que chegam a comprometer a existência do
enredo e impedir a narração continuada.

A fragmentação dos elementos da narrativa ajuda a enfatizar problemas
psicológicos, religiosos, filosóficos e morais, exacerbados pela vida nos
grandes centros urbanos. Observe o exemplo abaixo, em que, apesar da
extrema concisão, o leitor pode reconstruir toda a angústia da situação
narrada.

1981

A vida urbana: violência e frustração

Os temas desenvolvidos pela ficção em prosa, além de continuarem
tendências já observadas na ficção brasileira, incorporaram elementos do
cotidiano urbano contemporâneo, como a violência.

O jornalista Vladimir
Herzog é assassinado
nas dependências do
DOI-Codi. A imprensa
é proibida de veicular a
notícia.
Início do retorno dos
exilados políticos
brasileiros.

O jornalista Fernando
Gabeira é recebido no
Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro, em
1o set. 1979.

1984 1983

•

Os Estados Unidos são
derrotados na Guerra do
Vietnã.

Cientistas isolam o vírus
da Aids.
Criação da internet.
Inicia-se o movimento
pelas Diretas Já.

1989

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um painel da produção ficcional brasileira contemporânea exige que se
trate do conto, da crônica e do romance. É o que apresentamos a seguir,
destacando algumas das principais temáticas em cada um desses gêneros
narrativos.

1975

Os rumos da prosa brasileira
contemporânea

1973

Seja nos romances claramente históricos ou na construção de alegorias
que ajudam a tematizar problemas reais a serem enfrentados pela sociedade contemporânea, Saramago cria uma obra claramente comprometida
com a ideologia marxista e com a defesa dos direitos humanos.

Caetano Veloso e
Gilberto Gil lançam o
disco Tropicália ou Panis
et circencis.
Durante a apresentação
da peça Roda Viva, de
Chico Buarque, atores
são espancados e o
teatro é depredado pelo
Comando de Caça aos
comunistas.

I
O Senhor conhece um tipo azarado? Esse sou eu. Em janeiro bati o carro,
não tinha seguro. Depois roubam o toca-fitas, nem era meu. Vendi os bancos
para um colega e recebo só a metade. Em março, despedido da firma onde
trabalhei sete anos. Empresto o último dinheirinho a outro amigo, que não me
paga. Vou a um bailão, não danço e acabo apanhando.

Entre os contistas cuja obra desenvolve essa temática, destacam-se
João Antônio, Dalton Trevisan, Sérgio Sant’Anna, Ricardo Ramos, Luiz Vilela,
Domingos Pellegrini Jr., Inácio de Loyola Brandão e Rubem Fonseca.

1997 1991

TREVISAN, Dalton. 111 Ais. Porto Alegre: L&PM, 2000. p. 47.

Queda do muro de
Berlim, 10 nov. 1989.
Fim da União Soviética.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Os lobos simbolizam as forças opressoras que, por mais de quarenta
anos, governaram Portugal. A imagem das pessoas que abandonam a cidade
sugere a aceitação da ditadura, a apatia que contribuiu para que os direitos
individuais fossem cerceados. O texto de Saramago, porém, aponta para
um futuro mais promissor, em que as cidades são retomadas e no qual “o
arco-íris tem voltado todas as noites e isso é um bom sinal”.

Cientistas escoceses
produzem o clone da
ovelha Dolly.
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Microcontos são contos
com no máximo 50 caracteres.
“Ali, deitada, divagou:
se fosse eu, teria escolhido
lírios.”
FALcÃO, Adriana. In: FREIRE,
Marcelino. Os cem menores contos
brasileiros do século. São Paulo:
Ateliê Editorial, 2004. p. 15.
© by Adriana Falcão

•

O maravilhoso explode no realismo fantástico

Uma vertente nova que surgiu na prosa contemporânea foi o realismo fantástico, que tematiza a tensão dos limites entre o possível e o impossível, entre o real e o sobrenatural. Aqui no Brasil, a vertente fantástica foi trabalhada
com maestria pelo mineiro Murilo Rubião e por J. J. Veiga. Os contos do gaúcho
Moacyr Scliar também se aproximam dessa vertente, não por tratar diretamente do sobrenatural, mas por adotar o insólito, o pouco comum, como
eixo para os contos que escreve.
Nos contos desses autores, o extraordinário surge em meio à vida
cotidiana, como se dela fizesse parte. Em O centauro no jardim (1980), de
Moacyr Scliar, por exemplo, um menino nasce centauro e é isolado do mundo
pelos pais. O elemento fantástico acaba por iluminar alguns aspectos da
realidade e fazer com que sejam objeto de reflexão mais cuidadosa. Nesse
conto, o fantástico permite refletir a respeito do estranhamento causado
pelo diferente em uma sociedade em que tudo é massificado.

•

A ficção intimista: encontros e desencontros

Os dramas do relacionamento amoroso e do sofrimento gerado pelas
desilusões também são expostos, contando com a cumplicidade do leitor
para preencher todos os vazios que o narrador se recusa a explicar.

Olha, estou escrevendo só pra dizer que se você tivesse telefonado hoje eu ia dizer
tanta, mas tanta coisa. Talvez mesmo conseguisse dizer tudo aquilo que escondo
desde o começo, um pouco por timidez, por vergonha, por falta de oportunidade,
mas principalmente porque todos me dizem sempre que sou demais precipitado,
que coloco em palavras todo meu processo mental (processo mental: é exatamente
assim que eles dizem, e eu acho engraçado) e que isso assusta as pessoas, e que é
preciso disfarçar, jogar, esconder, mentir. Eu não queria que fosse assim. Eu queria
que tudo fosse muito mais limpo e muito mais claro, mas eles não me deixam, você
não me deixa. [...]
ABREU, caio Fernando. carta para além do muro. In: Caio 3D –
O essencial da década de 1970. Rio de Janeiro: Agir, 2005. p. 249. (Fragmento).

Além de caio Fernando Abreu, Lygia Fagundes telles, Autran Dourado,
Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Luiz Vilela, Heloísa Seixas são alguns
dos nomes de destaque na produção dos textos de ficção introspectiva e
reflexiva da literatura brasileira contemporânea.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“O conto vence por
nocaute”

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

A crônica

caricatura de carlos Heitor cony,
por D'Agostinho.

transitando entre o conto e a notícia, a crônica é um gênero narrativo
muito popular na literatura contemporânea.
A crônica dá ao escritor uma liberdade muito grande, porque parte de
um acontecimento cotidiano que desperta a sensibilidade do cronista e o
leva à reflexão. Por esse motivo, ela pode ser lírica, memorialista, política,
social, policial, esportiva. Falando sobre a crônica, o escritor Rodolfo Konder
revelou o que o leva a escrever esse tipo de texto: “O essencial é a emoção
que cada texto, com seu mistério e sua harmonia, vai provocar em você,
que me ouve e lê. Este é o sabor da crônica”.
Gênero de forte tradição na literatura brasileira, desenvolvido por grandes
romancistas como Machado de Assis e José de Alencar, ou poetas como Drummond e Bandeira, a crônica conta com espaço fixo nos principais jornais do país.
Rubem Braga, Otto Lara Resende, Paulo Mendes campos e Fernando Sabino
foram alguns dos nomes que ajudaram a manter vivo o prestígio do gênero.
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Entre os cronistas contemporâneos em atividade, alguns nomes merecem destaque, pela legião de leitores que conquistaram: carlos Heitor cony,
Luis Fernando Verissimo e Martha Medeiros.
Analisando aspectos da vida social e política brasileira, cony transformou a
crônica em um espaço que combina reflexão e denúncia. Luis Fernando Verissimo, por sua vez, adotou a ironia e o humor como bases para desencadear o
processo analítico da realidade. Muitos dos textos que escreveu foram transformados em roteiros e adaptados para programas humorísticos de televisão.
Martha Medeiros faz parte da novíssima geração de cronistas gaúchos
e conquista legiões de leitores interessados em suas reflexões sobre os
relacionamentos amorosos. Em comum com Verissimo, a autora tem a capacidade de expor o ridículo de alguns comportamentos humanos.

O romance

•

Os romances regionais

Herdeiros de uma forte tradição no romance brasileiro, alguns escritores
contemporâneos deram prosseguimento às narrativas regionais. Um dos mais
conhecidos nessa vertente é João Ubaldo Ribeiro. Seus romances combinam
a abordagem regional à reconstituição histórica, como é o caso de Viva o
povo brasileiro. Márcio Souza, Mário Palmério, Bernardo Elis e José Cândido
de carvalho são alguns dos outros nomes associados a essa tendência.

•

As cobras.

Romances autobiográficos:
entre a memória pessoal e a denúncia

O crítico Antonio candido afirma que o acontecimento literário mais
importante de 1972 foi a publicação do romance Baú de ossos, do mineiro
Pedro Nava, que estreava na ficção aos 70 anos de idade. O romance é claramente autobiográfico, mas sua elaboração estética fez com que o gênero
alcançasse o status de criação artística, superando a classificação como
um relato da história pessoal.
Ainda nos anos 1970, muitos testemunhos dos dramas vividos por quem
enfrentou a ditadura militar começaram a surgir. Vários autores, conscientes da necessidade de levar aos leitores um outro lado da história política
recente do país, participaram desse processo: Renato tapajós, Alfredo
Sirkis, Fernando Gabeira e Marcelo Rubens Paiva.

•

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

talvez o romance seja o gênero ficcional em que a literatura brasileira
tenha se mantido mais conservadora, embora seja possível identificar
alguns experimentalismos. O desejo de conquistar um maior número de
leitores estimulou a produção de gêneros mais populares, como a narrativa ficcional, a policial e a de ficção científica, que convivem com outras
vertentes preexistentes.

Luis Fernando Verissimo
desenhou por dois anos a
tira As cobras. Por meio dos
diálogos entre duas cobras,
desenvolveu reflexões bem-humoradas a respeito do
universo, da relação do ser
humano com Deus e de acontecimentos cotidianos, como
eleições ou futebol. Embora
escreva sobre política, artes
e esporte, Verissimo tornou-se conhecido e adorado pelas crônicas em que compõe
retratos mordazes das cenas
da vida dos brasileiros de
classe média.

Memória e história na prosa de ficção

Na linha da ficção memorialista, de forte tradição entre os escritores
brasileiros, alguns romances abordaram história e política enquanto outros vasculharam a vida familiar, recuperando tempos, traçando painéis
de épocas diversas.
Antonio callado merece destaque especial com Quarup, romance monumental em que o autor traça um amplo panorama político e social do Brasil
desde fins da era Vargas até o período da ditadura militar.
Ivan Ângelo também recria o período mais violento do Governo militar
e da repressão no romance A festa, que trata da guerrilha urbana. O tema
polêmico fez com que duas grandes editoras se recusassem a publicar o
livro em 1975. Um ano mais tarde, o autor conseguiu lançar A festa pela
pequena editora Vertente.

Antonio callado, 1997.
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A luta pelo fim da ditadura

cena do filme O que é isso,
companheiro?, de Bruno
Barreto. Brasil, 1997.

Baseado no livro de memórias de Fernando Gabeira, com
roteiro de Leopoldo Serran, é a
história de um grupo de jovens
que, na época da ditadura militar, sequestra o embaixador
norte-americano no Brasil
para pressionar o Governo a
atender a suas exigências.

A fome e o tédio
“Queremos um mundo
novo e original. Recusamos
um mundo onde a certeza
de não morrer de fome seja
trocada pelo risco de morrer
de tédio.” Assim Daniel cohn-Bendit, um dos líderes dos
estudantes franceses, resumiu o desejo dos revolucionários que paralisaram a França
em 1968. Nesse mesmo ano,
caetano Veloso, para combater a ditadura, transformou
em música o lema francês “É
proibido proibir”:

Ficção e história também se misturam em Agosto, de Rubem Fonseca,
romance que reconstrói os últimos dias de Getúlio Vargas no poder. Adaptado para a televisão, Agosto foi uma minissérie de grande sucesso.
Em Quase Memória, carlos Heitor cony parte de um fato estranho — um
misterioso embrulho é entregue ao escritor, com seu nome escrito com a letra
do pai, morto há 10 anos — para recriar o passado familiar. O Rio de Janeiro
das décadas de 1940 e 1950 é o pano de fundo desse romance que vendeu
mais de 400 mil exemplares, em uma clara demonstração de que o público
se identificou com a linguagem poética que dá vida a um passado ameno.
Entre os autores mais atuais, dois nomes sobressaem pela qualidade
literária dos romances que criaram: Milton Hatoum e Raduan Nassar. Ambos combinam a reconstrução de um passado familiar às influências das
origens libanesas.
Por volta de 1914, Galib inaugurou o restaurante Biblos no térreo da casa. O almoço era servido às onze, comida simples, mas com sabor raro. Ele mesmo, o viúvo
Galib, cozinhava, ajudava a servir e cultivava a horta, cobrindo-a com um véu de
tule para evitar o sol abrasador. [...] Desde a inauguração, o Biblos foi um ponto de
encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos que moravam na praça
Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. Falavam português
misturado com árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se
cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que contavam um pouco de tudo:
um naufrágio, a febre negra num povoado do rio Purus, uma trapaça, um incesto,
lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda viva, uma paixão ainda acesa,
a perda coberta de luto, a esperança de que os caloteiros saldassem as dívidas. [...]
HAtOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: companhia das Letras, 2006. p. 36.

cartão-postal em
que aparece Manaus
em 1917, cenário em
que ocorre a história
contada por Milton
Hatoum.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

É proibido proibir
[...]
Derrubar as prateleiras
As estantes, as estátuas
As vidraças, louças, livros, sim
Eu digo sim
Eu digo não ao não
Eu digo
É proibido proibir [...]
Disponível em: <http://www.
caetanoveloso.com.br>. Acesso em:
25 mar. 2010. (© Editora Gapa)

A revolta na França terminou, mas o indivíduo pós-moderno, fruto da era dos
extremos, ainda não viu, no
século XXI, o fim nem da
fome, nem do tédio.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

De olho no filme

•

O espaço urbano: a narrativa intimista
e o romance policial

Muitos escritores contemporâneos desenvolvem uma temática mais
intimista, às vezes associada a um olhar memorialista, às vezes contaminada
pelas pressões do espaço urbano. Lygia Fagundes telles, Lya Luft e Nélida
Piñon são algumas das vozes femininas que se destacam nessa abordagem.
Entre as vozes masculinas, chico Buarque de Hollanda surpreendeu, no início
da década de 1990. Músico consagrado, mostrou que o talento para criar
belas canções se estendia ao romance. Desse talento nasceram Estorvo,
Benjamim e Budapeste.
Luiz Alfredo Garcia-Roza, Patrícia Melo e Jô Soares deram um forte
impulso ao romance policial urbano. Esses autores começaram a criar na
literatura brasileira contemporânea uma tradição que já era explorada há
muito tempo pelos autores de língua inglesa com grande sucesso.

702

I_plus_literatura_cap30_C.indd 702

11/11/10 6:06:53 PM

texto para análise
A caçada
Neste conto, a personagem não entende sua fascinação
por uma tapeçaria de uma loja de antiguidades e,
muito menos, a sensação de familiaridade que tem
com a cena retratada.

Lygia Fagundes Telles é
uma contista que prima por
trabalhar o aspecto psicológico em suas obras. Em “A caçada”, faz o leitor mergulhar
no realismo fantástico. Apresenta uma personagem que
é tomada por uma sensação
de arrebatamento e apreensão ao ver-se diante de uma
tapeçaria exposta em uma
loja de antiguidades. A cena
de uma caçada e a angústia
do protagonista diante dela
criam um jogo interessante,
que fascina e intriga: quem
observa e quem é observado? Quem é o caçador e
quem é a caça? com esse
conto, a autora demonstra
por que é considerada um
dos nomes mais importantes
da prosa atual: os leitores
transformam-se em presas
fáceis de sua narrativa.

Retesado: esticado.
Touceira: moita.
Espreitava: vigiava, espiava,
tocaiava.
Esmaecido: desbotado, sem cor.
Embuçado: disfarçado, oculto,
escondido.
Gretado: rachado.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lygia Fagundes telles, 1989.

[...]
Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda
a parede no fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se
também.
— Já vi que o senhor se interessa mesmo é por isso. Pena que esteja
nesse estado.
O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a
tocá-la.
— Parece que hoje está mais nítida... [...]
O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em que tempo, meu
Deus! em que tempo teria assistido a essa mesma cena. E onde?...
Era uma caçada. No primeiro plano, estava o caçador de arco retesado, apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o
segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era
apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno.
Poderoso, absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo
de serpentes, os músculos tensos, à espera de que a caça levantasse para
desferir-lhe a seta. [...]
O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho na sola
do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia
esse bosque, esse caçador, esse céu — conhecia tudo tão bem, mas tão
bem! [...] Quando? Percorrera aquela mesma vereda, aspirara aquele
mesmo vapor que baixava denso do céu verde... Ou subia do chão? O
caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente
embuçado. Teria sido esse caçador? Ou o companheiro
lá adiante, o homem sem cara espiando por entre
as árvores? Uma personagem de tapeçaria.
Mas qual? Fixou a touceira onde a caça
estava escondida. Só folhas, só silêncio e
folhas empastadas na sombra. Mas detrás
das folhas, através das manchas pressentia
o vulto arquejante da caça. Compadeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma
oportunidade para prosseguir fugindo. Tão
próxima a morte! O mais leve movimento
que fizesse, e a seta... [...]
E se tivesse sido o pintor que fez o quadro?
Quase todas as tapeçarias eram reproduções de
quadros, pois não eram? Pintara o quadro original e por isso podia reproduzir, de olhos fechados, toda a cena nas suas minúcias: o contorno
das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba
esgrouvinhada, só músculos e nervos apontando
para a touceira. “Mas se detesto caçadas! Por que
tenho que estar aí dentro?” [...]
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tELLES, Lygia Fagundes.
Antes do baile verde: contos.
Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 61-66. (Fragmento).

......................................................................

1. O protagonista do conto se impressiona com a
cena que vê na tapeçaria. Que cena é essa?

a) Como é caracterizado o primeiro caçador?
b) Por que o protagonista se impressiona com a
tapeçaria?
Unidade 8 • O Pós-Modernismo

c) O que o tremor da mão do protagonista indica sobre a impressão que a tapeçaria causa
nele?

2. À medida que o conto se desenrola, a cena vai
ganhando contornos mais nítidos para o protagonista e suas dúvidas aumentam. O que faz
com que se fortaleça nele a impressão de já ter
participado da cena?

a) Qual é a dúvida que atormenta essa
personagem?

b) Qual o argumento empregado pelo protagonista para negar a hipótese de ter sido

o pintor do quadro que teria dado origem à
tapeçaria?

c) Para que outra reflexão esse mesmo argumento
serve de base?

3. Que aspectos o texto ressalta daquilo que o protagonista vê retratado na touceira onde estaria
escondida a caça?

a) De que maneira os aspectos destacados contribuem para dar maior realismo à sensação do
protagonista de fazer parte da cena?

b) O que sente o protagonista ao imaginar a caça
acuada na moita?

c) “Tão próxima a morte! O mais leve movimento
que fizesse, e a seta...” O que essas duas frases
sugerem sobre o destino da presa? De que maneira a organização das frases e sua pontuação
contribuem para garantir esse efeito?

d) Explique de que maneira a relação do protagonista com a tela é sugerida pelas impressões
do homem a respeito dos caçadores e da presa
e pelo argumento empregado por ele para justificar por que não deveria estar em uma cena
de caçada.

4. Não conseguindo se livrar das imagens da tapeçaria e das sensações que ela provoca, o protagonista retorna à loja, como já tinha feito outras
vezes. Qual o seu objetivo ao retornar?

a) O que acontece no momento em que se coloca
diante da cena outra vez?

b) Transcreva o trecho em que o protagonista se dá
conta do motivo por que tem tanta familiaridade
com a cena retratada.

c) O trecho transcrito não revela explicitamente
a relação entre esse homem e a cena que o
impressionou. Explique de que maneira isso é
sugerido no texto.

d) No último parágrafo, dois espaços e dois

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo
dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina. [...] “Que
loucura!... E não estou louco”, concluiu num sorriso
desamparado. Seria uma solução fácil. [...]
Quando chegou em casa, atirou-se de bruços na
cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. [...]
Haveria de destruí-la, não era verdade que além
daquele trapo detestável havia alguma coisa mais, tudo
não passava de um retângulo de pano sustentado pela
poeira. Bastava soprá-la, soprá-la!
Encontrou a velha na porta da loja. [...]
— [...] Pode entrar, pode entrar, o senhor conhece o
caminho...
“Conheço o caminho” — repetiu, seguindo lívido por
entre os móveis. Parou. Dilatou as narinas. [...] Imensa,
real só a tapeçaria a se alastrar sorrateiramente pelo
chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas
esverdinhadas. [...] Lançou em volta um olhar esgazeado: penetrara na tapeçaria, estava dentro do bosque,
os pés pesados de lama, os cabelos empastados de
orvalho. Em redor, tudo parado. Estático. [...] Era o
caçador? Ou a caça? Não importava, não importava,
sabia apenas que tinha que prosseguir correndo sem
parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado.
Ou sendo caçado?... Comprimiu as palmas das mãos
contra a cara esbraseada, enxugou no punho da camisa
o suor que lhe escorria pelo pescoço. Vertia sangue o
lábio gretado.
Abriu a boca. E lembrou-se. Gritou e mergulhou numa
touceira. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem,
a dor!
“Não...” — gemeu, de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos apertando o
coração.

momentos estão mesclados. Quais são eles?
Justifique.

5. A dona da loja, quando o homem retorna, diz
que ele pode entrar, pois já “conhece o caminho”.
Considerando a repetição dessa expressão pela
personagem e o desfecho do conto, que sentidos
ela tem? Explique.
ff
O desfecho do texto dá um novo sentido à intenção do protagonista de destruir a tapeçaria.
Que sentido seria esse?

6. O protagonista de “A caçada” tem características
do indivíduo pós-moderno: solitário, inseguro,
não tem certezas em que se apoiar, não sabe se
é a caça ou o caçador, o produto ou o consumidor. A vida causa-lhe medo, pois não sabe qual
o seu papel. Relacione esse estado de espírito
às linhas do tempo deste capítulo e do anterior
e à sua própria experiência como indivíduo do
século XXI.
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O novo lirismo português
Se a prosa ficcional portuguesa contemporânea assumiu um olhar crítico
para sérias questões como as guerras coloniais e a ditadura, na poesia o que
se observa é uma multiplicação de temas e formas, que cria um ambiente
de absoluta liberdade criativa.
A partir de meados da década de 1960, o experimentalismo formal
domina a poesia portuguesa. Autores como E. M. de Melo e castro, Ana
Hatherly e Herberto Helder são nomes de destaque no movimento, que
expandiu os limites do texto e chegou a incorporar recursos das artes
visuais, produzindo alguns objetos híbridos de poesia e pintura. também é
evidente a influência do Surrealismo no modo como alguns poetas percebem
a realidade. Observe.
......................................................................

Não toques nos objectos imediatos.
A harmonia queima.
Por mais leve que seja um bule ou uma chávena,
são loucos todos os objectos.
Uma jarra com um crisântemo transparente
tem um tremor oculto.
É terrível no escuro.
Mesmo o seu nome, só a medo o podes dizer.
A boca fica em chaga.
HELDER, Herberto. In: ANDRADE, Eugénio de. Antologia pessoal da poesia portuguesa.
Porto: campo das Letras, 1999. p. 521.

sophia de Mello:
a essência revelada
Ao lado do experimentalismo formal, também
surgiram poetas que revisitaram temas de grande
importância para a identidade portuguesa, como é o
caso de Sophia de Mello Breyner Andresen. Sua obra
poética prima por explorar ao máximo a possibilidade
de promover o casamento entre a palavra (verbum)
e a coisa (res).

As imagens transbordam
As imagens transbordam fugitivas
E estamos nus em frente às coisas vivas.
Que presença jamais pode cumprir
O impulso que há em nós, interminável,
De tudo ser e em cada flor florir?

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner.
Dia do mar. Obra poética I.
6. ed. Lisboa: caminho, 2001. p. 127.

Em entrevista, Sophia de Mello explica como
é, para ela, o exercício poético: “Acho que
o melhor momento da escrita do poema é
quando as pessoas começam a sentir as
palavras moverem-se sozinhas, sabe? E a
brincarem umas com as outras. Andar à
procura da rima, andar à procura do tempo, à
procura da consonância, não é?”. s.d.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[Não toques nos objectos imediatos]
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Para Sophia, a poesia é o espaço da investigação e da revelação da essência, em um processo contínuo de desocultação por meio das palavras.
É na natureza que os sentimentos e emoções humanas ganham sentido e,
por isso, é também ali que devemos procurar a nossa essência.

Inicial
O mar azul e branco e as luzidias
Pedras — O arfado espaço
Onde o que está lavado se relava
Para o rito do espanto e do começo
Onde sou a mim mesma devolvida
Em sal espuma e concha regressada
À praia inicial da minha vida.

Gonçalo Tavares:
uma voz para o século XXi

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Reconhecido como um fenômeno literário, Gonçalo M. tavares é um jovem escritor que, em apenas cinco anos, conquistou importantes prêmios
literários portugueses. Sua primeira obra, Livro da dança, foi publicada
em 2001 e, de lá para cá, surgiram romances, peças de teatro, pequenas
ficções e livros de poesia, em um total de 22 títulos. Ao entregar ao jovem
escritor o prêmio José Saramago pelo romance Jerusalém, livro que investiga os limites entre a loucura e a razão, Saramago desabafou: “Gonçalo
M. tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos: dá
vontade de lhe bater!”.

Gonçalo tavares, na foto
segurando o prêmio Portugal
telecom de Literatura 2007,
comenta o que pensa a respeito
da possibilidade de a poesia
ser violenta: “O que eu julgo
importante é não ver o mundo
como se fosse claro/escuro. O
mal e o bem são coisas que estão
misturadas e muitas vezes se
confundem. [...] Julgo que a lucidez
passa muito por chamar a atenção
de que a beleza esconde por vezes
coisas terríveis e que no terrível
há por vezes coisas que merecem
ser olhadas com atenção e que
nos ensinam muito”.

Sua produção lírica traz a marca dos grandes poetas, capazes de revelar,
de modo inesperado, a transcendência de coisas, gestos e pequenos acontecimentos que sequer costumam ser percebidos pelas pessoas. Sem recorrer
a formas poéticas tradicionais, Gonçalo tavares nos desafia a olhar para o
mundo que nos cerca e a compreender o sentido profundo das coisas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Dual. Obra poética III.
4. ed. Lisboa: caminho, 1999. p. 134.

Chão
Não há limite que não seja por ele suportado.
Suporta todo o cansaço. Traições, fadiga, falhanços.
Aconteça o que acontecer tens um corpo que pesa;
e um chão, mudo, imóvel, que não desaparece.
tAVARES, Gonçalo M. Homenagem. 1. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. p. 113.

Falhanços: fracassos, derrotas.

Feliz quem recebe um único estilhaço do optimismo (neutro)
dos astros. De cima nunca veio um exemplo medíocre. E um
poeta funciona como uma sentinela: pressente aquilo que é forte.
tAVARES, Gonçalo M. Livro das investigações claras. 1. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2005. p. 196.

E assim, cumprindo a sina de pressentir aquilo que é forte, Gonçalo M. tavares se anuncia como a voz que introduz a poesia portuguesa no século XXI.
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Lirismo e experimentação
na poesia brasileira
contemporânea
Depois de toda a exploração dos sons, formas e signos visuais feita pelos
concretistas e seus seguidores, a poesia brasileira viveu anos agitados a
partir da década de 1970. Hoje, como acontece com a prosa, abriga poetas
de tendências muito distintas. A seguir, conheceremos um pouco melhor o
retrato da poesia brasileira contemporânea.

Tropicália: “seja marginal, seja herói”

Trilha sonora
O Brasil visto pela Tropicália
Ouça com seus colegas a música “Alegria alegria”. Leia a seguir
informações sobre o contexto em
que ela foi produzida:

Alegria alegria
Caminhando contra o vento
Sem lenço, sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou
O sol se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas
Em Cardinales bonitas
Eu vou [...]
Ela pensa em casamento
E eu nunca mais fui à escola
Sem lenço, sem documento, eu vou
[...]
Por entre fotos e nomes
Sem livros e sem fuzil
Sem fome, sem telefone
No coração do Brasil

Na obra BÓLIDE cAIXA 18, poema
caixa 2 – Homenagem a cara de
cavalo (1966), Oiticica constrói
um bólide em que o traficante
cara de cavalo aparece morto de
braços abertos. Nos estandartes,
a frase “Seja marginal, seja herói”
expressa o desejo de denúncia
do artista: cara de cavalo vivia
à margem da sociedade. Mais
que isso, era um criminoso, um
traficante. Em sua marginalidade,
o traficante revolta-se contra a
sociedade. Essa revolta social
era vista, por Oiticica, como
revolucionária.

1967-1968: Costa e Silva assume
a presidência; início da organização da
guerrilha urbana; a minissaia vira moda
e os hippies pedem “Faça amor, não
faça guerra”; o AI-5 fecha o Congresso
e a Censura proíbe tudo; nos jornais,
apenas futebol.

VELOSO, caetano. Caetano Veloso. 1968.
copyright © 1967 by Musiclave Editora
Musical Ltda. Rua Lisboa, 74 - São Paulo Brasil - todos os direitos reservados.

considerando esse contexto,
discutam: qual é a imagem de
Brasil que a letra de caetano
apresenta? E de juventude? De
que modo ela revela o contexto
no qual foi criada?

Para acentuar o diálogo entre a produção nacional e a cultura universal,
os tropicalistas abraçaram os meios de comunicação como poderosos
aliados na divulgação da sua arte.
caetano Veloso, capinan, Gilberto Gil, tom zé, torquato Neto e outros
investiram no sincretismo e misturaram pop e folclore, rock, bossa nova,
samba e baião. O resultado, como eles mesmos chamaram, foi a “geleia
geral”, que abalou os alicerces da música popular brasileira e, ainda hoje,
encanta jovens e influencia compositores.

Reunião em que foi decidida a
decretação do AI-5. A censura
imposta pelo governo provocou um
grande impacto para a produção
artística brasileira. chico Buarque,
caetano Veloso, Gilberto Gil, entre
outros, tiveram suas músicas
proibidas. Foto de 1968.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

como vimos no capítulo 25, a tropicália retomou os princípios estéticos
dos manifestos Pau-brasil e Antropófago, para criar obras que revelassem o
caldo cultural (nacional e estrangeiro) em que foram concebidas. Os “olhos
cheios de cores”, cantados por caetano, são um tributo a Oswald de Andrade,
que afirmava: “os casebres de açafrão e ocre nos verdes da Favela, sob o azul
cabralino, são fatos estéticos”.

707

I_plus_literatura_cap30_C.indd 707

11/11/10 6:06:57 PM

A poesia marginal
O clima de experimentação rítmica e musical da tropicália foi desaguar,
na década de 1970, na poesia marginal. Era marginal o modo como os poetas
faziam circular sua produção: cópias mimeografadas eram penduradas em
“varais”, jogadas do alto de edifícios, distribuídas de mão em mão.
A ideia era “casar” vida e poesia e, como dizia chacal, um dos grandes
nomes dessa produção, “ensinar a poesia a falar”. A poesia marginal adotou
como armas da guerrilha lírica a alegria e o humor mostrando caminhos diferentes para a crise que, além de imobilizar, calava a sociedade brasileira.
Participaram desse movimento de resistência cultural poetas como
chacal, charles, Ronaldo Bastos, Ledusha, cacaso, Francisco Alvim, Pedro
Lage, Luiz Olavo Fontes, Afonso Henrique, Glauco Mattoso, Roberto Piva e
muitos outros.
Pegando carona na poesia marginal, mas desenvolvendo um caminho
mais independente, a poesia plural de Paulo Leminski permanece como um
exemplo do caráter inovador dessa geração.

conheça um poema de
chacal, que fez da poesia instrumento de guerrilha lírica.

Poema para
ser transfigurado
quem somos
o que queremos
logo logo saberemos

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

por enquanto
sabemos
que um gesto
uma palavra
pode transformar o mundo
qual deles
qual delas
saberemos já já
esta a missão do artista:
experimentar
[...]
chacal (Ricardo de carvalho
Duarte). In: Boa companhia:
poesia. São Paulo: companhia
das Letras, 2003. p. 125.
(Fragmento).

Sintonia para pressa e presságio
Escrevia no espaço.
Hoje, grafo no tempo,
na pele, na palma, na pétala,
luz do momento.
Soo na dúvida que separa
o silêncio de quem grita
do escândalo que cala,

no tempo, distância, praça,
que a pausa, asa, leva
para ir do percalço ao espasmo.
Eis a voz, eis o deus, eis a fala,
eis que a luz se acendeu na casa
e não cabe mais na sala.
GÓES, Fred; MARINS, Álvaro (Sel.). Melhores poemas
de Paulo Leminski. 6. ed. São Paulo: Global, 2002. p. 169.

tendo se interessado pela obra dos concretistas, Leminski explorou os
trocadilhos, flertou com o processo de “palavra puxa palavra” e enveredou
pela composição de haikais.
Outros jovens poetas que surgiram nesse período, como Ana cristina
césar, Antônio cícero, Alice Ruiz, Armando Freitas Filho, zuca Sardan, também
se tornaram importantes referências para a poesia brasileira contemporânea. Entre os novíssimos, destacam-se Eucanaã Ferraz, Frederico Barbosa
e Arnaldo Antunes.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

caetano Veloso, uma das
principais vozes da tropicália, usa
nessa foto (s.d.) um “parangolé”,
espécie de capa criada pelo
artista plástico Hélio Oiticica.
A renovação estética aconteceu
em todas as manifestações
artísticas.

A reinvenção da linguagem
e o cotidiano redescoberto
Na cena literária brasileira atual distingue-se Manuel de Barros, que faz,
com a linguagem poética, algo bastante semelhante ao que Guimarães Rosa
fez na prosa. Na sua obra, as palavras renascem ou são reinventadas em
novas funções, levadas a construir novas fronteiras para a significação e
obrigando-nos a aprender a olhar de um modo diferente para o mundo.

I

Retrato do artista quando coisa: borboletas
Já trocam as árvores por mim.
Insetos me desempenham.
Já posso amar as moscas como a mim mesmo.
Os silêncios me praticam.
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De tarde um dom de latas velhas se atraca
em meu olho
Mas eu tenho predomínio por lírios.
Plantas desejam a minha boca para crescer
por de cima.
Sou livre para o desfrute das aves.
Dou meiguice aos urubus.
Sapos desejam ser-me.
Quero cristianizar as águas.
Já enxergo o cheiro do sol.
[...]
BARROS, Manuel de. Retrato do artista quando coisa.
Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 11. (Fragmento).

texto para análise
Cogito
Neste poema, o eu lírico se define como único
e múltiplo ao mesmo tempo.
eu sou como eu sou
pronome
pessoal intransferível
do homem que iniciei
na medida do impossível
eu sou como eu sou
agora
sem grandes segredos dantes
sem novos secretos dentes
nesta hora

eu sou como eu sou
presente
desferrolhado indecente
feito um pedaço de mim
eu sou como eu sou
vidente
e vivo tranquilamente
todas as horas do fim.

NETO, Torquato. Cogito. Texto extraído da obra Torquatália – Do lado de dentro, de
Torquato Neto, publicada em 2003 pela Editora Rocco Ltda. (www.rocco.com.br), página 165.

Penso, logo existo
Segundo Descartes, filósofo do século XVII, ainda que ele duvidasse da
existência de tudo, ou que
estivesse sonhando, não poderia duvidar de sua própria
existência, já que ele mesmo
é o ser que duvida. De forma
simplificada, poderíamos
dizer que essa teoria define
a existência humana pela
capacidade racional do ser
humano. A frase que conclui
esse raciocínio é “Cogito,
ergo sum”, a famosa “Penso,
logo existo”.
Essa conclusão foi escrita
originalmente em francês,
mas ficou conhecida em sua
versão em latim, considerada na época a língua oficial
da filosofia. O filósofo, que
escrevia sempre em francês
para quebrar o estereótipo
da relação latim-filosofia,
ganhou fama em latim.

1. O eu lírico se define de diferentes formas ao longo do poema. Transcreva as expressões que o caracterizam.
ff
O que o uso dessas expressões sugere sobre o eu lírico?

2. Em todas as estrofes, o verso inicial é “eu sou como eu sou”. Como ele
pode ser interpretado, considerando as definições apresentadas?

a) O que a repetição desse verso revela sobre o sentido daquilo que o
eu lírico afirma sobre si mesmo?

b) Como a ideia de que o momento presente define o eu lírico é reforçada na segunda estrofe?

3. Qual é o sentido usual da palavra “vidente”?
a) Como essa palavra, usada na última estrofe, pode ser interpretada
no poema? Explique.

Cogito: medito, reflito sobre algo
ou alguém, penso com insistência
sobre alguma coisa. Por extensão,
referência à expressão “Cogito,
ergo sum” (“Penso, logo existo”),
máxima que condensa o
pensamento da teoria filosófica
cartesiana.
Desferrolhado: expressão não
dicionarizada. Por oposição
a “aferrolhado”, que significa
aprisionado, encarcerado, o termo
poderia ser interpretado como
liberto, sem amarras, livre.
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Outro nome a destacar é o da mineira Adélia Prado. Admiradora de
Drummond, Adélia segue seus passos na transformação de pequenas situações cotidianas em poemas cujo lirismo é quase palpável, e retoma uma
tendência inaugurada por outro grande mestre, Manuel Bandeira.
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torquato Neto, 28 ago. 1968.
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“Sou um menino que vê o
amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa.
Nasci menino, hei de morrer
menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha
ótica de ficcionista. Sou (e
sempre fui) um anjo pornográfico.” Nelson Rodrigues
(1912-1980).

Nelson Rodrigues, no
Rio de Janeiro, 1980.

b) Essa palavra se relaciona aos versos finais do poema. Qual é a relação
estabelecida entre a expressão e esses versos?

4. Torquato Neto escolheu apenas a primeira oração do famoso Cogito, ergo
sum para dar título ao seu poema. O que essa escolha pode indicar?
ff
Podemos dizer que o pensamento filosófico expresso pela máxima
“Penso, logo existo” se opõe à declaração do eu lírico de que “é como
é”. Explique por quê.

5. O poema expressa o desejo que caracterizou a geração poética de
Torquato Neto: uma mudança radical de valores. De que modo isso
se manifesta no poema?

Panorama do teatro brasileiro
no século XX
O crítico Sábato Magaldi acredita que o teatro brasileiro entrou verdadeiramente no século XX no dia 28 de dezembro de 1943, quando, sob a
direção do polonês ziembinski, a peça Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues,
estreou no teatro Municipal.
Antes do surgimento de Vestido de noiva, a produção dos dramaturgos
brasileiros era pouco significativa. De modo geral, o teatro era ocupado por
peças estrangeiras, e os autores nacionais buscavam reproduzir o sucesso
dessas produções quando se aventuravam a escrever alguma peça.
A notável exceção a essa regra é O rei da vela, de Oswald de Andrade.
Escrita em 1933, a peça era tão adiantada para o momento que só foi
montada em 1967, pelo diretor José celso Martinez corrêa.
O protagonista da história é o agiota Abelardo I, burguês que fabrica
velas, produto essencial para um país cheio de superstições como o Brasil.
Ele se casa com Heloísa de Lesbos, filha de um aristocrata decadente.
Por meio da trajetória desse rei da vela, Oswald representa a realidade
característica de um país atrasado cultural e economicamente. Explorando
abertamente a sexualidade das personagens, a peça O rei da vela pode ser
vista como resultado das muitas influências europeias que haviam sido
“deglutidas” por Oswald: o futurismo italiano, o expressionismo alemão e
a psicanálise freudiana se encontram no palco.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Torquato Neto (1944-1972), letrista, poeta, jornalista, cineasta e ator, figura
entre os mais significativos
nomes do movimento tropicalista e da cultura alternativa dos anos 1960 e 1970. Sua
vida curta, abreviada pelo suicídio, é repleta de contrastes,
de grandeza e de abismos.
completamente contrário a
qualquer ideia preconcebida,
caracterizou-se como um
artista de ruptura, alguém
que queria, como ele próprio
dizia, “ir muito além do que já
foi feito”.

Nelson Rodrigues: o “anjo pornográfico”
O caráter inovador de Vestido de noiva eleva a qualidade do texto teatral,
rompendo definitivamente com a linearidade narrativa da organização cronológica dos enredos. A peça é apresentada em três planos: o da realidade,
o da alucinação e o da memória. A divisão do palco em três planos, cada um
deles correspondendo a uma parte da história, representou uma inovação
estrutural na peça e criatividade no uso da linguagem teatral.
Nelson Rodrigues reduziu a expressão cênica ao seu caráter essencial, com
diálogos concisos em que cada palavra mostrava-se imprescindível. Seguindo
o lema de Antonin Artaud — “O teatro foi feito para abrir coletivamente os abscessos” —, partiu da repressão sexual para expor as fístulas de uma sociedade
conservadora e moralista que escondia comportamentos amorais.
O conjunto das peças teatrais que escreveu costuma ser organizado
em três grupos temáticos.
I. Peças psicológicas: destacam problemas do ser humano como indivíduo e como membro de uma sociedade hipócrita no seio da qual ele é
criado e que, por meio de suas ações, acaba por deformar. Ex.: Vestido de
noiva, A mulher sem pecado, Valsa no 6.
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II. Peças míticas: tratam dos instintos humanos, da tentativa de compreender as origens de ações e sentimentos. Ex.: Álbum de família, Anjo
negro, Doroteia.
III. tragédias cariocas: enredos criados para desmascarar o egoísmo,
a futilidade e a mesquinhez do mundo moderno. Ex.: A falecida, Perdoa-me
por me traíres, Os sete gatinhos, Boca de ouro.
Depois da inovação trazida por Vestido de noiva, mais de uma década se
passou antes que surgisse algo realmente novo nos palcos brasileiros.

Quando A moratória, do dramaturgo paulista Jorge Andrade (1922-1984),
estreia em 1955, surpreende. O palco, dividido em dois, mostra, simultaneamente, dois momentos da aristocracia rural brasileira: antes e depois
da crise econômica desencadeada pela quebra da bolsa de Nova York.
A alternância entre passado e presente dá ao público uma sensação de
atemporalidade, porque conflitos sugeridos no presente da ação (1932)
só são desenvolvidos no passado (1929), dando a impressão de ser aquele
um momento futuro em relação ao presente.
A moratória também significou uma inovação ao trazer para o teatro o Brasil
rural, que, a partir de então, começa a aparecer em outras obras teatrais.
Em 1957, surge um outro dramaturgo que dará à sociedade rural um
tratamento diferente do proposto por Jorge Andrade. trata-se de Ariano
Suassuna, autor paraibano que funde, na sua obra, tendências aparentemente opostas: o espontâneo e o elaborado, o popular e o erudito.
O exemplo mais bem-sucedido dessa tendência é a peça O auto da compadecida, em que histórias folclóricas são associadas a manifestações de
religiosidade mais profunda. A forma adotada por Suassuna — o auto — também promove a combinação de opostos, porque associa a espontaneidade
de um texto coloquial à estrutura quase medieval do teatro vicentino.

Os conflitos urbanos chegam ao palco
Em São Paulo o teatro de Arena trouxe para o palco os problemas sociais
decorrentes da industrialização da sociedade brasileira em fins dos anos
1950 e início dos anos 1960.
Gianfrancesco Guarnieri é o autor de Eles não usam black-tie (1958), peça
em que a vida dos operários explorados e a luta por melhores salários são
apresentadas a partir de um ponto de vista marxista. Outro importante
autor do teatro de Arena foi Oduvaldo Viana Filho. Juntos, esses dramaturgos vão abraçar a defesa dos explorados e a crítica feroz ao sistema
capitalista. Após o início do Governo militar, o grupo do Arena incorporará
a luta contra a ditadura.
Um jovem autor baiano, que desponta em 1960, será mais um nome a
tratar da temática dos explorados: Dias Gomes (1922-1999), que causa
espanto com sua primeira peça: O pagador de promessas. No texto, zé-do-Burro é um homem honrado, pequeno agricultor, que divide seus sítios com
os lavradores para cumprir parte de uma promessa feita a Santa Bárbara. A
segunda parte da promessa — levar uma cruz de madeira por um percurso
de sete léguas, até a igreja de Santa Bárbara — é frustrada pela ignorância
do padre local, que impede a entrada de zé-do-Burro na igreja.
O motivo da ira do padre estava na origem do compromisso: zé-do-Burro
havia feito a sua promessa a Iansã, divindade do candomblé que, na crendice
popular, corresponderia a Santa Bárbara; e na razão da promessa: agradecimento pela cura de Nicolau, um burro. Morto por uma bala perdida em meio
ao conflito que se instala da porta da igreja, zé-do-Burro torna-se um mártir
popular e simboliza a força do sincretismo religioso entre os brasileiros.

Retrato de Antonin Artaud,
1930.
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jorge Andrade e o brasil rural

Antonin Artaud (1896-1948), poeta, ator, dramaturgo, influenciou o desenvolvimento do teatro experimental. criou o Teatro da Crueldade, termo que empregou
para definir um novo teatro
em que a palavra falada dá
lugar a uma combinação de
movimentos e sons incomuns
e em que o cenário e a plateia
são dispostos de forma inovadora. com os sentidos
desorientados, o espectador
vê-se obrigado a enfrentar
seu ser essencial, livre da
couraça social. Impossibilitado por problemas físicos
e emocionais de colocar em
prática suas teorias, Antonin
Artaud inspira dramaturgos e
diretores até hoje.

cena do filme O auto da
compadecida, de Guel Arraes.
Brasil, 1999.
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Rasga coração
Oduvaldo Viana Filho, conhecido como Vianinha (1936-1974), produziu sua
obra-prima na década de 1970: Rasga coração. É a história de um funcionário
público (Manguary Pistolão), ex-militante do Partido comunista Brasileiro, que
vive em conflito com o filho pós-moderno, jovem alienado que se interessa
por ioga, macrobiótica e zen-budismo. constituída de saltos narrativos entre
passado e presente, a peça mostra momentos cruciais da história brasileira do
século XX. No plano do passado, Revolução de 1930, Revolta da Vacina, luta da
militância comunista contra o Estado Novo. No plano do presente, a dificuldade
de entendimento entre Manguary e seu filho Luca, em um período marcado pelo
desenvolvimentismo de Juscelino, o golpe militar e a censura.
No prefácio da obra, Vianinha declarou seus objetivos: “Rasga coração é uma
homenagem ao lutador anônimo político, aos campeões das lutas populares; preito
de gratidão à Velha Guarda, à geração que me antecedeu, que foi a que politizou
em profundidade a consciência do País. [...] Em segundo lugar, quis fazer uma
peça que estudasse as diferenças que existem entre o novo e o revolucionário.
O revolucionário nem sempre é novo e o novo nem sempre é revolucionário”.

•

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Alguns diretores
revolucionários
A encenação de muitos
dos melhores textos teatrais
brasileiros do século XX foi
conduzida por diretores que
souberam reconhecer os aspectos revolucionários desses textos e transformá-los
em inesquecíveis montagens.
O primeiro desses diretores
foi o polonês ziembinski, que
chegou a exigir a reforma do
teatro Municipal para contar
com uma iluminação capaz
de criar, em cena, os três
planos da peça Vestido de
noiva, de Nelson Rodrigues.
Os diretores Antunes Filho e
José celso Martinez corrêa
têm garantido que obras
literárias importantes, como
Macunaíma, A falecida, A hora
e a vez de Augusto Matraga,
Os sertões e outras, cheguem
ao público em encenações
ousadas, originais, que revelam novas possibilidades
para o teatro brasileiro.
Na década de 1980, Gerald thomas surpreendeu
com montagens polêmicas.
Além deles, Ulisses cruz,
José Possi Neto, cacá Rosset, Hamilton Vaz Pereira,
Fauzi Arap e Antônio Araújo
são alguns dos diretores
que continuam renovando a
linguagem teatral.

Os perdidos de Plínio Marcos

Na década de 1960, talvez a mais rica da dramaturgia nacional, ainda apareceria um outro autor revolucionário: Plínio Marcos (1935-1999). Suas peças
Dois perdidos numa noite suja e Navalha na carne trazem os marginalizados
para o centro da cena teatral. Seu texto manifesta uma grande indignação
contra a hipocrisia da sociedade brasileira e tem por objetivo desestabilizar
a pacata existência burguesa, sem colorido político-partidário.

As comédias de costume voltam à cena
O silêncio imposto pela censura fez com que o teatro brasileiro enfrentasse tempos de crise. O fim da ditadura, no início dos anos 1980, agravou essa
crise, porque gerou uma espécie de vazio criativo que era rompido somente
por vozes isoladas, como a do grupo Asdrúbal trouxe o trombone.
Enquanto muitos atores encenavam peças de autores estrangeiros, na
década de 1970, os membros do Asdrúbal iniciam o teatro experimental, com
interpretação mais despojada e incentivando a criação coletiva. Trate-me
leão (1977) foi a primeira obra escrita coletivamente e inovava pela incorporação de passagens improvisadas, além de apresentar os atores sobre
um palco sem cenário. toda a encenação dependia do trabalho dos atores,
dirigidos por Hamilton Vaz Pereira. Regina casé e Luis Fernando Guimarães
tornaram-se as estrelas do grupo, sobressaindo-se por sua ironia e irreverência, além da alta capacidade de improvisação.
Mais recentemente, o teatro do “besteirol” (esquetes criados para
explorar situações cômicas da vida cotidiana) tem ajudado a dramaturgia
brasileira a cair novamente nas graças do público. Peças como Batalha de
arroz num ringue para dois, de Mauro Rasi, e Como encher um biquíni selvagem, de Miguel Falabella, tornaram-se sucesso imediato, lotando centenas
de apresentações feitas ao longo dos anos.
Embora ainda seja muito frequente a montagem de autores estrangeiros
nos palcos nacionais, o teatro brasileiro conta, hoje, com um impressionante
time de autores que têm produzido peças de alta qualidade dramática e
cômica. Entre eles, Juca de Oliveira, Leilah Assunção, Maria Adelaide Amaral,
Millôr Fernandes, Walcyr carrasco, Fernando Bonassi, Naum Alves de Souza.
Merecem menção também os dramaturgos Mário Bortolotto, diretor do
grupo cemitério de Automóveis, que aborda em seus textos as idiossincrasias e a violência nos grandes centros urbanos, e Rubens Rewald, que
busca inovar a linguagem teatral.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Oduvaldo Viana Filho, 1973.
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A teledramaturgia brasileira
com a chegada da televisão, na década de 1950, muitos dramaturgos
nacionais enfrentaram o desafio de escrever textos para o novo veículo de
comunicação. celebrada no mundo inteiro, a telenovela brasileira talvez seja o
melhor exemplo do resultado desse esforço. Autores como Dias Gomes, que já
haviam conquistado sucesso no teatro, entenderam a linguagem mais ágil do
novo veículo e souberam explorar seus recursos, criando obras inesquecíveis
como O bem amado e Roque Santeiro. Durante os negros anos da ditadura militar, as novelas de Janete clair, esposa de Dias Gomes, ofereciam a dose diária
de fantasia que transportava o telespectador brasileiro para uma história em
que, por mais difíceis que fossem os obstáculos a ser superados, tudo sempre
terminava bem. Hoje, milhões de fãs continuam a acompanhar, diariamente, as
tramas que nascem da imaginação de mestres como Gilberto Braga e Benedito
Rui Barbosa.

Primeiro ato
Neste trecho da peça Vestido de noiva, no plano da alucinação, Madame
Clessi aparece para Alaíde e as duas têm sua primeira conversa. Alaíde diz
à prostituta que leu seu diário e tenta se lembrar por que está ali.
[...]
([...] Surge na escada uma mulher. Espartilhada, chapéu de plumas. Uma
elegância antiquada de 1905. Bela figura. Luz sobre ela.)
[...]
Madame Clessi — Quer falar comigo?
Alaíde (aproximando-se, fascinada) — Quero, sim. Queria...
[...]
Alaíde (excitada) — [...] Meu Deus! Não sei o que é que eu tenho. É uma coisa
– não sei. Por que é que eu estou aqui?
Madame Clessi — É a mim que você pergunta?
Alaíde (com volubilidade) — Aconteceu uma coisa, na minha vida, que me fez
vir aqui. Quando foi que ouvi seu nome pela primeira vez? (pausa) Estou-me lembrando!
[...]
Alaíde — Me lembrei agora! [...] Foi uma conversa que eu ouvi quando a gente
se mudou. No dia mesmo, entre papai e mamãe. Deixe eu me recordar
como foi... Já sei! [...]
(Escurece o plano da alucinação. Luz no plano da memória. Aparecem pai e mãe
de Alaíde.)
[...]
Mãe — Alaíde e Lúcia morando em casa de Madame Clessi. Com certeza, é no
quarto de Alaíde que ela dormia. O melhor da casa!
Pai — Deixa a mulher! Já morreu!
Mãe — Assassinada. O jornal não deu?
Pai — Deu. Eu ainda não sonhava conhecer você. Foi um crime muito falado.
Saiu fotografia.
Mãe — No sótão tem retratos dela, uma mala cheia de roupas. Vou mandar
botar fogo em tudo.

cena de uma apresentação de
Vestido de noiva em São Paulo,
1974.

Os três universos de
Alaíde
Vestido de noiva é a obra
de Nelson Rodrigues que, segundo os críticos, melhor se
encaixa na definição de peça
psicológica. Em três planos
(da memória, da alucinação
e da realidade), o autor recria
a história do casamento e da
morte da protagonista, Alaíde, de forma completamente
revolucionária. Os planos da
memória e da alucinação se
passam no subconsciente da
jovem, enquanto esta é operada, no plano da realidade,
depois de ter sido atropelada
nas ruas do Rio de Janeiro. No
plano da alucinação, a moça
procura por uma prostituta
chamada Madame clessi,
antiga dona da casa em que
reside e que foi assassinada
no início do século por seu
namorado, um jovem de 17
anos. A esse plano se mescla
o da memória, em que Alaíde
tenta recompor os fatos de
sua vida.
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RODRIGUES, Nelson. Vestido de noiva. In: Teatro Completo I: peças psicológicas –
Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 114-117. (Fragmento).

1. Por apresentar os planos da memória e da alucinação, a peça de Nelson Rodrigues foi considerada revolucionária. Descreva o que acontece
em cada um deles no trecho transcrito.

2. Madame Clessi é uma personagem importante
na peça. Que características da personagem o
trecho que você leu apresenta?

a) Relacione o comentário “Alaíde e Lúcia morando em casa de Madame Clessi” e a decisão
da Mãe de queimar os objetos que estão no
sótão, e escreva a opinião da Mãe a respeito
da antiga moradora da casa.

b) Como Alaíde descobriu a existência de Mada-

leitor possa compreender o que está sendo apresentado. Que elementos garantem, no trecho, a
identificação da mudança de planos?

4. Releia.
Alaíde (excitada) — [...] Meu Deus! Não sei o que é que
eu tenho. É uma coisa — não sei. Por que é que eu estou
aqui?
Madame Clessi — É a mim que você pergunta?
Alaíde (com volubilidade) — Aconteceu uma coisa, na
minha vida, que me fez vir aqui. Quando foi que ouvi seu
nome pela primeira vez? (pausa) Estou-me lembrando!
a) Madame Clessi é a figura que serve de apoio para
que Alaíde tente reconstruir, estando em coma,
o que aconteceu com ela. De que maneira isso
é evidenciado nesse trecho?

me Clessi?

c) O que, considerando a caracterização dessa
personagem, indica que o diálogo entre ela
e Alaíde não pode ter ocorrido no plano da
realidade?
Unidade 8 • O Pós-Modernismo

d) Os dois planos representam o inconsciente
de Alaíde, que está em coma, sendo operada.
Considere o que é apresentado em cada um
deles e explique por que são denominados
plano da alucinação e da memória.

3. Observe a apresentação dos planos no trecho
transcrito. Em que ordem aparecem? Explique.
ff
Esse texto foi escrito para ser encenado. Sendo
assim, além do conteúdo dos diálogos, outros
elementos contribuem para que o espectador/

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Espartilhada: usando um
espartilho, uma espécie de
cinta usada para modelar o
corpo feminino.
Volubilidade: inconstância,
instabilidade.

Pai — Manda.
(Apaga-se o plano da memória. Luz no plano da alucinação.)
Alaíde (preocupada) — Mamãe falou em Lúcia. Mas quem é Lúcia? Não sei. Não
me lembro.
Madame Clessi — Então vocês foram morar lá? (nostálgica) A casa deve estar
muito velha.
Alaíde — Estava, mas Pedro... (excitada) Agora me lembrei: Pedro. É meu marido!
Sou casada. (noutro tom) Mas essa Lúcia, meu Deus! (noutro tom) Eu acho
que estou ameaçada de morte! (assustada) [...]
Alaíde (animada) — Pedro mandou reformar tudo, pintar. Ficou nova, a casa.
(noutro tom) Ah! eu corri ao sótão, antes que mamãe mandasse queimar
tudo!
[...]
Alaíde — Lá vi a mala — com as roupas, as ligas, o espartilho cor-de-rosa. E
encontrei o diário. [...]
Clessi (forte) — Quer ser como eu, quer?
Alaíde (veemente) — Quero, sim. Quero.
Clessi (exaltada, gritando) — Ter a fama que eu tive. A vida. O dinheiro. E morrer
assassinada?
Alaíde (abstrata) — Fui à Biblioteca ler todos os jornais do tempo. Li tudo!
Clessi (transportada) — Botaram cada anúncio sobre o crime! Houve um repórter
que escreveu uma coisa muito bonita! [...]

b) Ao longo do trecho, alguns fragmentos da vida
de Alaíde vão sendo apresentados. O que ficamos sabendo sobre a moça?

c) Madame Clessi é uma “manifestação” do inconsciente de Alaíde. Explique como o papel
desempenhado por essa personagem é um dos
elementos que permitem classificar essa peça
como psicológica.

5. Pelo trecho final, é possível perceber que Madame
Clessi simboliza, também, os desejos inconscientes de Alaíde. Transcreva o trecho em que isso fica
evidente. Justifique.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Tendências contemporâneas da literatura portuguesa.
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CONEXÕES

Para assistir
Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de Manoel Bandeira, de
Pedro Cezar. Brasil, 2008.
Este documentário sobre a vida e a obra do poeta Manoel de Barros é um retrato cinematográfico da magia criada pelo autor com seus versos. O filme alterna trechos de entrevistas
inéditas do escritor (em que fala de seu trabalho com as palavras) com alguns versos marcantes de sua obra, além de depoimentos daqueles que se declaram contagiados pela beleza dos
poemas desse homem sensível e simples que encantou a tantos com seus “despropósitos”.
Uma excelente oportunidade de mergulhar na personalidade “escalena” e no universo poético
desse escritor, considerado um dos mais inovadores da língua portuguesa.

A pedra do reino, de Luiz Fernando Carvalho. Brasil, 2007.
Esta microssérie exibida pela TV Globo é uma sensível adaptação da obra de Ariano Suassuna. O diretor utilizou uma linguagem de vanguarda para contar a história de Pedro Diniz
Ferreira Quaderna. Sua intenção declarada era a de apresentar elementos da cultura popular
que pudessem abrir a possibilidade para novas experiências estéticas e emocionais.

A mineira Zuleika Angel Jones, ou Zuzu Angel, uma estilista de moda no auge da carreira
e prestes a conquistar o mercado internacional, parecia passar incólume às agruras da
repressão militar na década de 1970. Enquanto isso, seu filho Stuart, partidário das ideias
socialistas, envolvia-se cada vez mais no movimento estudantil e na luta armada contra o
governo da ditadura. O filme, baseado na história real desta mulher, retrata o drama de muitas
mães brasileiras que não puderam enterrar seus filhos, mortos e torturados nos chamados
“porões da ditadura”. As enormes diferenças ideológicas entre mãe e filho se apagam quando
a morte de Stuart revela a Zuzu que a busca pelo restabelecimento da democracia era a
única batalha que merecia ser travada.

O ano em que meus pais saíram de férias, de Cao Hamburguer. Brasil, 2006.
Em 1970, o Brasil vive o auge do regime militar com o general Emilio Garrastazu Médici
no poder. Mas o garoto Mauro só quer mesmo é ver o Brasil tricampeão de futebol na Copa
do Mundo no México. Um dia, inesperadamente, seus pais resolvem sair de férias e deixá-lo
por uns tempos com o avô paterno. É neste contexto que Mauro fará a transição de seu
mundo infantil para uma nova realidade. Analogamente ao momento político de instabilidade
e incerteza, a “perda da inocência” deste menino se dará pela revelação das verdadeiras
motivações das “férias” de seus pais, perseguidos políticos da Ditadura. O filme é um sensível retrato dos anos 1970 e da identidade cultural brasileira, amálgama de costumes de
vários imigrantes reunidos “num só coração”: a seleção brasileira de Pelé, Tostão e Rivellino.

Lisbela e o prisioneiro, de Guel Arraes. Brasil, 2003.
Baseada na obra de Osman Lins, autor contemporâneo, Lisbela e o prisioneiro é uma comédia
romântica que conta a história de amor entre um malandro, Leléu, e uma mocinha sonhadora.
Pressões da família, do meio social e as próprias dúvidas das personagens tumultuarão a
aventura amorosa dos dois jovens.

A vida como ela é, de Daniel Filho. Brasil, 2002.
Adaptação, para a televisão, de alguns dos melhores textos de Nelson Rodrigues, com
direção de Daniel Filho. A vida como ela é reúne 40 episódios que recriam o universo rodrigueano: histórias de amor, mistério, traição e humor protagonizadas pelas personagens
imortais de um dos maiores dramaturgos brasileiros.

O auto da compadecida, de Guel Arraes. Brasil, 2000.
Adaptação da premiada peça de Ariano Suassuna, o filme traduz para o cinema as aventuras de João Grilo e Chicó. Ótima comédia que traz para as telas um excelente exemplar do
teatro brasileiro contemporâneo.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Zuzu Angel, de Sérgio Rezende. Brasil, 2006.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Filme: trecho de Lavoura arcaica, de Luiz Fernando Carvalho.
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Para navegar
http://www.aliceruiz.mpbnet.com.br/index.html
Site de divulgação da obra da curitibana Alice Ruiz, que, além de ter várias publicações literárias,
compõe com alguns importantes nomes da música brasileira contemporânea, como Arnaldo Antunes,
zeca Baleiro, Itamar Assumpção, entre outros. Viúva do poeta Paulo Leminski, Alice, assim como ele,
sofreu influência literária da delicada estética japonesa dos haikais.

http://www.arnaldoantunes.com.br/
Site oficial de divulgação da obra de Arnaldo Antunes. Na seção “Livros”, é possível visualizar alguns
de seus poemas, com as respectivas ilustrações, além de ter acesso a resenhas sobre sua produção
literária. também estão disponíveis várias informações sobre seus trabalhos em artes plásticas e
sobre seu reconhecido repertório musical.

Para ouvir
Relançado em CD pelo selo Trama, 2004.
Primeiro álbum do grupo, fundado em 1974 por alunos da Escola de comunicação e Artes da USP
(entre eles os irmãos Luiz e Paulo tatit), que marcou presença na chamada “vanguarda paulistana”
dos anos 1980 (cujos principais representantes eram Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé). Através
de arranjos inusitados e de interpretações bem-humoradas que valorizam o ritmo e a musicalidade da
fala cotidiana, o Rumo revela uma lírica acentuadamente urbana. Destaque para as faixas “carnaval
do Geraldo” e “Ah!”.

Todo dia é dia D, de Torquato Neto. Dubas Musica/Universal Music, 2002.
Disco-homenagem a um dos poetas brasileiros mais inovadores e controversos da segunda metade
do século XX. Nana Caymmi, Maria Bethânia, Luiz Melodia, entre outros aclamados nomes da MPB,
criaram melodias para os poemas de torquato Neto. Dada a versatilidade dos versos, o disco consegue
reunir faixas que marcaram o tropicalismo, com Gilberto Gil; a música brasileira mais engajada dos
anos 1960, com Edu Lobo; e até a Bossa Nova, com Nara Leão.

Jogos de armar, de Tom Zé. Trama, 2000.
tom zé, legítimo artífice do movimento conhecido por tropicalismo, refaz os caminhos do nacionalismo crítico neste cD, que, de certa forma, reedita aquele momento da história da cultura em
nosso país. Sarcasmo e lirismo, regidos pela intenção popular de tom zé, possibilitam um contato
alternativo com a construção de um painel contemporâneo dos caminhos da música brasileira desde
o surgimento do tropicalismo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rumo, Grupo Rumo. Gravação independente de 1981.

Unidade 8 • O Pós-Modernismo

Quinteto Armorial e Sete flechas, do Quinteto Armorial. série 2 em 1. EMI, 1999.
Nascido em 1970, no interior da proposta idealizada por Ariano Suassuna através do Movimento
Armorial (que também abarcava as artes plásticas e literárias, e tinha como principal objetivo criar
arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste), o Quinteto Armorial traçou um
diálogo entre o cancioneiro folclórico medieval e os cantadores nordestinos e seus instrumentos
tradicionais. Apesar de produzir música instrumental de alta qualidade, o Quinteto durou apenas dez
anos e fez ao todo quatro discos.
Recentemente, a produção de A pedra do reino (também de Ariano Suassuna) na televisão brasileira incluiu, em grande parte de sua trilha sonora (lançada em cD duplo), muitas músicas do Quinteto
Armorial.

Tropicália ou Panis et Circencis, vários artistas. Universal Music, 1992.
Este cD representa o nascimento do movimento tropicalista. Lançado em plena ditadura militar,
Tropicália é o resultado da parceria entre caetano Veloso e Gilberto Gil, que dividem o álbum com Os
Mutantes, tom zé, Gal costa e Nara Leão. Manifesto da revolução cultural, musical e comportamental
que caracterizará o tropicalismo, este cD foi um dos motivos da perseguição e do exílio que sofreram
caetano e Gil.
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Para ler e pesquisar

Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.
Esta coletânea, organizada por Italo Moriconi, reúne
alguns dos principais nomes da poesia dos anos 1970.
Os versos de Ana cristina césar, cacaso, Paulo Leminsky,
torquato Neto e Waly Salomão povoam as páginas dessa
antologia e representam, de formas distintas, o espírito
da poesia da chamada “Geração marginal”. Vivendo em
uma época marcada pela repressão política e pela contestação, cada um desses poetas, com sua produção
estética, dá uma resposta utópica e criativa ao contexto
histórico-cultural que vivenciaram.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

64 contos de Rubem Fonseca, de Rubem
Fonseca. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Livro que reúne uma seleção de textos de um dos
maiores contistas brasileiros contemporâneos. Com
seus temas centrados em situações marcadas pela
violência e pelo erotismo, Rubem Fonseca afirmou-se
como escritor desse gênero com contos como “Os prisioneiros”, “Feliz Ano Novo” e “Passeio noturno”, dentre
tantos outros por ele criados.

Antologia: meus contos preferidos,
de Lygia Fagundes Telles.
Rio de Janeiro: Rocco, 2004.
Organizada pela própria autora, essa antologia reúne
31 dos seus contos preferidos, como o título indica. A
cada narrativa, o leitor mergulha no universo ficcional
de Lygia, em histórias marcadas, na sua maior parte,
pelo mistério.

Jack Kerouac, o rei dos beatniks,
de Antonio bivar. São Paulo: Brasiliense, 2004.

poetas contemporâneos, com textos inéditos que vão
do coloquialismo ao formalismo, das estruturas mais
inovadoras às mais tradicionais. Ferreira Gullar, Armando
Freitas Filho, chacal e Eucanaã Ferraz são alguns dos
nomes que compõem esta obra, revelando os caminhos
da produção poética de nossos tempos.

Boa companhia: contos, vários autores.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
Este livro apresenta contos de vários escritores brasileiros contemporâneos. Heloísa Seixas, Moacyr Scliar,
Ana Miranda, dentre outros autores, narram histórias
sobre medos, alegrias, dúvidas e descobertas, compondo
um excelente retrato da prosa produzida nesse gênero
literário na atualidade.

O conto brasileiro contemporâneo,
de Alfredo bosi. 14. ed.
São Paulo: Cultrix, 2002.
Ampla coletânea da produção nacional de contos mais
recentes, elaborada pelo renomado professor de literatura da Universidade de São Paulo, Alfredo Bosi. Entre
os nomes selecionados, estão Autran Dourado, Osman
Lins, Lygia Fagundes telles, José J. Veiga, João Antônio
e Murilo Rubião.

Como e por que ler a poesia brasileira do
século XX, de italo Moriconi.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
Este livro é uma espécie de guia, em linguagem acessível, que fornece aos leitores um panorama da poesia
brasileira do século XX e aproxima-os dos versos e autores significativos do período.

O melhor teatro de Gianfrancesco Guarnieri,
de Décio de Almeida Prado.

Se as primeiras gerações modernistas foram influenciadas pela cultura europeia, após a Segunda Guerra
a produção literária nacional passou a ler os norte-americanos com mais frequência e entusiasmo. Entre
as influências, está Jack Kerouac, um dos principais nomes da chamada geração beatnik. Em Jack Kerouac, o rei
dos beatniks, Antonio Bivar investiga a vida e a obra do
escritor americano e seu entusiasmo pela palavra solta
e pelo pensamento franco.

Livro que apresenta as mais significativas peças
produzidas por um dos nomes mais fortes do teatro
brasileiro da atualidade. Um grito parado no ar, Ponto de
partida, A semente e Eles não usam black-tie — o texto
mais conhecido do autor — permitem ao leitor tomar
contato com a obra de Gianfrancesco Guarnieri e sua
importância para o teatro nacional.

Bagagem, de Adélia Prado.

Verdade tropical, de Caetano veloso.

Rio de Janeiro: Record, 2003.
Obra de estreia da autora, este livro reúne os primeiros poemas que fizeram de Adélia Prado uma das vozes
femininas mais conhecidas e respeitadas da poesia
brasileira atual.

Boa companhia: poesia, vários autores.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
Antologia que reúne autores de diversas gerações
e tendências da poesia brasileira atual. São dezesseis

São Paulo: Global, 2001.

São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
O livro escrito por caetano Veloso, um dos representantes do tropicalismo, é uma mistura de autobiografia,
memórias, histórias e ensaio. Além de relatar fatos marcantes de sua carreira e episódios de sua vida pessoal,
como a prisão em 1968 e o exílio em Londres, caetano
enfoca a música popular brasileira. Em Verdade tropical,
ele conta e interpreta a história do tropicalismo e reflete
sobre questões políticas, culturais e sociais que surgiram nas décadas de 1960 e 1970.

Capítulo 30 • Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Destino: poesia, vários autores, organização
de italo Moriconi.
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Moderna PLUS
Parte III
Unidade 8 O Pós-Modernismo
Capítulo 28 A geração de 1945 e o
Concretismo

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

João Luiz Lafetá
A tradição crítica
Entre os miseráveis moradores das palafitas e os remediados pequeno-burgueses
de casas e roupas gastas, o poeta [Ferreira Gullar] descobriu algo de comum, o pano
de fundo do cotidiano, com suas agruras e seus breves relâmpagos de vida. A medida
poética utilizada para exprimir esse outro pobre foi o coloquial, que o Modernismo
forjou aproveitando-se, amplamente, da nossa linguagem oral e (em parte) popular. [...]
O coloquialismo prestava-se bem a seus propósitos, à necessidade de representar, em
tom menor, a vida humilde nos bairros pobres de São Luís do Maranhão. Neste sentido,
talvez não seja exagero afirmar que o seu poema estica ao máximo as possibilidades da
linguagem modernista de empenho social.
LAFETÁ, João Luiz. Dois pobres, duas medidas. In: PRADO, Antonio Arnoni (Org.).
A dimensão da noite. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2004. p. 238. (Fragmento).
FOTO: FERNANDO SANTOS/FOLHA IMAGEM

Esse outro pobre: no texto, é uma referência a quem se opõe ao “eu”
e é caracterizado como “pobre” porque, na poesia de Ferreira Gullar,
aparecem muitas referências à pobreza dos brasileiros em geral e
dos nordestinos em particular.
Forjar: modelar.

Explique
Na análise que faz do “Poema sujo”, texto muito conhecido de Ferreira
Gullar, João Luiz Lafetá identifica importantes aspectos da poesia desse
autor. Redija um parágrafo argumentativo em que você explique de que
modo as imagens típicas do cotidiano e a linguagem coloquial são elementos
essenciais para Gullar desenvolver a temática social em sua obra.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos que você considere os
seguintes passos.
Releia os poemas de Ferreira Gullar apresentados neste capítulo.
Identifique, nesses poemas, elementos que revelem o trabalho com a
temática social.

www.modernaplus.com.br

Procure determinar de que modo a linguagem coloquial ajuda a tornar
mais “reais” (e, portanto, convincentes) as imagens apresentadas.

João Luiz Lafetá (1946-1996)

Mineiro de Montes Claros,
considerado um dos críticos
literários mais brilhantes de
sua geração, foi professor de
Teoria Literária na Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e da Universidade
de São Paulo (USP). Dentre
seus trabalhos sobre modernistas brasileiros, destacam-se o estudo da poética de
Mário de Andrade (Figuração
na intimidade: imagens na
poesia de Mário de Andrade)
e dos romances da geração
de 1930. O livro Dimensão da
noite, organizado após sua
morte por Antonio Arnoni
Prado com a ajuda de colegas
e amigos do autor, traz um
importante conjunto de textos críticos sobre a literatura
brasileira.
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Moderna PLUS
Parte III
Unidade 8 O Pós-Modernismo
Capítulo 29 A prosa pós-moderna

LITERATURA
TEMPOS, LEITORES
E LEITURAS

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA

Volume único

PALAVRA DE MESTRE

Davi Arrigucci
A tradição crítica
No Grande sertão: veredas, obra de um artista maduro no pleno domínio de seus
meios, desde o início a fala do Narrador (“Nonada. Tiros que o senhor ouviu [...]”) até
a última palavra com que ela se encerra (“Travessia.”), a linguagem é misturadíssima.
E denuncia uma poderosa vontade de estilo (explicitada pelo próprio Rosa) de tudo
moldar ou remoldar conforme a necessidade de expressão, que não se satisfaz jamais
com o código expressivo herdado, o lugar-comum, a forma tradicional. [...]
Um estilo, portanto, que procura conscientemente a desautomatização da percepção
linguística, largamente lograda pela refundição das formas velhas em mesclas renovadas.
Isto parece o fundamental [...]
ARRIGUCCI, Davi. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa.
In: PIZARRO, Ana (Org.). América Latina: palavra, literatura e cultura.
São Paulo: Memorial; Campinas: Unicamp, 1995. v. 3, p. 453-454. (Fragmento).

Nonada: nada, coisa sem importância.
Lograda: alcançada, obtida.

Explique
No trecho acima, Davi Arrigucci trata do trabalho com a linguagem que
caracteriza o romance Grande sertão: veredas. Segundo ele, o esforço do autor
está em romper com o lugar-comum, com a forma tradicional, para promover
a “desautomatização da percepção linguística”. Redija um parágrafo
argumentativo em que você mostre como o uso que Guimarães Rosa faz
da linguagem é parte essencial da caracterização das personagens criadas.
Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos que você considere os
seguintes passos.
Releia o trecho do conto “Famigerado”, observando de que modo o
uso da linguagem contribui para a caracterização das personagens
apresentadas.

www.modernaplus.com.br

Releia a seção “Guimarães Rosa: o descobridor do sertão universal”,
neste capítulo, e veja como o trabalho com a linguagem ocupa posição
central na criação literária desse autor.

Davi Arrigucci

A biografia do crítico
literário Davi Arrigucci foi
apresentada nesta mesma
seção do Capítulo 26.
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Conteúdo DIGITAL - unidade 8
Sequência temática

Modernismo no Brasil.
A geração de 1945
e o concretismo
Literatura > Parte 3 > Unidade 8 >
Cap. 28
A animação trata da literatura
brasileira pós-modernista e inicia o
tema com uma nova contextualização
histórica, a partir de 1945. Detalha
as mudanças ocorridas na poesia
e discorre sobre a obra de João
Cabral de Melo Neto; o concretismo
de Décio Pignatari, Augusto de
Campos e Haroldo de Campos; e o
neoconcretismo de Ferreira Gullar.

Modernismo no Brasil. A prosa
pós-moderna

Tendências contemporâneas
da literatura portuguesa

Literatura > Parte 3 > Unidade 8 >
Cap. 29

Literatura > Parte 3 > Unidade 8 >
Cap. 30

A animação analisa a prosa pósmoderna, destacando as obras de João
Guimarães Rosa e Clarice Lispector.

A animação descreve como o
Modernismo foi seguido pela
tendência presencista e depois pelo
Neorrealismo, chegando à literatura
e à poesia contemporâneas em
Portugal, destacando escritores e
exemplificando suas obras. São
apresentados os autores António Lobo
Antunes, José Saramago, Sophia
Breyner Andresen e Gonçalo Tavares.

INTERAÇÕES

Pela evolução dos dados do gráﬁco abaixo e
contando com as tecnologias atuais, é possível
que ainda possamos ver o dia em que toda
a população tenha condições de participar
da vida literária nacional, interagindo e
enriquecendo o sistema literário.

A literatura brasileira na República
Em pouco mais de um século, o Brasil deixou de ser um país de maioria analfabeta,
com uma vida literária restrita e submissa às modas ditadas por uma pequena
elite, para se tornar uma nação com uma literatura própria e diversa, em que se
multiplicam as possibilidades de acesso, distribuição e publicação de textos.

A literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre
as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a
vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a.”
Antonio Candido, Literatura e sociedade.

Do analógico ao digital:
uma via de mão dupla

O segundo quarto do século XX

No século XXI, a escrita ganhou novos
espaços e adquiriu outras formas. Muitos
autores e leitores adotaram a internet
como meio de publicação, encontro e
difusão de obras. De 2006 a 2010, cerca de
20 milhões de textos foram baixados de
graça da biblioteca digital Domínio Público.
Shakespeare, Fernando Pessoa e Machado
de Assis lideram as estatísticas de busca do
site. Os blogs e o Twitter tornaram-se meios
de circulação de novos textos literários.

O avanço da urbanização e da indústria transformava
o país enquanto jovens artistas inﬂuenciados pelas
vanguardas europeias lançavam o Modernismo.
Suas atividades culturais estimularam grupos por
todo o país e iniciaram décadas de renovação,
durante as quais surgiriam grandes nomes do
cenário literário brasileiro: Carlos Drummond
de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa,
Nelson Rodrigues, Ferreira Gullar,
os irmãos Campos, entre outros.

O início do século XX

A literatura já era uma atividade regular nas grandes
cidades do jovem Brasil republicano. Ela recebia as
últimas contribuições de Machado de Assis, circulava
por jornais, revistas, cafés e salões sociais e, como quase
tudo na época, seguia inﬂuenciada pelos franceses,
ecoando-os em variadas tendências e
autores, da poesia simbolista de
Alphonsus de Guimaraens à prosa
de Euclides da Cunha.

Novas formas de publicação

As gráficas vão para o interior
Longe da capital federal, a
literatura também se desenvolvia
nas cidades que cresciam pelo
interior, onde surgiam gráﬁcas para
imprimir a prosa e a poesia locais,
de cordéis no Nordeste a contos
históricos de gaúchos, além de
periódicos e até mesmo cópias
ilegais dos best-sellers.

Nos anos 1970, mesmo com a Ditadura e a censura,
a literatura avançou, seguindo as experiências das
décadas anteriores, aproximando-se da música
e outras artes e das inquietações da contracultura.
Novos autores desenvolveram mídias alternativas,
como o tabloide Jornalivro e os fanzines, publicações
feitas em fotocopiadoras e em mimeógrafos
– um tipo simples de impressora
manual doméstica.

Primeira Guerra: crise e renovação

O conﬂito gerou turbulências por todo o mundo,
desencadeando a Revolução Russa e agravando
a crise da política do “café com leite” no Brasil.
Fazendeiro fracassado, Monteiro Lobato foi para
São Paulo e tornou-se um escritor de sucesso.
Empreendedor, superou a falta de livrarias vendendo
no varejo popular edições mais bonitas e baratas.
Fundador da Companhia Editora Nacional, renovou
a literatura e a indústria gráﬁca, publicando novos
autores e importando máquinas.

Fontes: HALLEWELL, L. O livro no Brasil.
São Paulo: Edusp, 2008; CANDIDO, A. Iniciação
à literatura brasileira. São Paulo: Humanitas, 1999;
ÁTICA. Momentos do livro no Brasil. São Paulo:
Ática, 1998.

População brasileira a partir dos
15 anos de idade, em milhões de pessoas.
Problema histórico que só começou
a receber atenção adequada nas
últimas décadas, o analfabetismo
ainda representa um desaﬁo para as
políticas de educação pública.
Legenda

Estes 3,4 milhões correspondem aos
adultos do país que sabiam, pelo
menos, escrever o próprio nome. O
número dos que tinham o hábito
de leitura, porém, era muito menor;
estimava-se que menos de 250 mil
pessoas podiam comprar um livro.

Número de adultos brasileiros:
Analfabetos

718

Alfabetizados
Ano

103,2

A quantidade relativa de analfabetos caía
continuamente, mas apenas em meados dos anos
1980 é que se pôde perceber de fato a diminuição
do número de analfabetos na população total.

O avanço educacional no século XX

Nos anos 1930 foi criado o Ministério
da Educação e começou a formação
universitária de professores e teóricos de
literatura. Desde então, houve a diminuição
da porcentagem de analfabetos.

6,3

13,3

10,4

6,2

3,4

1900

55,3

24,3
11,4

1920

1940

O governo federal passou
a cogitar a distribuição
gratuita de livros didáticos
em 1929, mas só nos anos
1990 é que isso começou
a acontecer de forma
contínua e massiva,
com verba garantida
pela lei. A partir dos
anos 2000, a distribuição
incluía dicionários
e obras literárias.

16

1960

19,3

16,3

1980

2000

Fonte: INEP. Mapa do
analfabetismo no Brasil, 2003.
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Seção
eSpecial

Literatura africana
O moçambicano Mia Couto, em uma
conferência intitulada “Que África escreve
o escritor africano?”, resumiu a dificuldade
enfrentada pelos autores africanos: apresentar
um país que não se reduza a estereótipos
culturais e folclóricos.
É somente por meio das vozes de poetas e
romancistas que podemos conhecer melhor os
países africanos que têm o português como
língua oficial. São eles que têm a importante
tarefa de, por meio de suas palavras, fecundar
seus leitores de sentimentos e encantamento
e de neles despertar o desejo de conhecer
ainda mais de perto esses países que lutaram
tanto para conquistar a própria independência
política e cultural. Como resumiu Mia Couto, “O
que queremos e sonhamos é uma pátria e um
continente que já não precisem de heróis”.
Nas seções especiais apresentadas a
seguir, muitas vozes africanas nos convidarão
a nos deixarmos seduzir pela beleza e
vitalidade das literaturas africanas de língua
portuguesa.

A poesia africana de língua
portuguesa, 722
A narrativa africana de língua
portuguesa, 744
Máscara da tribo Chokwe,
África Central.
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A poesia africana
de língua portuguesa

Seção especial

C

inco povos em busca
de uma identidade
cultural. Essa é só uma
parte da história de Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé e
Príncipe. Mas é uma parte
importante, porque revela
os dilemas enfrentados
após a conquista da
independência em lutas
sangrentas que vitimaram
milhares.
Como herança do
passado colonial, a língua
portuguesa também
precisava ser conquistada,
tornar-se portadora da
identidade nova que
começava a ser construída.
Nos versos dos poetas, as
palavras ganham vida
e dão forma aos sonhos
de uma África livre.

Homens andam de bicicleta em acostamento, Moçambique, 2001.

Primeira proposta para uma
noção geográfica
Sou testemunho da noção geográfica
que identifica as quatro direcções
do sol às muitas mais que o homem tem.
Sou mensageiro das identidades
do que se forja a fala do silêncio.
Habito um continente e a comunhão prevista
além dos horizontes por transpor.
Renovo-me em saber, olhando o sol
acesa a cor para além destas fronteiras. [...]
Habito um corpo móvel de paisagens
protegidas por clareiras de fartura.
Habito o movimento e a minha pátria
é todo o continente de que não sei o fim.
Irei tão longe quanta for a sede e a urgência da mudança.
Cruzar-me-ei com as nuvens de outros corpos
movidos por idêntica voragem. [...]
DUARTE DE CARVALHO, Ruy (angolano). In: APA, L.; BARBEITOS, A.;
DÁSKALOS, M. A. (Orgs.) Poesia africana de língua portuguesa:
antologia. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 90-92. (Fragmento).

Mulher moçambicana carregando bandeja
com bananas na cabeça, 2002.
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Manhã submersa
(para Jaime de Figueiredo)

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Agora que as raízes desciam
mais fundo na terra amada;
agora que novos olhos
a terra seca reviam;
agora que céu e mar
e terra se entrelaçavam
e confundidos no sangue
um novo sangue me davam; [...]

Mulher estendendo roupa no chão em São Pedro,
Ilha de São Vicente, Cabo Verde, 1988.

Meu corpo arremessado
flutua inerte e reclama
o litoral que eu amava
a árida face e os olhos
o abraço, o amor intacto
das ilhas da minha dor. [...]
E quando a maré baixar
virei de pé caminhando.

A poesia africana de língua portuguesa

MARIANO, Gabriel (cabo-verdiano).
In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003.
p. 148-149. (Fragmento).

Barco para a cidade de Maxixe, em Moçambique, 2001.
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1415

D. João I, o mestre
de Avis, desembarca
em Ceuta; início da
conquista dos territórios
africanos pelos
portugueses.

A África que fala português
[...] Para sermos homens
desocupamos o silêncio
e com um firmamento de esperança
cobrimos o rosto ferido da nossa Pátria [...]

1483

OCEANO
PACÍFICO

RODRIGUES, M. V.
D. João I, Mestre d'Aviz.
1861. Litografia,
11,8  12,5 cm.
Duas expedições, uma
liderada por Nuno
Tristão, outra por Álvaro
Fernandes, chegam à
Guiné-Bissau.
Descoberta das primeiras
ilhas do arquipélago
de Cabo Verde pelo
navegador veneziano
Luís de Cadamosto,
a serviço do Infante
D. Henrique.

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
São cinco os países africanos que têm o português como sua língua oficial.
A história de cada um deles registra uma trajetória de resistência e luta.
Resistência contra a colonização e luta para conquistar a tão sonhada
independência.
Quando esses países conseguiram se libertar da máquina colonial
portuguesa, era hora de começar o lento processo de definição de uma
identidade autônoma, que não se confundisse com as imposições culturais
dos colonizadores.
Uma pergunta, porém, precisava ser enfrentada: como saber quais são as
marcas da verdadeira identidade de um povo, se sua história se confunde com
a de seus dominadores? A literatura foi um dos espaços escolhidos para buscar uma resposta e a poesia foi o ponto de partida dessa jornada literária.
A língua portuguesa na África

Diogo Gomes descobre
outras ilhas do
arquipélago.
No dia de São
Tomé (21/12), Pero
Escobar e João de
Santarém descobrem
o arquipélago de São
Tomé e Príncipe.

CABO VERDE
530 mil

Diogo Cão alcança a foz
do rio Congo e o padrão
português é colocado
em terras angolanas.
Tem início o tráfico de
escravos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1470

1460

1456

1444-1446

COUTO, Mia. Eles. Raiz de orvalho e outros poemas.
2. ed. Lisboa: Caminho, 1999. p. 34. (Fragmento).

OCEANO

GUINÉ-BISSAU
1,7 milhão

ÍNDICO

OCEANO

1498

Entreposto de São
Jorge. s.d. Autor
desconhecido.

1876

Seção especial

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
157 mil

Vasco da Gama,
navegando em direção
às Índias, chega ao
litoral de Moçambique.
Abolida a escravidão
em Cabo Verde.

ATLÂNTICO

MOÇAMBIQUE
20,5 milhões

N
L

O
S

ANGOLA
16,9 milhões

1.070 km

Fonte: Almanaque Abril, 2008. 34. ed. São Paulo: Abril, 2008.
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COUTO, Mia. ... e fazer do nosso sonho uma casa.
O Estado de S. Paulo. São Paulo, 5 abr. 2008. Caderno 2.

1885
1890
1924

O dilema explicitado pelo moçambicano é real. E os textos dos autores
brasileiros levaram para o outro lado do Atlântico a possibilidade de promover, também na língua portuguesa, um processo de mestiçagem que
garantisse a diferenciação, pelas estruturas e pelo léxico, entre colonizadores e colonizados.
Ao reconhecer a importância do contato com textos de brasileiros como
Jorge Amado para a definição dos caminhos literários a serem trilhados
pelos africanos, Mia Couto revela uma irmandade literária ainda pouco
conhecida entre nós.

COUTO, Mia. ... e fazer do nosso sonho uma casa.
O Estado de S. Paulo. São Paulo, 5 abr. 2008. Caderno 2.

Como povo que precisou definir a própria identidade após proclamar
sua independência, os brasileiros tinham muito a ensinar aos “irmãos”
africanos. A primeira lição foi, talvez, a mais significativa para a produção
literária: a língua é de quem a usa e, nesse sentido, sempre será a expressão da cultura desse povo, ainda que, no passado, também tenha sido um
instrumento de dominação. Definida essa margem, o rio literário podia fluir
mais livremente.

Ultimatum (11/1): a
Inglaterra exige que
Portugal retire suas
forças militares entre
Angola e Moçambique,
lá desde a Conferência
de Berlim.
Fundação, por Pedro
Cardoso, do jornal
Manduco, que valorizava
o crioulo falado em
Cabo Verde.
Publicação do Folclore
cabo-verdiano, uma
compilação de música
e poesias.
Lançamento em Mindelo
(Cabo Verde) do 1o número
da revista Claridade,
integrada por Baltasar
Lopes, Jorge Barbosa,
Manuel Lopes, Jaime
Figueiredo e José Lopes.

Capa da revista
Claridade, n. 9, 1960.

1951

[...] Havia pois uma outra nação que era longínqua mas não nos era
exterior. E nós precisávamos desse Brasil como quem carece de um sonho
que nunca antes soubéramos ter. Podia ser um Brasil tipificado e mistificado,
mas era um espaço mágico onde nos renasciam os criadores de histórias
e produtores de felicidade.
Descobríamos essa nação num momento histórico em que nos faltava
ser nação. O Brasil — tão cheio de África, tão cheio da nossa língua e da
nossa religiosidade — nos entregava essa margem que nos faltava para
sermos rio. [...]

Apresentação do
Mapa Cor-de-rosa, na
Conferência de Berlim.
Portugal pretendia
criar uma faixa de terra
ligando as colônias de
Angola e Moçambique
(ver p. 471).

Na tentativa de
preservar seu império
intercontinental,
Portugal passa a
considerar os territórios
africanos como
províncias ultramarinas
(ex-colônias).
Surgem, em Angola,
dois partidos que se
dedicam à luta armada:
o Movimento Pela
Libertação de Angola
(MPLA) e a União dos
Povos de Angola (UPA);
a ONU aprova moção
contra Portugal.

A poesia africana de língua portuguesa

[...] No outro lado do mundo, se revelava a possibilidade de um
outro lado da nossa língua.
Na altura, nós carecíamos de um português sem Portugal, de um
idioma que, sendo do Outro, nos ajudasse a encontrar uma identidade
própria. Até se dar o encontro com o português brasileiro, nós falávamos uma língua que não nos falava. E ter uma língua assim, apenas
por metade, é um outro modo de viver calado. [...]

1961

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A opção de escrever em português representou, para muitos autores,
uma derrota simbólica: tratava-se, afinal, da língua do conquistador. A esse
respeito, o escritor Mia Couto faz uma significativa revelação sobre como
o contato com a produção literária brasileira ajudou os autores africanos
a começarem a se apropriar da língua portuguesa como marca de sua
identidade.

1932

Os quase quinhentos anos de assimilação de uma cultura imposta deixaram marcas visíveis nos povos africanos. A principal delas é a consciência
de que uma literatura de expressão portuguesa sempre refletirá a tensão
entre dois mundos: a sociedade colonial europeia, transposta para a África
junto com os conquistadores, e a sociedade africana, multifacetada, com
vários conflitos internos a serem resolvidos.

1936

Minha língua é minha pátria?

Bandeira de Angola.
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O Partido Africano para a
Independência da Guiné
e Cabo Verde (PAIGC)
abre frente de batalha na
Guiné-Bissau.

Guerrilheiros na batalha
em Guiné-Bissau, c. 1970.
Morre, em Lisboa,
António de Oliveira
Salazar (27/7).
Marcelo Caetano
dá continuidade à
ditadura.
A Guiné-Bissau se
declara independente
de Portugal (24/9).
Houve reconhecimento
internacional, mas não
do governo português.

O caminho da poesia
Boa parte da população dos países lusófonos da África não teve acesso
à educação formal durante os séculos que permaneceram como colônia
portuguesa. Na verdade, a instrução quase sempre era a condição para a
mobilidade social em países como Cabo Verde, que contava com mais de
70% de analfabetos. O impacto de uma cultura fortemente associada à
oralidade também repercute nas primeiras tentativas de produção literária
independente: a poesia parecia ser, nesse contexto específico, o caminho
mais seguro a ser inicialmente percorrido.
A tentativa de construir um panorama mais abrangente da produção
poética destes países esbarra em uma dificuldade aparentemente intransponível. Embora tenham sido todos dominados pela mesma metrópole,
viveram diferentes processos de independência social, política, econômica
e cultural. Quando consideramos, porém, os principais temas que inspiram
a poesia de seus autores, constatamos alguns momentos (ou fases) bem
delineados e que talvez traduzam os principais pontos do caminho de um
povo em busca da sua independência cultural.
De modo esquemático, esses momentos podem ser assim representados:
Fase de assimilação
Alienação em relação à
própria condição

A Revolução dos Cravos
põe fim, de modo
pacífico, à ditadura do
Estado Novo, que havia
dominado Portugal por
41 anos.

Fase de resistência

1975

1974

Percepção
da realidade

Seção especial

O escritor não leva em consideração
sua condição no momento de produção
literária. Por estar em estado quase
absoluto de alienação, seus textos
poderiam ser criados em qualquer outra
parte do mundo.

Surgem os primeiros sinais de
um sentimento nacional que se anuncia
nos temas abordados
(a dor de ser negro, o indigenismo).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1962
1963
1970
1973
1974

Fundação da Frente
de Libertação de
Moçambique, Frelimo
(25/7); seu primeiro
presidente é o
antropólogo Eduardo
Chivambo Mondlane.

Soldado português com
cravo na mão, 1974.

Fase de construção da identidade africana

Portugal reconhece
a independência da
Guiné-Bissau (10/9).
Moçambique (25/6)
e Angola (11/11)
conquistam suas
independências.

Consciência
de colonizado

Consolida-se o processo de
desalienação. Uma vez consciente de
sua condição de colonizado, o escritor
pode voltar sua produção para o meio
sociocultural e geográfico em que vive.

Fase de definição da independência literária

Agostinho Neto, líder
do MPLA e primeiro
presidente de Angola,
1975.

Fase histórica
da independência

Reconstituição da individualidade
autoral: o texto é produzido com liberdade e começam a surgir tópicos próprios
da produção literária africana (o mestiço,
a identificação com a África como “terra-mãe”, etc.).
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Para que se possa formar uma visão de conjunto da poesia africana de
língua portuguesa é necessário considerar esses marcos do longo processo
de definição de uma voz literária própria.
Uma vez construída a identidade literária coletiva, os autores passam a
se dedicar à definição de um trajeto literário próprio, estabelecendo de modo
mais definido seus estilos individuais. Alguns deles, como Mia Couto, alcançam
uma maturidade literária plena, que faz com que suas obras, mesmo ao tratar
da realidade africana, toquem em questões de natureza mais universais.
Segundo um conhecido estudioso da literatura africana, Manuel Ferreira,
algumas publicações específicas também devem ser consideradas quando
procuramos identificar momentos significativos da produção literária dos
países africanos lusófonos.

FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa I. Lisboa: ICP, 1977. p. 34.
COSTA, José Francisco. Poesia africana de língua portuguesa. Disponível em: <http://www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=1208>. Acesso em: 11 fev. 2010.

Pessoas celebram a
independência de Guiné-Bissau
em manifestação organizada pelo
PAIGC (Partido Africano para a
Independência de Guiné e Cabo
Verde), 27 set. 1974.

Conheceremos, a seguir, alguns dos poetas que enfrentaram o desafio
de encontrar uma voz verdadeiramente africana na língua do colonizador.

Cabo Verde: olhos voltados
para a imensidão do mar
Dos seios da ilha ao corpo da África
O mar é ventre E umbigo maduro
E o arquipélago cresce
FORTES, Corsino. Raiz e rosto. In: Árvore & tambor. Lisboa: Dom Quixote, 1986. p. 36.
Disponível em: <http://www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=1208>.
Acesso em: 11 fev. 2010.

No início do século XX, já era possível identificar, em
Cabo Verde, a presença de uma elite local consciente
dos principais problemas da população das ilhas que
constituem o arquipélago. São intelectuais (professores e jornalistas) e comerciantes que, concentrados
principalmente em São Nicolau, Santo Antão e São
Vicente, mantêm-se em contato com os principais
movimentos literários portugueses.
A principal influência, porém, será exercida pelos
modernistas brasileiros. Poetas como Jorge de Lima,
Manuel Bandeira, romancistas como Graciliano Ramos
e Jorge Amado, além do sociólogo Gilberto Freyre,
animam os escritores cabo-verdianos a retratarem
aspectos da realidade local em seus textos.
O lançamento da revista Claridade, em 1936, criou
um importante espaço para que poetas como Baltasar Lopes, Jorge Barbosa
e Manuel Lopes divulgassem poemas em que os signos locais ganhassem
uma roupagem mais lírica. Observe.

Barcos no porto em São Vicente,
Cabo Verde, 2010.

A poesia africana de língua portuguesa

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] Os fundamentos irrecusáveis de uma literatura africana de expressão portuguesa vão definir-se com precisão, deste modo: a) em Cabo Verde a partir da revista
Claridade (1936-1960); b) em São Tomé e Príncipe com o livro de poemas Ilha de
nome santo (1943), Francisco José Tenreiro; c) em Angola com a revista Mensagem
(1951-1952); d) em Moçambique com a revista Msaho (1952); e) na Guiné-Bissau
com a antologia Mantenhas para quem luta! (1977). [...]
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Poema do mar
O drama do Mar,
o desassossego do Mar,
sempre
sempre
dentro de nós!

Barcos de pesca se transformam
em mercado de peixes quando os
pescadores retornam, em Santo
Antão, Cabo Verde, c. 2004.

O Mar!
pondo rezas nos lábios,
deixando nos olhos dos que ficaram
a nostalgia resignada de países distantes
que chegam até nós nas estampas das ilustrações
nas fitas de cinema
e nesse ar de outros climas que trazem os passageiros
quando desembarcam para ver a pobreza da terra!
O Mar!
a esperança na carta de longe
que talvez não chegue mais!...
O Mar!
saudades dos velhos marinheiros contando histórias de tempos passados,
histórias da baleia que uma vez virou a canoa...
de bebedeiras, de rixas, de mulheres,
nos portos estrangeiros...

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O Mar!
cercando
prendendo as nossas Ilhas,
desgastando as rochas das nossas Ilhas!
Deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores,
roncando nas areias das nossas praias,
batendo a sua voz de encontro aos montes,
baloiçando os barquinhos de pau que vão por estas costas...

O Mar!
dentro de nós todos,
no canto da Morna,
no corpo das raparigas morenas,
nas coxas ágeis das pretas,
no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente!

Seção especial

Este convite de toda a hora
que o Mar nos faz para a evasão!
Este desespero de querer partir
e ter que ficar!
BARBOSA, Jorge. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 125-126.

Morna: música típica de Cabo
Verde, cantada em ritmo lento
ou moderado, acompanhada por
instrumentos de corda como
violão, violino, viola e cavaquinho.

O mar que se estende no horizonte, símbolo de aprisionamento e de
liberdade, é um elemento inseparável da vida de um povo insular. Em seus
versos, Jorge Barbosa se vale da onipresença do mar para evocar outros
símbolos da identidade cabo-verdiana, como a sensualidade de suas
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mulheres ou o canto da Morna. Autor mais descritivo e intimista, Jorge Barbosa ainda não encontra solução para os dilemas dos seus compatriotas
que não seja a evasão do mundo conhecido.
Em António Nunes, poeta da geração seguinte aos claridosos, vamos
encontrar a releitura poética das marcas da exploração sofrida durante o
período colonial, bem como a consciência de que as consequências desse
período produziram chagas sociais difíceis de serem apagadas.

Ritmo de pilão

Bate, pilão, bate
que o teu som é o mesmo
e a casa-grande perdeu-se,
o branco deu aos negros cartas de alforria
mas eles ficaram presos à terra por raízes de suor...
Bate, pilão, bate
que o teu som é o mesmo
desde o tempo antigo
dos navios negreiros...
(Ai os sonhos perdidos lá longe!
Ai o grito saído do fundo de nós todos
ecoando nos vales e nos montes,
transpondo tudo...
Grito que nos ficou de traços de chicote,
da luta dia a dia,
e que em canções se reflecte, tristes...)
Bate, pilão, bate
que o teu som é o mesmo
e em nosso músculo está
nossa vida de hoje
feita de revoltas!...
Bate, pilão, bate!...
NUNES, António. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 143-144.

Passado o momento de retomar, poeticamente, as marcas da exploração
e do sofrimento, muitas vozes cabo-verdianas começaram a buscar uma
expressão lírica mais independente.

Moçambicana usa pilão
para socar arroz, c. 1999.
Morgados: bens inalienáveis e
indivisíveis que, em função do
falecimento de quem os possuía,
eram destinados ao primogênito.

A poesia africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Bate, pilão, bate,
que o teu som é o mesmo
desde o tempo dos navios negreiros,
de morgados,
das casas-grandes,
e meninos ouvindo a negra escrava
contando histórias de florestas, de bichos, de encantadas...

Mário Fonseca, por exemplo, atribui novo sentido ao campo semântico
da fome, fortemente associado aos sofrimentos históricos. Veja como o
sentido dos termos associados a esse campo é expandido pelo poeta.
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Viagem na noite longa
Na noite longa
minha alma
chora sua fome de séculos
Meus olhos crescem
e choram famintos de eternidade
até serem duas estrelas
brilhantes
no céu imenso
E o infinito se detém em mim

Tenho então
a sensação esparsamente longa
de vogar no absoluto

FONSECA, Mário. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 163-164.

A lírica amorosa também encontra voz em alguns poetas como Vera
Duarte e Filinto Elísio. A forma poética, renovada, busca a expressão mais
concisa para os sentimentos e revela, no uso do termo em inglês, o seu
caráter contemporâneo. Observe.

Acerca do amor
Do amor só digo isto:
o sol adormece ao crepúsculo
no oferecido colo do poente
e nada é tão belo e íntimo.

Business (inglês): negócio.

O resto é business dos amantes.
Dizê-lo seria fragmentar a lua inteira.
ELÍSIO, Filinto. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 171.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vogar: navegar, ser impelido
sobre a água por remos ou
velas. No poema, o sentido foi
expandido para representar,
metaforicamente, uma navegação
no absoluto.

Na noite longa
uma remotíssima nostalgia
afunda minha alma
e eu choro marítimas lágrimas
enquanto meu desejo heroico
de engolir os céus
se alarga e é já céu

São Tomé e Príncipe: o drama
da cor no espaço insular

Seção especial

Coqueiros e palmares da Terra Natal
Mar azul das ilhas perdidas na conjuntura dos
[séculos,
[...]
Ilhas paradoxais do Sul do Sará
Os desertos humanos clamam
Na floresta virgem
Dos teus destinos sem planuras...
(É nosso o solo sagrado da terra)
Estrada na ilha de Saint Thomas,
São Tomé e Príncipe.

ESPÍRITO SANTO, Alda do. Ilha nua.
Disponível em: <http://1001quilometrosquadrados.blogspot.com/2006/09/
poesia-alda-esprito-santo.html>. Acesso em: 11 fev. 2010. (Fragmento).
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“Branca a espuma e negra a rocha, / Qual mais constante há de ser, /
A espuma indo e voltando, / A rocha sem se mexer?” pergunta o eu lírico
de um dos poemas mais conhecidos de Caetano da Costa Alegre. Na imagem da luta simbólica entre a espuma e o rochedo, Costa Alegre explicita
aquela que será a marca da sua poesia: a consciência da cor.
Com uma única obra publicada, Versos (1916), Costa Alegre foi um pioneiro entre os poetas africanos. Foi ele quem primeiro desenvolveu a temática
da consciência da cor como um índice de identidade a ser literariamente
explorado. Sua poesia, porém, configura-se mais como uma lamentação
sobre o drama da cor em uma sociedade elitizada.

No panorama maior da poesia africana de língua portuguesa, destaca-se o
nome de Francisco José Tenreiro. A primeira razão para esse fato é histórica:
ele foi o autor, ao lado do angolano Mário Pinto de Andrade, do célebre Caderno
de poesia negra de expressão portuguesa, lançado em Lisboa (1953), que trazia
uma antologia de autores de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Menino vendendo raspberries, em
São Tomé e Príncipe.

A segunda razão é literária. Tenreiro conseguiu, em seus textos, expressar uma característica que define a literatura africana de modo geral: o
esforço para retratar um movimento que começa na assimilação da cultura
dominante, mas luta para dela se libertar, reconhecendo a impossibilidade
de produzir textos que representem uma ruptura com uma cultura que,
durante cinco séculos, permaneceu como referência.
A releitura que faz da questão da cor promove uma interessante aproximação entre negros africanos e americanos, reconhecendo em ambos a
origem comum. Veja.

Fragmento de blues
(A Langston Hughes)
Vem até mim
nesta noite de vendaval na Europa
pela voz solitária de um trompete
toda a melancolia das noites de Geórgia;
oh! mamie oh! mamie
embala o teu menino
oh! mamie oh! mamie
olha o mundo roubando o teu menino.
Vem até mim
ao cair da tristeza no meu coração
a tua voz de negrinha doce
quebrando-se ao som grave dum piano
tocando em Harlem: [...]
Nestas noites de vendaval na Europa
Count Basie toca para mim

e ritmos negros da América
encharcam meu coração;
–– Ah! ritmos negros da América
encharcam meu coração!
E se ainda fico triste
Langston Hughes e Countee Cullen
Vêm até mim
Cantando o poema do novo dia
— ai! os negros não morrem
nem nunca morrerão!
...logo com eles quero cantar
logo com eles quero lutar
— ai! os negros não morrem nem
nem nunca morrerão!
[...]

TENREIRO, Francisco José. In: APA, L.; BARBEITOS, A. DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 268-269. (Fragmento).

Count Basie: William “Count”
Basie foi um pianista, compositor
e líder de banda de jazz dos
Estados Unidos. Era considerado
o “conde” da realeza do swing, à
qual pertenciam também Benny
Goodman (rei), Duke Ellington
(duque), Lester Young (presidente)
e Billie Holiday (donzela).
Langston Hughes: poeta,
novelista, contista e dramaturgo
norte-americano.
Countee Cullen: poeta norte-americano, foi um dos líderes
do movimento conhecido
como Renascimento do Harlem
(bairro de Nova York habitado
predominantemente por negros e
latinos).

A poesia africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

País constituído por duas ilhas no noroeste da costa africana, São Tomé
e Príncipe tem uma produção poética reduzida quando comparada à dos
demais países africanos lusófonos. Os poetas santomenses dedicaram-se,
em muitos casos, a abordar temas ligados à luta contra o colonialismo,
à exploração dos negros nas plantações e à consciência das diferenças
provocadas pela cor da pele.
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Alda do Espírito Santo, Manuela Margarido e Conceição Lima
são algumas vozes femininas de projeção mais recente no cenário
literário santomense. Têm em comum a recriação poética da questão colonial e a reflexão sobre o impacto que teve na vida local.
No poema transcrito a seguir, Conceição Lima tematiza a
complexa relação entre os ilhéus e os africanos que, desde o
final do século XIX, eram trazidos pelos portugueses de Angola,
Moçambique e Cabo Verde para trabalhar nas roças.

Zálima Gabon
Casas dilapidadas e trator
abandonado em São Tomé e
Príncipe, 16 jul. 2007.

À memória de Katona, Aiupa Grande
e Aiupa Pequeno
À Makolé
Falo destes mortos como da casa, o pôr do sol, o curso d’água.
São tangíveis com suas pupilas de cadáveres sem cova
a patética sombra, seus ossos sem rumo e sem abrigo
e uma longa, centenária, resignada fúria.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Por isso não os confundo com outros mortos.

Seção especial

Porque eles vêm e vão mas não partem
Eles vêm e vão mas não morrem.
Zálima Gabon: espectro, alma
do serviçal. Gabon (Gabão), neste
contexto, é uma referência aos
africanos, muitos originários
do Golfo da Guiné, levados a
São Tomé como mão de obra
contratada para trabalhar
nas plantações. O termo é
pejorativamente utilizado como
sinônimo de serviçal.
Incensem: queimem incenso (em
honra de alguém).
Deambulam: vagueiam.
Apaparicados: paparicados,
mimados, adulados; o termo
foi usado em sentido figurado,
para fazer referência aos mortos
que receberam as devidas
homenagens póstumas.
Nozadu: termo regional para
vigília em intenção do falecido(a)
antes da cerimônia propriamente
dita; funeral ou missas (sétimo
dia, trinta dias, seis meses, um
ano, um ano e seis meses).
Candjumbi: mesa de oferenda,
posta na casa das pessoas ou dos
curandeiros.
Mussambê: tipo de peixe salgado
de baixa qualidade.
Puíta: dança originária de Angola,
organizada em terreiros, dançada
em pares e que serve para
preparar o ndjambi.
Ndjambi: ritual mediúnico, de
convocação dos espíritos, que é o
ato culminante da puíta, iniciado
por volta da meia-noite.
Olvido: esquecimento.
Percutem: produzem som.

Permanecem e passeiam com passos tristes
que assombram a lama dos quintais
e arrastam a indignidade da sua vida e sua morte
pelo ermo dos caminhos com um peso de grilhões.
Às vezes, sentados sob as árvores, vergam a cabeça e choram.
Erguem-se depois e marcham com passos de guerrilha
Não abafem o choro das crianças, não fujam
Não incensem as casas, não ocultem a face
Urgente é o apelo que arde por onde passam
Seus corações deambulam à sombra nas plantações.
Por isso não os confundo com outros mortos
apaparicados com missas, nozadu, padres-nossos.
Por remorso, temor, agreste memória
Por ambígua caridade, expiação de culpa
aos mortos-vivos ofertamos a mesa do candjumbi
feijão-preto, mussambê, puíta, ndjambi.
Para aplacar sua sede de terra e de morada
Para acalmar a revolta, a espera demorada.
Eles porém marcharão sempre, não dormirão
recusarão a tardia paz da sepultura, o olvido
acesa sua cólera antiga, seu grito fundo
ardente a aflição do silêncio, a infâmia crua.
Eis por que vigiam estes mortos a nossa praça
seu é o aviso que ressoa no umbral da porta
na folhagem percutem audíveis clamores
a atormentada ternura do sangue insepulto.
LIMA, Conceição. Zálima Gabon. Disponível em: <http://www.camonianatravessias.com.br/
index_arquivos/Os%20Poetas%20e%20seus%20Poemas/>. Acesso em: 3 jun. 2008.
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Os mortos que não partem e são vistos como tão naturais quanto o
pôr do sol e o curso d’água, ou são concretos como a casa, simbolizam a
memória do dezenraizamento social, iniciado pelos portugueses, que deixou
marcas profundas.
A evocação da alma dos serviçais, claramente representados como cidadãos de segunda categoria, promove uma reflexão importante sobre um
processo de discriminação que criou divisões significativas na sociedade
das ilhas. Ao fazer com que essas almas perambulem pela cidade, arrastando “a indignidade da sua vida e sua morte”, Conceição Lima denuncia
o tratamento desumano dos contratados, revelando que a capacidade de
reconhecer injustiças históricas é também parte do processo de definição
da identidade de seu povo.

Angola: a mágoa antiga
e o caminho das estrelas

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] Criar criar
estrelas sobre o camartelo guerreiro
paz sobre o choro das crianças [...]
criar liberdade nas estradas escravas [...]

Camartelo: ferramenta parecida
com o martelo.

NETO, Agostinho. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia. Rio de Janeiro:
Lacerda Editores, 2003. p. 73-74. (Fragmento).

Em Angola, como em tantos outros países colonizados, a produção literária esteve, durante muito tempo, vinculada às tendências e estéticas
características da metrópole. Foi em 1951, com a publicação da revista
Mensagem, que teve início a fase da poesia moderna e nacional.
Agostinho Neto, Mário António, Viriato da Cruz, Alda Lara, António Jacinto
e Mário Pinto de Andrade são alguns dos autores que participaram de Mensagem. Influenciados pelo contexto político em que viviam, dedicaram-se
à causa da conscientização dos problemas angolanos, combatendo, por
meio da poesia, a alienação social.
Com um projeto político definido, esses poetas lançam temas que permanecerão em voga até os dias de hoje: a valorização do negro e da cultura
africana como condição de autodeterminação; a nação africana que busca
a liberdade com autoridade e existência independentes.

A poesia africana de língua portuguesa

Rua 4 de Fevereiro em Luanda,
Angola. Após a guerra civil, a
cidade de Luanda passa por um
processo de reconstrução.

Entre os autores dessa geração, o maior nome é o de Agostinho Neto, que
se tornou o primeiro presidente de Angola, após a independência, em 1975.
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Aspiração
Ainda o meu canto dolente
e a minha tristeza
no Congo, na Geórgia, no Amazonas
Ainda
o meu sonho de batuque em noites de luar
Ruínas de construções coloniais
em Angola.

Ainda os meus braços
ainda os meus olhos
ainda os meus gritos
Ainda o dorso vergastado
o coração abandonado
a alma entregue à fé
ainda a dúvida

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

E sobre os meus cantos
os meus sonhos
os meus olhos
os meus gritos
sobre o meu mundo isolado
o tempo parado
Ainda o meu espírito
ainda o quissange
a marimba
a viola
o saxofone
ainda os meus ritmos de ritual orgíaco
Ainda a minha vida
oferecida à Vida
ainda o meu desejo
Ainda o meu sonho
o meu grito
o meu braço
a sustentar o meu Querer

Seção especial

E nas sanzalas
nas casas
nos subúrbios das cidades
para lá das linhas
nos recantos escuros das casas ricas
onde os negros murmuraram: ainda
Dorso: costas.
Vergastado: chicoteado, marcado
pelo chicote.
Quissange: pequeno xilofone.
Marimba: tambor africano.
Sanzalas: regionalismo de
Angola para designar uma aldeia
tradicional da África.

O meu Desejo
transformado em força
inspirando as consciências desesperadas.
NETO, Agostinho. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 74-75.

O “Querer” maiúsculo de que fala o eu lírico nasce do sofrimento e do
trabalho pesado, mas é ele que move o “Desejo” que irá despertar a consciência do povo e inspirar a revolução.
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O surgimento de outra revista literária, Certeza (1957-1961), revela novos poetas, como António Cardoso,
Costa Andrade e Mário António, que procuram ir além da
contestação anticolonialista e desenvolver uma temática voltada para a invocação da “mãe-pátria”, a África de
todos os africanos, resgatando seus valores ancestrais.

Donas do outro tempo
Vejo-as neste retrato amarelado:
Como estranhas flores desabrochadas
Negras, no ar, soltas, as quindumbas.
Panos garridos nobremente postos
E a posição hierática dos corpos.
São três sobre as esteiras assentadas
Numa longínqua tarde de festejo.
(Tinha ancorado barco lá no rio?
Havia bom negócio com o gentio?
Celebrava-se a santa milagrosa
Tosca, tornada cúmplice de pragas
Carregada de ofertas, da capela?)
E, a seu lado, sentados em cadeiras,
Três homens de chapéu, colete e laço.
Botinas altas, calças de cheviote.

Fortaleza de São Miguel, em
Luanda, Angola.

Donas do tempo antigo, que perguntas
Poderia fazer aos vossos olhos
Abertos para o obturador da fotográfica?
Senhoras de moleques e discípulas
Promotoras de negócios e quitandas
Rendilheiras de jinjiquita e lavarindo
Donas que percebíeis a unidade
Íntima, obscura, do mistério e do desígnio
Atentas ao acaso que é a vida
(Há sopros maus no vento! Gritos maus)
No rio, na noite, no arvoredo!)
E que, porque sabíeis que vida é larga e vária
E vários e largos os caminhos possíveis
A nova fé vos destes, confiantes.
O que ficou de vós, donas do outro tempo?
Como encontrar em vossas filhas de hoje
A vossa intrepidez, a vossa sabedoria?
Os tempos são bem outros e mudados.
A tarde da fotografia, irrepetível.
Água do rio Cuanza não para de correr
Sempre outra e renovada.
E dessa fotografia talvez hoje só exista
Na vilória onde as casas são baixas e fechadas
E têm corpo, pesam, as sombras e o calor
A sobre farfalhante da mulemba
Que vos deu sombra e fresco nesse domingo antigo.
ANTÓNIO, Mário. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 45-47.

Quindumbas: regionalismo
angolano para designar os
cabelos compridos e fartos das
mulheres africanas.
Cheviote: lã escocesa, tecido
feito com ela.
Jinjiquita: relevo feito em tecido.
Lavarindo: bordado.
Vilória: vila pequena e
desimportante.
Sobre: copa.
Farfalhante: que emite sons; som
produzido pela ação do vento na
copa das árvores.
Mulemba: grande árvore de
raízes aéreas, espécie de fícus.
Tem forte sentido mitológico em
Angola.

A poesia africana de língua portuguesa

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Donas do outro tempo
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A poesia da “angolanidade” ganha força e influencia poetas comprometidos com o processo de conscientização do povo. A esperança emerge
como grande tema literário: nesse momento, dor e otimismo são presenças
constantes nos textos.
Na década de 1970, três novos autores serão responsáveis por uma significativa mudança estética e temática na poesia angolana: David Mestre,
Ruy Duarte de Carvalho e Arlindo Barbeitos. O tom panfletário é deixado
de lado, em um esforço para aprimorar a forma literária e encontrar uma
linguagem poética mais universal, que encontrasse novas imagens para
abordar os temas políticos do passado. Como afirma Arlindo Barbeitos:
“amada / minha amada / a revolução / não é um conto / e / uma borboleta /
não é um elefante”.

a minha pátria
é um órfão
baloiçando de muletas
ao tambor das bombas
a sul do sonho
a norte da esperança
BARBEITOS, Arlindo. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 82.

Os anos 1980 viram surgir uma nova geração de poetas angolanos que
têm como característica principal o ecletismo. Como o país que começa a superar as marcas da opressão colonialista e tenta curar as feridas profundas
deixadas por anos de guerra civil, também a poesia angolana tenta encontrar
uma nova voz, capaz de expressar a face desse novo país, pacificado, que
deseja trilhar um caminho menos doloroso.

Moçambique: versos à beira do Índico

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a sul do sonho
a norte da esperança

–– Eu nasci em
Moçambique,
de pais humildes provim,
a cor negra que
eles tinham
é a cor que tenho em mim: [...]

Seção especial

CAMPOS D’OLIVEIRA. In: APA, L.; BARBEITOS,
A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.). Poesia africana de língua portuguesa: antologia. Rio
de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 191. (Fragmento).

Entrada do Mercado Central, em Maputo,
Moçambique, 7 maio 2005.

Como aconteceu em Angola, a formação da literatura
moçambicana tem origem nas zonas urbanas, principalmente
nas cidades da Beira e de Lourenço Marques (atual Maputo).
Ali se concentrava uma elite intelectual que, em alguns casos
muito influenciada pela cultura europeia, lutava para definir
os índices da “moçambicanidade”.
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Os primeiros passos da literatura coincidem com o momento posterior à
independência, em que a ex-colônia portuguesa precisava também aprender
a ser uma nação autônoma.
Superada a questão da língua, como vimos, com a contribuição dos modernistas brasileiros, era hora de os poetas ajudarem seus irmãos a refletirem
sobre as verdadeiras questões africanas. A negritude é um dos temas a serem
enfrentados. Observe, por exemplo, como Noémia de Sousa fala sobre o contato entre negros e brancos, africanos e europeus, em descoberta mútua.

Descobrimento

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

(Ao J. Mendes)
Quando a tua mão macia e serena de branco
se estendeu fraternalmente para mim
e através Índicos de preconceito
apertou com carinho meus dedos mulatos enclavinhados;
quando teus olhos inchados de compreensão
pousaram no mapa doloroso do meu rosto de África;
quando a piroga do teu amor se fez ao mar
e veio aportar ao meu peito ensanguentado e céptico;
ah, quando a tua voz doce e fresca como um lanho
me trouxe a bandeira branca da palavra “IRMÃ”,
é que eu senti, profunda como um selo em brasa
verrumando a carne,
a força terrível e única do nosso abraço fraterno,
a inquebrável cadeia das nossas mãos enfim juntas,
a indestrutível resistência da muralha erguida
por nossas maravilhosas juventudes unidas.
Ah, amigo, quando a tua mão certa e serena de branco
procurou o desespero da minha mão sem rumo...
SOUSA, Noémia de. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 199.

Pintura em mural sobre a
Revolução de 1974, em Maputo,
Moçambique, 10 maio 2005.

Piroga: barco a remo, cavado a
fogo em tronco de árvore.
Céptico (cético): descrente.
Verrumando: furando com uma
verruma (broca; instrumento de
aço, com ponta em espiral, para
abrir furos). Em sentido figurado,
perfurando a carne.

A minha dor
Dói
a mesmíssima angústia
nas almas dos nossos corpos
perto e à distância.
E o preto que gritou
é a dor que se não vendeu
nem na hora do sol perdido
nos muros da cadeia.
CRAVEIRINHA, José. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 203.

A poesia africana de língua portuguesa

Entre todas, porém, eleva-se mais alta a voz de José Craveirinha. “Profeta
da identidade nacional”, como foi chamado, Craveirinha é considerado o poeta maior de Moçambique. Seus textos falam da negritude e do sofrimento
dos presos políticos, incorporando as marcas da tradição oral. Torna-se, portanto, o porta-voz de um povo que buscava um intérprete para sua dor.
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Passado o momento inicial de definição dos rumos poéticos, novos temas começam a ser incorporados por escritores como Carlos Cardoso, que
revela, no retrato fiel da pobreza e da miséria, a face do verdadeiro herói
de Moçambique. Observe.

Cidade 1985
Pescadores com rede no mar, em
Maputo, Moçambique,
7 maio 2005.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

De manhã quando acordo
em Maputo
o almoço é uma esperança.
Mãe tenho fome
marido tenho bicha
e mil malárias me disputando a vontade.
De manhã quando acordo
em Maputo
o jantar é uma incerteza
o serviço uma militância política
do outro lado do sono incompleto [...]

Seção especial

Mas ao anoitecer quando me percorro

Bicha: verme, lombriga.
Ominosamente: de modo
abominável, execrável.
Chai: descrente.
Botha: Pieter Willem Botha,
primeiro-ministro da África do
Sul entre 1978 e 1984, durante
os anos mais duros do regime
segregacionista (apartheid).
Presidente de Estado, com poder
executivo, entre 1984 e 1989.
Farmeiro: regionalismo utilizado
em Moçambique para designar o
trabalhador de fazenda.
Mandela: líder rebelde que
se insurgiu contra a política
segregacionista da África do
Sul e foi condenado à prisão
perpétua por suas atividades
políticas. Após anos de grande
pressão internacional, Mandela foi
libertado e chegou à presidência
de seu país (1994-1999), pondo
fim ao apartheid racial.
Xigubo: dança de guerra, em
Moçambique.

em Maputo
enfio ominosamente o cérebro numa competentíssima paciência
desembainho felinamente mais uma mentira diplomática
e aguardo a lucidez companheira me leia
nas acácias em sangue
nos jacarandás estalando sob a sola epidérmica do povo
que este é ainda o eco estridente do Chai
até que Botha seja farmeiro e Mandela presidente.
Então,
com a raiva intacta resgatada à dor
danço no coração um xigubo guerreiro
e clandestinamente soletro a utopia invicta.
À noite quando me deito
em Maputo
não preciso de rezar.
Já sou herói.
CARDOSO, Carlos. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 238-239.
(Fragmento).
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Entre os novos poetas, que surgiram após a independência em 1975, observa-se a tendência de abandonar a poesia fortemente coletiva para buscar uma
linha mais intimista, que já reflete um novo momento de Moçambique. José
Carlos Patraquim e Mia Couto são dois nomes que revelam o desejo de dar
vida nova à linguagem poética. E, embora Mia Couto seja, hoje, um nome
fortemente associado à prosa, seus versos já evidenciavam sua capacidade
de explorar o potencial lírico da língua portuguesa.

Poema mestiço
escrevo mediterrâneo
na serena voz do Índico
sangro norte
em coração do sul

Reprodu• ‹ o proibida. Art. 184 do C— digo Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

na praia do oriente
sou areia náufraga
de nenhum mundo
hei de
começar mais tarde
por ora
sou a pegada
do passo por acontecer
Janeiro 1985
COUTO, Mia. Raiz de orvalho e outros poemas.
2. ed. Lisboa: Caminho, 1999. p. 58.

Guiné-Bissau: a fome e a miséria como
complementos

A poesia africana de língua portuguesa

Quando te propus
um amanhecer diferente
a terra ainda fervia em lavas
e os homens ainda eram bestas
ferozes
Quando te propus
a conquista do futuro
vazias eram as mãos
negras como breu o silêncio da
resposta [...]
PROENÇA, Helder. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A.
(Orgs.). Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 187. (Fragmento).

Por ter sido uma colônia de exploração e não de povoamento, o desenvolvimento cultural da Guiné-Bissau
ocorreu tardiamente em relação aos demais países africanos lusófonos. Pobreza extrema e analfabetismo são
duras chagas sociais que ainda não foram superadas.

Criança de vila nômade em Ilha Meio, parte do Arquipélago
dos Bijagos, Guiné-Bissau, 10 abr. 1986.

739

I_plus_literatura_especial1_D.indd 739

11/12/10 6:46 PM

No período entre 1945 e 1970, teve início a produção poética na Guiné-Bissau. Vasco Cabral, António Baticã Ferreira e Amilcar Cabral escrevem os
versos de combate tão característicos do momento inicial de denúncia da
dominação portuguesa como etapa necessária para a libertação.
A conquista da independência política trouxe a necessidade, como aconteceu nas demais ex-colônias portuguesas, de refletir sobre a identidade.
Tudo ainda está por ser feito e o trabalho de construção do país caberá
ao povo.

Canto à Guiné
Guiné
sou eu
até depois da esperança

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Guiné
és tu
camponês de Bedanda teimosamente
procurando a bianda na bolanha
que só encontra água na mágoa da tua
lágrima
Guiné
és tu
criança sem tempo de ser menino
Guiné
és tu
mulher-bideira
em filas de insónia
noites di kumpra pon
(mafé di aos)
Guiné

Seção especial

Bianda: comida.
Bolanha (reg. Guiné-Bissau,
Cabo Verde): terreno alagado,
geralmente na beira de um rio, em
que se cultiva arroz.
Mulher-bideira: revendedora.
Kumpra pon: noites de comprar
o pão.
Mafé di aos: a única alimentação;
conduto.

é um grito
saído de mil ais
que se acolhe n calcanhar
da terra adormecida
Mas
Guiné somos todos mesmo depois da
esperança
TCHEKA, Tony (António Soares Lopes).
Disponível em: <http://www.didinho.org/tony_tchekapoesiaemportugues.htm>.
Acesso em: 11 fev. 2010.

Helder Proença, Francisco Couto de Pina, José Carlos Schwartz e Félix
Sigá são alguns dos poetas que, a partir da década de 1970, escreveram
sobre a identidade africana, mas também se aventuraram por outros rumos
poéticos, deslocando os temas do povo-nação para o indivíduo. Aos poucos,
os autores guineenses começam a explorar a riqueza cultural de um país
onde muito ainda há por ser feito e escrito.
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TEXTO PARA ANÁLISE
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 4.

Mamã Negra
(Canto de esperança)
Neste poema, o eu lírico se dirige à sua interlocutora para falar dos sofrimentos do povo angolano ao longo dos séculos.
Tua presença, minha Mãe — drama vivo duma Raça
drama de carne e sangue
que a Vida escreveu com a pena de séculos.
[...]

Outras gentes embaladas
à voz da ternura ninadas
do teu leite alimentadas
de bondade e poesia
de música ritmo e graça...
santos poetas e sábios...
Outras gentes... não teus filhos,
que estes nascendo alimárias
semoventes, coisas várias
mais são filhos da desgraça
a enxada é o seu brinquedo
trabalho escravo — folguedo...
Pelos teus olhos, minha Mãe
Vejo oceanos de dor
claridades de sol posto, paisagens
roxas paisagens
[...]
Mas vejo também (oh, se vejo...)
mas vejo também que a luz roubada aos teus olhos, ora esplende
demoniacamente tentadora — como a Certeza...
cintilantemente firme — como a Esperança...
em nós outros teus filhos,
gerando, formando, anunciando
— o dia da humanidade
O DIA DA HUMANIDADE...
CRUZ, Viriato da (angolano). In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.). Poesia
africana de língua portuguesa: antologia. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 56-57.
(Fragmento).

1. No poema, o eu lírico se dirige a sua interlocutora por meio do vocativo “minha Mãe”. Considerando o contexto do poema, é possível
afirmar que o eu lírico faz uso dessa expressão para se dirigir à sua
própria pátria? Explique.

Regaço: colo.
Alimárias: animais, bestas de
carga.
Semoventes: que se movem por
si próprios.
Folguedo: brincadeira,
divertimento.

A poesia africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Pelo teu regaço, minha Mãe
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 Um texto literário, como você viu ao longo
dos capítulos deste volume, é resultado de
uma combinação de agentes, entre os quais
estão o autor que o escreveu e o contexto em
que ele foi produzido. No poema transcrito
e em outros elementos relacionados a ele,
há alguma informação sobre esses agentes
que contribua para identificar mais especificamente quem é a interlocutora do eu
lírico? Explique.

2. Na terceira estrofe do poema, o eu lírico faz
referência aos filhos que receberam os cuidados
dessa “mãe”. Quem são eles, considerando o
contexto apresentado no poema? Explique.
 De que forma a referência a esses “filhos” sugere a herança de um passado colonial dessa
pátria a quem o eu lírico se dirige?

3. Na estrofe seguinte, o eu lírico caracteriza os
verdadeiros filhos desse país. Transcreva os
termos utilizados por ele para fazer essa caracterização.
 De que forma os termos utilizados para fazer
essa caracterização comprovam que essa mãe
é “o drama vivo duma Raça/ drama de carne
e sangue”?

4. Embora os versos iniciais da última estrofe ainda
tratem dos efeitos negativos do passado colonial
desse povo africano, há uma mudança no tom
assumido pelo eu lírico em relação ao presente
e ao futuro dessa nação. Explique.
 Considerando o que você viu, nesta seção especial, sobre a poesia africana e seus temas, como
esse texto se relaciona com a produção literária
dos autores desse país?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O texto a seguir refere-se às questões de 5 a 7.

Crioulo
Neste poema, o eu lírico caracteriza o seu interlocutor
como fruto da terra em que nasceu.
Há em ti a chama que arde com inquietação
e o lume íntimo, escondido, dos restolhos,
— que é o calor que tem mais duração.
A terra onde nasceste deu-te a coragem e a resignação.
Deu-te a fome nas estiagens dolorosas.
Deu-te a dor para que, nela
sofrendo, fosses mais humano.
Deu-te a provar da sua taça o agridoce da compreensão,
e a humildade que nasce do desengano...
E deu-te esta esperança desenganada
em cada um dos dias que virão
e esta alegria guardada
para a manhã esperada
em vão...
LOPES, Manuel (cabo-verdiano).
In: APA, L.; BARBEITOS, A.; DÁSKALOS, M. A. (Orgs.).
Poesia africana de língua portuguesa: antologia.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. p. 141.

5. De que forma o eu lírico caracteriza seu interlocutor por meio de eleSeção especial

mentos da terra natal?

6. A última estrofe do poema apresenta um tom de desolação e desesperança. Por quê?
 Transcreva os termos ou expressões que revelam esses sentimentos.

7. Compare essa estrofe à última do poema analisado anteriormente e
explique que diferença pode ser percebida entre elas.
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CONEXÕES

Língua: vidas em português, de Victor Lopes.

Equador, de Miguel Sousa Tavares.

Brasil/Portugal, 2010.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.

“Todos os dias, 200 milhões de
pessoas sonham em português.”
Com essa informação tem início
este interessante documentário
que compõe um retrato da diversidade dos vários povos falantes da
língua portuguesa. Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, Goa e Japão
são os pontos de parada em que
Victor Lopes traça, com o auxílio
de personalidades e de pessoas
anônimas, o vasto panorama cultural que se formou nos
vários países colonizados por Portugal.

O romance de estreia de Miguel
Sousa Tavares reconstrói ficcionalmente a vida em São Tomé e
Príncipe no início do século XX.
Abordando temas como a colonização e as liberdades essenciais dos
seres humanos, Equador procura
traduzir o debate que acontecia, em
Portugal, sobre a questão colonial;
ao fazer isso, traça um revelador
paralelo entre os serões mundanos
da capital e o ambiente duro e retrógrado das colônias.

O jardineiro fiel, de Fernando Meirelles.
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para ler e pesquisar

EUA/Reino Unido, 2005.
Justin Quayle é um representante do governo britânico casado
com Tessa, jovem idealista. Quando
o casal vai viver na África, Tessa se
envolve com ativistas locais que
lutam contra a poderosa indústria
farmacêutica internacional, que
atua no continente utilizando os
africanos como cobaias. Quando Tessa é assassinada, Justin
dedica-se a investigar os motivos
do crime. Passado e presente se intercalam nesta bela
narrativa que denuncia a exploração desumana da miséria que prolifera em tantos países africanos.

Para navegar

Poesia africana de língua portuguesa: antologia, organização de Livia Apa, Arlindo Barbeitos e Maria Alexandre Dáskalos.
Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003.
Antologia que reúne poemas de
autores dos cinco países africanos
de expressão portuguesa. É um
interessante livro para quem deseja tomar contato com diferentes
momentos da produção poética
desses países. Os textos selecionados, de modo geral, ilustram a
voz da resistência ao colonialismo
português, mas também é possível
encontrar poemas mais recentes
que delineiam novos caminhos para a poesia africana
após a conquista da independência.

Para ouvir

http://poeticasemportugues.blogspot.com/

Best of Cesaria Evora.

O blog Poéticas em português oferece ao visitante a
oportunidade de conhecer vários textos de autores africanos. Dentre os poemas disponibilizados, estão alguns de
reconhecidos autores de Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Uma excelente oportunidade de ampliar
os conhecimentos sobre a produção literária africana.

São Paulo: Sony/BMG, 1998.

http://asombradospalmares.blogspot.com/

Consagrada em Paris como “a musa dos pés descalços”, Cesaria Evora tornou-se a embaixadora musical
de Cabo Verde. “Sodade”, “Miss Perfumado”, “Mar Azul”,
“Sangue de Beirona” e “Cabo Verde terra estimada” são
alguns dos grandes sucessos da diva que podem ser
ouvidos neste CD.

Blog que oferece aos visitantes alguns exemplos da rica
produção poética africana. Destaque para os textos de Eduardo White, Luis Carlos Patraquim, Rui Knopfli, entre outros.

http://www.lyrikline.org/index.php?id=59&L=1#pt
Site que disponibiliza poemas de autores de diferentes
nacionalidades e que permite fazer a busca pela língua
materna em que foram produzidos os textos apresentados. Na parte dedicada aos autores de língua portuguesa,
podem ser encontrados poemas de Kalaf Ângelo (Angola),
de Olinda Beja (São Tomé e Príncipe) e de Tony Tcheka
(Guiné-Bissau).

A poesia africana de língua portuguesa

Para assistir

Conteúdo digital Moderna PLUS
http://www.modernaplus.com.br
Música: trecho de Mar azul, de Cesaria Evora.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A narrativa africana
de língua portuguesa

Seção especial

P

ara os povos africanos,
a tradição das
narrativas orais é muito
importante. Por meio
dos mitos, das lendas,
dos contos que passam
de geração a geração,
os costumes e valores
dessas culturas são
transmitidos e reforçados.
Quando as ex-colônias
portuguesas conquistam
sua independência,
torna-se necessário
criar textos literários
que “narrem” as novas
nações. É no repertório
das narrativas orais e
na história dos anos de
opressão que os escritores
vão buscar os elementos
essenciais para definir a
identidade desses povos.
Baobá, que está no Parque Nacional de Serengeti, Tanzânia, África, 2006.
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O fio da história

[...] A cidade era governada pelas marés. E as marés eram mandadas por pássaros.
Assim se dizia. Um passarito cinzento chamava a enchente. Outro, maior, de asas
brancas, convocava a baixa-mar. Me encantava essa crença, o poder de singelas
criaturinhas comandarem o imenso oceano. Eu menino não era guiado por relógio.
Vivia como essas aves que esperam as ondas. [...]
Agora, em meu sono, já não há paisagem sem mar. [...] As pequenas canoas — os
conchos e as almadias — vencem as águas lamacentas do esquecimento. O Índico
ficou margem da minha alma. Nesse lá eu nasci. Nasci tanto que, agora, os meus sonhos são anfíbios. O passado é um litoral onde tudo se converte em espuma. [...]
Sou moçambicano, filho de portugueses, nasci em pleno sistema colonial,
combati pela Independência, vivi mudanças radicais do socialismo ao capitalismo,
da revolução à guerra civil. Vim à luz num tempo de charneira, entre um mundo
que nascia e outro que morria. Entre uma pátria que nunca houve e outra que está
nascendo. [...]
Cresci nesse ambiente de mestiçagem, escutando os velhos contadores de histórias. Eles me traziam o encantamento de um momento sagrado. [...]
Eu queria saber quem eram os autores daquelas histórias e a resposta era sempre
a mesma: ninguém. Quem criara aqueles contos haviam sido os antepassados, e as
histórias ficavam como herança dos deuses. [...]

[...] Qual então o fio da história? O cão? A toninha? O mar?
Luanda? Ou tudo isso é que afinal
era a vida boa daqueles tempos
pouco depois da independência
[...], em que a vida estava na pedra
de cada muro, no buraco de cada
rua, na coragem toda nova das
pessoas de olharem para o fundo
dum beco sem saída e encontrarem força de sorrir? [...]
PEPETELA. O cão e os caluandas.
Lisboa: Dom Quixote,
1985. p. 179. (Fragmento).
Título criado para fins didáticos.

COUTO, Mia. Águas do meu princípio. In: Pensatempos: textos de opinião.
Lisboa: Caminho, 2005. p. 147-151. (Fragmento).

Charneira: pessoa ou coisa que une dois ou mais elementos; articulação.

A narrativa africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O mar pingando lembranças

Meninos no mar, Bazaruto, Moçambique, 2007.
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Seção especial

Angola é composta de 9
grandes grupos étnico-linguísticos. Essa rica formação
manifesta-se na oratura em
seis classes principais: Misosso (histórias tradicionais
envolvendo animais falantes
em que predicados como a
inteligência e a astúcia são
valorizados), Maka (histórias
verdadeiras ou contadas
como se fossem verdadeiras,
de função exemplar), Ma-Lunda ou Mi-Sendu (crônicas
históricas transmitidas pelos
mais velhos apenas a alguns
membros da classe dominante), Ji-Sabu (provérbios), Mi-Imbu (poesia e música, quase sempre inseparáveis) e Ji-Nongo Nongo (adivinhas).
A partir de 1948, um grupo
de estudantes, entre eles
Antonio Jacinto e Agostinho
Neto, começam a revisitar
as lendas, os provérbios,
as adivinhas e toda a tradição presente na oratura
angolana. Esse processo faz
parte do movimento “Vamos
descobrir Angola” que tem
como um de seus objetivos
resgatar a oratura silenciada
pelo colonizador e incorporá-la à escrita, deixando para
trás as tradições europeias
impostas por anos de repressão. Assim ganham voz,
na literatura, os sentimentos
e as aspirações do povo
angolano.

Dançarinos em trajes típicos durante
cerimônia de iniciação, na fronteira de
Angola e Zâmbia, c. 1975-1995.

A África que conta histórias
Creio que a literatura nacional é elemento
indispensável, tão importante como outro
qualquer, para a consolidação da independência. É um fator que ajuda a aumentar a unidade
nacional, por ser veículo de situações, modos
de vida e de pensar, dentro do País [...]. Afirmo
que não há, não pode haver, a criação dum
país verdadeiramente independente sem uma
literatura nacional própria, que mostre ao povo
aquilo que o povo sempre soube: isto é, que tem
uma identidade própria.
PEPETELA. Citado por HILDEBRANDO, António.
“Pepetela: A parábola do cágado velho – construindo
pontes”. In: SEPÚLVEDA, Maria do Carmo; SALGADO, Maria
Teresa. África e Brasil: letras em laços. São Caetano do Sul:
Yendis Editora, 2006. p. 317. (Fragmento).

Um imenso tronco de árvore, do qual brotam novos galhos e no qual
alguns galhos se emaranham e outros morrem, em um movimento contínuo
de transformação e renovação. Essa é uma boa imagem para simbolizar o
repertório de narrativas de uma dada cultura. Os vários galhos representam
as elaborações e recriações da tradição oral e escrita de um povo.
No caso das culturas essencialmente ágrafas, o peso da oratura na
construção de uma identidade cultural é imenso. A oratura é a literatura oral,
constituída pelas lendas, pelos romances, pelos contos, pelos provérbios,
pelas quadras, pelas parlendas, pelas rezas e orações. Um imenso repertório
que se renova à medida que passa de uma geração a outra, alimentando
o imaginário popular.

Tradição oral, ficção escrita:
encontros necessários
Acostumados ao mundo da escrita e dos livros, é frequente nos esquecermos de que a África é um continente no qual o analfabetismo ainda é imenso.
Nos países africanos lusófonos, o alto índice de analfabetismo é uma das consequências herdadas dos anos de submissão à máquina colonial portuguesa.
Com a chegada da independência, países como Angola e Moçambique enfrentaram duros anos de guerra civil que afetou a vida de milhões de pessoas
e, entre outras coisas, comprometeu dramaticamente um sistema educacional já muito incipiente. Segundo um relatório do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, divulgado em 2005, o índice de analfabetismo em
Moçambique corresponde a 53,50% da população. Em Angola, a 33,20%.
O fato de tantas pessoas não saberem ler ou escrever não significa
que não produzam cultura. Também não significa que a literatura não
seja uma parte importante de suas vidas. É no âmbito da oralidade que
essas pessoas constroem suas histórias.
Em um contexto como esse, é natural que oratura e literatura se
aproximem. Mais natural ainda é o movimento feito por muitos escritores que buscam, na tradição oral do povo a que pertencem, temas
fundadores para inspirar as narrativas que escreverão.
Com a decisão consciente de participarem da construção da
identidade do povo do qual fazem parte, esses autores transformam
suas obras em espaço de resgate das vozes populares que nem mesmo as
décadas de governo colonial foram capazes de calar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Da fala para a escrita
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Como sempre circularam fora dos meios oficiais e institucionais associados à divulgação da cultura, essas vozes sobreviveram aos mecanismos de
censura ditatoriais e representam um repertório dos elementos verdadeiramente autênticos associados à identidade de um povo. Elas ganharão vida
nova na forma de galhos nascidos na grande árvore do repertório narrativo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Escritores angolanos:
engajamento político
e criação literária
Minha história.
Se é bonita, se é feia, vocês é que sabem.
Eu só juro não falei mentira e estes casos
passaram nesta nossa terra de Luanda.
VIEIRA, José Luandino. Estória da galinha e do ovo.
In: Luuanda: estórias. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006. p. 132. (Fragmento).

Entre os territórios africanos dominados por Portugal, Angola é aquele com
história mais longa. O interesse em promover o desenvolvimento da colônia e
garantir uma estrutura urbana e social mais acolhedora para os emigrados fez
com que o governo português cuidasse do território e, como contrapartida,
acabou por garantir que os angolanos conquistassem mais cedo algumas
condições essenciais para o desenvolvimento de uma voz própria.
Como acontece nos países colonizados, o romance é um gênero importado, trazido pelos colonizadores quando se instalaram nos novos territórios.
Em Angola essa chegada aconteceu no século XIX e, desde então, o país
viu surgirem ficcionistas locais.

A ficção a serviço da História
Muitos intelectuais africanos, que iam para Portugal buscar uma formação
universitária, encontravam-se em Lisboa, na Casa dos Estudantes do Império
(CEI), entre 1944 e 1965. Ali, discutiam os destinos das colônias africanas lusófonas, irmanando-se em torno de posições libertárias e ideais socialistas.
Nesse espaço de debate cultural e político, reuniram-se alguns dos escritores que participariam dos movimentos de libertação e reconstrução de
seus países, como Agostinho Neto (poeta e futuro presidente de Angola),
José Luandino Vieira e Pepetela. Na CEI, o mote “Vamos descobrir Angola”,
lançado por jovens intelectuais angolanos em 1948, renasce e passa a
inspirar a ficção de Luandino Vieira e Pepetela.
Quando os movimentos anticolonialistas africanos ganharam força, na
década de 1960, a prosa de ficção foi uma das frentes de combate. Em um
período tenso, a visibilidade que as figuras marginalizadas conquistaram
nas narrativas contribuiu para alimentar o desejo de resistência popular
ao governo português.

Placa comemorativa da
Casa dos Estudantes
do Império, Lisboa.

Um pedaço da África
em Lisboa
O governo de Salazar, interessado em manter um
espaço para dar apoio aos
estudantes provenientes
das colônias portuguesas,
fundou em 1944 a Casa dos
Estudantes do Império. Apesar da orientação fascista
das comissões administrativas escolhidas para essa
instituição, a CEI acabou por
se tornar o berço das ideias
nacionalistas que levariam à
independência das colônias
africanas. Nesse espaço
formaram-se importantes
intelectuais e surgiram os
membros dos quadros de
liderança dos partidos que
lutaram contra a metrópole.
Os jovens africanos chegavam a Lisboa financiados,
muitas vezes com sacrifício,
por suas famílias, pela Igreja
ou por outras instituições.
A efervescência de suas
ideias e a força de seus sonhos germinaram no coração
da metrópole as sementes
da independência africana.

A narrativa africana de língua portuguesa

Nossa intenção, ao apresentar alguns dos principais nomes da ficção africana em língua portuguesa, não é compor uma história da literatura escrita
nesses países. Também não pretendemos realizar um estudo minucioso dos
autores escolhidos. Queremos somente revelar parte dessa produção literária,
ainda bastante desconhecida por nós brasileiros, e, com isso, ajudar a divulgar
um pouco da história de luta pela constituição de uma identidade autônoma
que se faz presente nos contos e romances dos autores africanos.
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Seção especial

José Luandino Vieira nasceu em Portugal em 1935,
mas sua participação nas
lutas de libertação de Angola,
para onde se mudou ainda
criança, fez com que ele se
tornasse cidadão angolano.
Depois da independência
de Angola, libertado após
muitos períodos de cárcere,
Luandino Vieira organizou
e dirigiu por três anos a
Televisão Popular de Angola.
Entre 1979 e 1984, deu vida
ao Instituto Angolano de
Cinema. Em 1992, o fracasso
das primeiras eleições livres
em Angola e o recomeço da
guerra civil fizeram com que
decidisse viver em Portugal
como um agricultor.
Em 2006, mesmo ano em
que voltou a publicar, recusou o Prêmio Camões e os
cem mil euros (equivalentes
a trezentos mil reais) concedidos ao vencedor.
Entre suas obras, destacam-se os livros de contos:
Luuanda (1963); No antigamente, na vida (1974); Macandumba (1975); e os romances:
Nós, os do Makulusu (1974) e
Nosso musseque (2003).

José Luandino Vieira,
29 dez. 1986.

Decididos a dar à literatura uma função associada a um claro projeto
político, os escritores angolanos voltaram sua atenção para o resgate da
memória. Em plena luta pela conquista da independência, a necessidade
de conhecer o passado, de transformar a reminiscência em um ato de evocação do espírito do povo ganhou significação revolucionária. Na recriação
do passado para servir à causa da independência, a matéria da memória
transformou-se em matéria narrada, delineando um espaço definitivo para
a prosa de ficção angolana.
Conheceremos, agora, alguns dos principais nomes da literatura contemporânea que contam para seus conterrâneos e para o resto do mundo
um pouco da história de Angola.

Luandino Vieira: o peso político da palavra
Prisioneiro político, foi no campo de concentração do Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde, que José Mateus Vieira da Graça escreveu boa parte de
sua obra literária. O pseudônimo com que ficaria conhecido mundialmente,
Luandino, foi escolhido por esse português de nascença para marcar sua
profunda identificação com a capital angolana, cenário preferencial de sua
narrativa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Soldado da Unita (União Nacional para
a Independência Total de Angola),
em Cuito, Angola, 1993.

Ironicamente, a postura anticolonialista que custou a liberdade a Luandino acabou por gestar o nascimento de uma voz mais poderosa e revolucionária do que a do indivíduo: a do escritor que transformou a palavra
escrita em arma contra os opressores portugueses.

As muitas fronteiras de um país colonizado
A cidade e a infância, nome do livro de contos que, em 1957, inaugurou
publicamente a carreira literária de Luandino (embora não tenha sido o primeiro que escreveu), revela o foco da produção do autor. A primeira edição
de A cidade e a infância foi publicada pela Casa dos Estudantes do Império,
como parte do projeto de intervenção política por meio da literatura.
Os contos dessa obra dão vida às ruas e aos musseques, os bairros pobres de Luanda, vistos pelos olhos da criança. Tendo crescido em um desses
bairros, o autor se vale da experiência pessoal para alimentar sua criação
ficcional. São histórias de um mundo marcado pela divisão social, em que a
realidade, muitas vezes árida e agressiva, também é retratada de modo lírico.
Como parte do processo de criação, a marginalidade social é ficcionalizada
por meio do grande tema da separação (entre negros e brancos, entre centro
e periferia, entre pobres e ricos).
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Outro tema gerador para Luandino é a reflexão sobre a transformação
trazida pela administração colonial. O autor revela a dimensão complexa
que esse processo assume em Angola: a promessa de um futuro mais
próspero convive com o impacto das máquinas na vida de uma população
que vê, fascinada e amedrontada, a chegada da tecnologia. Em Quinzinho,
o adeus do narrador ao amigo morto é emblemático do olhar de Luandino
para essa questão. Observe:

O campo de concentração do Tarrafal, construído
na região mais inóspita de
Cabo Verde (denominada, em
crioulo, de Txon Bom – “Chão
Bom”), foi criado em 1954
para receber prisioneiros
políticos perseguidos pelo
governo de Salazar. Também
conhecido como Campo da
Morte, foi desativado em
1954. Em 1961, porém, Salazar o reativou com a intenção
de silenciar os participantes
dos movimentos de libertação de Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe e Cabo Verde.

Campo de concentração do
Tarrafal, em Cabo Verde,
ago. 2009.

VIEIRA, Luandino. Quinzinho. In: A cidade e a infância.
São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 87-88. (Fragmento).

Várias observações do narrador revelam o olhar crítico para uma realidade que explora o trabalhador: Quinzinho, o operário que amava as máquinas, morre despedaçado por uma delas, numa grande ironia. Símbolo do
progresso que destrói o indivíduo, a máquina é insensível, não diferencia
aqueles que a odeiam daqueles que a amam. “A vida não é para sonhos”,
adverte o narrador. O que importa é a “luta com a vida”.
Mesmo diante da morte do amigo, porém, o narrador afirma a crença em
um futuro potencialmente melhor. Se hoje os trabalhadores ainda são vítimas
da máquina, haverá um momento em que essa relação será invertida e os seres humanos conseguirão se libertar da posição servil em que se encontram.
Nesse sentido, a morte de Quinzinho é emblemática da luta a ser travada:
“uma morte como a tua constrói liberdades futuras”.
Escritor que acredita no papel transformador da literatura, Luandino
Vieira atribui a seus romances e contos a função de explicitar as diferenças constitutivas do povo angolano, para que delas possa nascer o
espírito da autodeterminação e o desejo de independência política pela
qual tanto lutou.

A narrativa africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Quinzinho
[...] Vais a enterrar, Quinzinho, vais quieto como nunca foste.
Despedaçado pela máquina, Quinzinho, pela máquina que tu
amavas, que tu tratavas com amor, desenhando as curvas sensuais das rodas, o alongado harmonioso das correias sem-fim.
[...]
Operário não pode sonhar, Quinzinho, não pode. A vida não é
para sonhos. Tudo realidades vivas, cruéis. A luta com a vida.
[...]
A tua mãe já não chora, Quinzinho, não chora porque é forte. Já
viu morrer outros filhos. Nenhum morreu como tu. Despedaçado
pela máquina que te escravizava e que tu amavas.
Eu também aqui no meio dos teus amigos. Mas não vou
triste. Não. Porque uma morte como a tua constrói liberdades
futuras. E haverá outros a quem as máquinas não despedaçarão,
pois as máquinas serão escravas deles, que as hão-de idealizar,
construir.
[...] E são para ti estas rosas vermelhas que trago. São a paga
da tua estima por mim, a tua amizade que eu sentia quando tu e
eu nos encontrávamos, à beira-mar, ou quando naqueles dias à
noite atravessávamos os dois a baía das águas sem fim. A nossa
baía de Luanda.
Por isso aqui levo as rosas vermelhas para ti. São a minha
primeira homenagem àquele poema que tu escreveste com a tua
vida e a tua morte. [...]

Campo do Chão Bom
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Pepetela: o contador de histórias ancestrais
Nascido em Benguela (Angola), Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos
escolheu o pseudônimo literário de Pepetela, palavra que significa “pestana”, em Umbundo, uma das línguas Banto faladas no sul de Angola. Esse
havia sido seu pseudônimo durante o período em que participou da luta
armada pela independência de Angola. O uso desse pseudônimo revela a
decisão do escritor de, já no nome-símbolo escolhido, afirmar sua identidade
africana. É como africano que Pepetela deseja ser conhecido por todos os
que tomarem contato com seus textos literários.
Consciente do papel do escritor na construção literária de uma nação,
Pepetela investe na criação de um conjunto de textos em que a história de
Angola é revista através dos olhos da ficção. Esse processo, marcado por um
interessante uso de alegorias, busca revelar a essência da identidade angolana, recuperada nos elementos da tradição cultural revisitada pelo autor.

Nas tradições populares, a essência de um país
O romance Parábola do cágado velho é exemplar do processo de ficcionalização e alegorização que definem a obra de Pepetela. A respeito dessa
obra, o autor declarou:
Falo duma terra que não existe.
Os rios, as montanhas, as chamas podem ter nomes de Angola. Mas a
sua disposição no espaço foi subvertida por qualquer força dos espíritos,
nada está onde devia. Sou impotente contra a vontade dos espíritos.
[...]
Falo de lutas e guerras que nunca existiram, porque só a sua evocação
pode fazer voltar a barbárie. Por isso, este livro deve ser lido e esquecido
logo que fechado. Para que não desperte os maus espíritos da intolerância
e da loucura. Os mais velhos sabem, não devemos relembrar aquilo que
nunca aconteceu.
PEPETELA. Parábola do cágado velho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
Trecho transcrito da orelha do livro. (Fragmento).

Pepetela, no Rio de Janeiro,
3 dez. 2003.

A surpreendente declaração do autor (“este livro deve ser lido e esquecido”), que aparentemente vai contra o desejo de todo escritor, marca a
importância da tradição cultural da qual faz parte. Para muitas culturas
tribais, a rememoração equivale a uma evocação, uma espécie de encantamento que pode dar nova vida ao que é evocado.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Angolano, Pepetela nasceu em 1941. A mudança para
Lisboa em 1958 permitiu-lhe
participar das atividades
políticas e literárias da Casa
dos Estudantes do Império.
Por motivos políticos, viveu
em Paris durante 6 meses,
na década de 1960, e depois
seguiu para Argélia, onde
se graduou em Sociologia e
começou a trabalhar na representação do Movimento
Popular de Libertação de
Angola. Em 1969, tornou-se
guerrilheiro e engajou-se
na luta armada. Entre 1975
e 1982, foi vice-ministro da
Educação. Atualmente, leciona Sociologia na Universidade
de Luanda.
Entre suas obras, destacam-se: As aventuras de
Ngunga (1973), Mayombe
(1980), O cão e os caluandas
(1985), Yaka (1985), Lueji
(1989), A gloriosa família
(1997) e Predadores (2005).

Seção especial

O leitor, porém, deve ir além do que diz o autor e compreender que, na
literatura, a evocação da memória de acontecimentos bárbaros cumpre uma
função importante: ilustrar a que ponto o ser humano é capaz de chegar
quando movido pela loucura da guerra ou motivado pela intolerância. Resgatar esses episódios por meio da ficção, portanto, significa
colaborar para que não voltem a ocorrer.

Região montanhosa, em Kaokoland,
Namíbia, c. 1997.

O protagonista de Parábola do cágado velho é Ulume, personagem que simboliza o primeiro homem. Como um Adão negro,
vive em um mundo fértil e verde, paraíso ainda intocado pela
força destrutiva dos seres humanos. Os filhos vieram da união
com Muari, a primeira mulher. Todos os dias Ulume sobe ao
alto de um morro e espera a passagem de um velho cágado.
O mbewu (cágado ou tartaruga), animal muito presente na
oratura angolana, simboliza a inteligência e a sagacidade. Por
sua longevidade, representa a sabedoria dos mais velhos.
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O mundo paradisíaco de Ulume é abalado por dois acontecimentos estranhamente próximos: a visão de Munakazi, jovem de uma aldeia próxima por
quem ele fica encantado, e a queda de uma granada que o deixa ferido.
[...] Decidiu ali, sem ainda saber quanto estava ferido, Munakazi tem de ser
minha. Não fazia senão seguir a sabedoria vinda de muito atrás, pois se alguém
que pensa morrer tem saudade de uma mulher, então é inútil lutar contra
esse amor avassalador, o mais sensato é conviver com ele. Sabedorias antigas
trazidas por todos os cágados do mundo. E Ulume respeitava os ensinamentos
dos antepassados, resguardados nas mahambas que se enterram à entrada dos
kimbos ou nas encruzilhadas dos caminhos [...]. Nunca os seus lábios proferiram
qualquer blasfémia contra os antepassados, ou contra o espírito que agitava o
vento. Como podia então desprezar ou mesmo só ignorar o sinal evidente que
a granada lhe deu?

O amor e a guerra surgem como as forças que irão abalar o mundo harmonioso de Ulume e Muari. Na sabedoria dos velhos, sempre venerados na
tradição popular, o menino Ulume aprendeu sobre a inexorabilidade das
guerras. Observe.
Os mais velhos do kimbo contavam, ainda Ulume era pequeno.
Nesta terra sempre passam guerras. [...]
Sempre foi assim, desde os avós dos avós. Mais tarde vieram os brancos.
Exércitos de negros de outras regiões, comandados por brancos, vinham ocupar
terras e apanhar escravos em guerras de kuata-kuata. As aldeias ficavam quase
desertas, só velhos e crianças sobravam. Para morrer de fome e desespero
pouco depois. [...]
E depois acabaram as guerras de kuata-kuata. Os brancos se fixaram em
povoações, fundaram Calpe, a cidade do sonho. De Calpe vinha tudo, o bom e
o mau. Para Calpe fugiam os jovens, à procura do sonho. [...] Mas as guerras não
pararam totalmente. Por vezes havia revoltas e os brancos vinham com seus
sipaios arrasar tudo. De novo, do mais profundo das Mundas, o povo renascia.
Agora sim, acabaram as guerras e as revoltas. Mas não há paz. A fome sempre
persiste, pois a abundância que a terra produz só chega para pagar os impostos,
nunca para saciar a nossa fome. E se protestamos, a palmatória e o chicote estão
aí para nos calar. Por isso, ainda vai haver uma grande revolta.
Falavam assim os sekulos, os kotas, os makulundus do kimbo, nomes de
línguas diferentes para designar os mais velhos, os mais sábios. Quando Ulume
era pequeno.
E já Ulume estava casado e tinha filhos pequenos, estoirou mesmo a grande
revolta. Em alguns sítios, das aldeias se levantou gente com as armas possíveis
e os brancos fugiram para a segurança de Calpe. [...]
PEPETELA. Parábola do cágado velho.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 13-14. (Fragmento).

Nesse capítulo, séculos de história de guerras e sofrimento que marcaram o povo angolano são apresentados a partir de um olhar diferente.
A sabedoria dos velhos afirma a existência da guerra como um acontecimento previsível e quase natural. O interessante, porém, é observar que a
última guerra apresentada é diferente das anteriores. Nesse caso, o povo
se revolta contra seus opressores e, armados com seus poucos recursos,
tenta conquistar a liberdade.

Jovem da Unita com arma,
Angola, 1974.

Kuata-kuata: Agarra-agarra
(em várias línguas). Era essa a
denominação para as guerras de
captura de escravos.
Sipaio: soldado ou policial nativo
da África e da Índia.
Munda: principal montanha de
um território na designação dos
Cuvale (tribo que vive ao sul de
Angola).

A narrativa africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

PEPETELA. Parábola do cágado velho.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 12. (Fragmento).

Mahamba: estrado encimado por
chifres para proteção das aldeias
(cultura Tchokue).
Kimbo: aldeia (em Kimbundo e
outras línguas africanas).
Blasfémia: palavra ou declaração
que insulta a divindade,
pronunciamento contra valores
sagrados.
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Pepetela, que lutou contra os soldados portugueses como um guerrilheiro do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), enfrenta
questões difíceis da história recente, como a guerra civil que teve início
após a independência do país. No romance, os filhos de Ulume, Kanda e
Luzolo, simbolizam a disputa fratricida travada entre os guerrilheiros do
MPLA e da UNITA (União Nacional para Independência Total de Angola). Os
irmãos vão para a guerra, mas lutam em facções opostas.
Os fios narrativos da Parábola do cágado velho representam a força que
move a literatura de Pepetela. O autor, em seus romances, promove a reflexão sobre o presente a partir de um jogo especular com o passado místico
e histórico dos angolanos. O resultado desse processo é um texto literário
de grande carga simbólica, no qual as tradições nativas são resgatadas
como parte essencial da identidade cultural do povo de seu país.

Agualusa: o esfumaçamento
das fronteiras geográficas
José Eduardo Agualusa pertence à geração de autores angolanos que
começaram a escrever após a independência de seu país. Nesse sentido,
embora seus romances e contos também abordem a questão da identidade
cultural, dão ao tema um tratamento diferente.
A história passada continua a ser revisitada, mas o olhar dos narradores
aponta para uma indefinição das fronteiras políticas, ideológicas e geográficas que, para os autores dos anos 1960, pareciam tão claramente traçadas.
Como afirma o romancista e filósofo ganense Kwame Anthony Appiah:
[...] Os romancistas pós-coloniais da África já não estão comprometidos com a nação [...]. Mas o que escolheram em lugar da
nação não é um tradicionalismo mais antigo, porém a África — o
continente e seu povo. [...]
APPIAH, Kwame A. Na casa de meu pai: a África na filosofia e na cultura.
Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 213. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A ascendência portuguesa
e brasileira e o fato de haver
nascido em Huambo (Angola),
em 1960, fizeram com que
José Eduardo Agualusa escolhesse se autodenominar
afro-luso-brasileiro. Embora
seja graduado em Agronomia
e Silvicultura pelo Instituto
Superior de Agronomia, em
Lisboa, é como jornalista e
escritor que ele se destaca. Divide seu tempo entre
Angola, Portugal e Brasil. É
um dos sócios da editora
Língua Geral, dedicada exclusivamente a autores de
língua portuguesa. Primeiro
escritor africano a receber
o Prêmio Independente de
Ficção Estrangeira, criado
pelo jornal britânico The Independent em colaboração
com o Conselho das Artes do
Reino Unido, é considerado
hoje um dos principais autores da literatura africana.
Entre seus romances, merecem destaque: Estação das
chuvas (1996), Um estranho
em Goa (2000), O ano em que
Zumbi tomou o Rio (2003), O
vendedor de passados (2004)
e As mulheres de meu pai
(2007).

Angolano de nascimento, filho de portugueses e vivendo entre Luanda,
Lisboa e Rio de Janeiro, Agualusa transita por esses países e acaba por
identificar pontos de contato muito fortes entre suas culturas. Mais do
que isso: enxerga de que maneira as duas grandes colônias portuguesas —
Brasil e Angola — afetaram a metrópole que as controlava.

Seção especial

Agualusa, na Escócia,
11 ago. 2008.

Nas águas do Atlântico, três países se encontram
Construído como uma narrativa epistolar, o romance Nação crioula é, no
contexto da obra do autor, aquele que revela de modo mais explícito um
olhar mais abrangente para a questão colonial. Em Nação crioula Agualusa
explora um interessante recurso ficcional: dá vida a uma personagem criada
por Eça de Queirós, o aventureiro Fradique Mendes, que viaja para Luanda,
onde se apaixona por uma ex-escrava, Ana Olímpia Vaz de Caminha.
Os muitos fios narrativos que se cruzam por meio das cartas enviadas
por Fradique à sua madrinha, ao amigo Eça de Queirós e à própria amada,
Ana Olímpia, vão desvendando, para o leitor, a interpenetração das culturas
portuguesa, brasileira e angolana no século XIX.
A primeira carta, por exemplo, recria o impacto da chegada dos portugueses a Angola, em maio de 1868:
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Minha querida madrinha,
Desembarquei ontem em Luanda às costas de dois marinheiros cabindanos.
Atirado para a praia, molhado e humilhado, logo ali me assaltou o sentimento
inquietante de que havia deixado para trás o próprio mundo. Respirei o ar quente e
húmido, cheirando a frutas e a cana-de-açúcar, e pouco a pouco comecei a perceber
um outro odor, mais subtil, melancólico, como o de um corpo em decomposição. É
a este cheiro, creio, que todos os viajantes se referem quando falam de África. [...]
Cabindanos: indivíduos do grupo
dos cabindas.

Logo na chegada, Fradique e seu companheiro de viagem, o escocês
Smith, são acolhidos pelo coronel Arcénio Pompílio Pompeu de Carpo, um
degredado da Ilha da Madeira, que se tornou a pessoa mais poderosa de
Luanda e se outorgou o título militar. Arcénio de Carpo fez fortuna “comprando e vendendo a triste humanidade”, ou seja, traficando escravos. Com
a arrogância hipócrita dos escravocratas, o coronel afirmava contribuir
para o crescimento do Brasil, explicitando o olhar predominante na época
para a questão da escravidão e do tráfico de negros. Como relata Fradique,
o raciocínio de Arcénio procura justificar a necessidade dessas práticas
abomináveis: “[...] o Brasil, onde o número de colonos europeus é muito reduzido, depende inteiramente de escravos. Se o tráfico acabar, a agricultura
brasileira entra em colapso”.
As cartas trocadas entre Fradique Mendes e Eça de Queirós permitem
que Agualusa realize, por meio da ficção, uma análise crítica da situação
de Portugal em relação às suas colônias africanas. No trecho transcrito
a seguir, acompanhamos a justificativa apresentada por Fradique para
se recusar a escrever um artigo sobre “A situação actual de Portugal em
África”, que lhe havia sido solicitado pelo amigo escritor.

Meu querido José Maria,
[...]
Receio, meu bom amigo, não ser do interesse de Portugal que o mundo conheça a presente situação das nossas
colónias. Nós, Portugueses, estamos em África por esquecimento: esquecimento do nosso governo e esquecimento dos
governos das grandes potências. Qualquer ruído, mesmo o
pequeno rumor de um pequeno artigo da Revista de Portugal, e corremos o risco de que a Inglaterra descubra que no
território português da Zambézia não há Portugueses — e
lá ficaremos nós sem a Zambézia!
O meu silêncio, portanto, é patriótico. Se permanecermos quietos e calados pode ser que o mundo, ignorando
que não estamos no Congo, na Zambézia ou na Guiné, nos
deixe continuar a não estar lá. [...]

Se cafrealizam: viram cafres, ou
seja, adquirem as características
dos negros que viviam no sudeste
da África.

A nossa presença em África não obedece a um princípio,
a uma ideia, e nem parece ter outro fim que não seja o saque
dos africanos. Depositados em África os infelizes colonos
portugueses tentam em primeiro lugar manter-se na sela,
isto é, vivos e roubando, pouco lhes importando o destino
que o continente leva. E Portugal, tendo-os depositado,
nunca mais se lembra deles. Uns tantos, assim esquecidos,
depressa perdem a memória da pátria e em pouco tempo
se cafrealizam. Esses são os mais felizes. Entranham-se
pelo mato (“Deus é grande”, costumam dizer, “mas o mato
é maior”) e assim como trocam as calças e as camisas por
mantas de couro, da mesma forma abandonam a língua
portuguesa, ou usam-na em farrapos, de mistura aos sonoros
idiomas de África. [...]
O que é que nós colonizamos? O Brasil, dir-me-ás tu.
Nem isso. Colonizámos o Brasil com os escravos que fomos
buscar a África, fizemos filhos com eles, e depois o Brasil
colonizou-se a si próprio. Ao longo de quatro demorados
séculos construímos um império, vastíssimo, é certo, mas
infelizmente imaginário. [...]

A narrativa africana de língua portuguesa
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AGUALUSA, José Eduardo. Nação crioula: a correspondência secreta
de Fradique Mendes. Rio de Janeiro: Gryphus, 2001. p. 11. (Fragmento).

AGUALUSA, José Eduardo. Nação crioula: a correspondência secreta de
Fradique Mendes. Rio de Janeiro: Gryphus, 2001. p. 131-133. (Fragmento).
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Seção especial

Ondjaki é licenciado em
Sociologia. Além de escrever,
ele ainda pinta — já realizou
duas exposições individuais,
uma em Angola e outra no
Brasil —, fotografa e dirige peças de teatro. Correalizou o
documentário Oxalá cresçam
pitangas (2006), que aborda
a vida em Luanda.
Membro da União dos
Escritores Angolanos, recebeu, em 2005, dois prêmios
pela obra E se amanhã o
medo: Sagrada Esperança
(Angola) e António Paulouro
(Portugal).
Destacam-se em sua obra
também os seguintes livros:
Momentos de aqui (2001) e
Os da minha rua (2007).

Ondjaki, em Parati,
10 ago. 2006.

Ondjaki: a vida que segue
O pseudônimo literário de Ndalu de Almeida, Ondjaki, significa guerreiro,
em Umbundo, e era esse o nome que seus pais pretendiam lhe dar. “A dada
altura, os meus pais mudaram de ideias e deram-me outro nome. Quando
comecei a aparecer publicamente optei por esse pseudônimo”, explica,
em uma entrevista, o jovem angolano nascido em 1977, dois anos após a
proclamação da independência.
O ano de nascimento do autor é uma referência importante para sua
obra literária, porque, tendo crescido durante o período da guerra civil, sob
um governo controlado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA), de tendência marxista-leninista, Ondjaki conviveu com os horrores
da guerra civil que vitimou mais de um milhão de angolanos.
Sobre essa experiência, ele declarou: “A guerra é uma tempestade que
nunca ninguém quer e que todos desejam que passe o mais rapidamente
possível. A nossa tempestade durou tempo demais”. É justamente o contexto político de um país começando a se organizar após a independência que
serve de pano de fundo para o romance Bom dia camaradas, uma recriação
lírica da vida em Luanda na década de 1980.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O texto promove uma revisão do processo colonial português, explicitando o despreparo da metrópole para lidar com os territórios conquistados.
Há algo de patético no retrato dos portugueses traçado por Fradique:
degredados, interessados somente em manter-se “vivos e roubando”, alguns acabam assimilando traços da identidade local (“depressa perdem a
memória da pátria e em pouco tempo se cafrealizam”).
Esse olhar para os portugueses e para culturas que se tocam e se afetam mutuamente (é eloquente o comentário sobre o impacto das línguas
africanas no português falado pelos colonos) era algo impensável para a
geração de Luandino e Pepetela.
Os escritores do período da revolução tinham como missão literária
denunciar a opressão colonial, apresentando o português como o inimigo a
ser combatido. Conquistada a liberdade e passados os duros anos de guerra civil, Agualusa permite-se enfrentar a questão da identidade angolana
a partir da afirmação de algo que, durante muito tempo, soaria como uma
heresia: na raiz da identidade dos povos colonizados está a mestiçagem.
Esse é o resultado das pontes literárias criadas entre Angola, Brasil e Portugal. O oceano Atlântico, que liga esses países, torna-se o espaço no qual
não só mercadorias são transportadas. Pelas suas águas correm também
as ideias e os valores que estão na raiz das culturas afro-americanas.

“Mas, camarada António, tu não preferes que o país seja assim livre?”, eu gostava
de fazer essa pergunta quando entrava na cozinha. Abria a geleira, tirava a garrafa de
água. Antes de chegar aos copos, já o camarada António me passava um. As mãos
dele deixavam no vidro umas dedadas de gordura, mas eu não tinha coragem para
recusar aquele gesto. Servia-me, bebia um golo, dois, e ficava à espera da resposta
dele.
O camarada António respirava primeiro. Fechava a torneira depois. Limpava as
mãos, mexia no fogo do fogão. Então, dizia:
— Menino, no tempo do branco isto não era assim...
Depois, sorria. Eu mesmo queria era entender aquele sorriso. Tinha ouvido histórias incríveis de maus tratos, de más condições de vida, pagamentos injustos, e tudo
mais. Mas o camarada António gostava dessa frase dele a favor dos portugueses, e
sorria assim tipo mistério.
[...]
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— Mas, António... Tu não achas que cada um deve mandar no seu país? Os portugueses tavam aqui a fazer o quê?
— Ê!, menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo limpa... tinha tudo,
não faltava nada...
— Ó António, não vês que não tinha tudo? As pessoas não ganhavam um salário
justo, quem fosse negro não podia ser director, por exemplo...
— Mas tinha sempre pão na loja, menino, os machimbombos funcionavam... —
ele só sorrindo.
— Mas ninguém era livre, António... não vês isso?
— Ninguém era livre como assim? Era livre sim, podia andar na rua e tudo...
— Não é isso, António — eu levantava-me do banco. — Não eram angolanos que
mandavam no país, eram portugueses... E isso não pode ser...
O camarada António aí ria só.
Sorria com as palavras, e vendo-me assim entusiasmado dizia “esse menino!”,
então abria a porta que dava para o quintal, procurava com os olhos o camarada
João, o motorista, e lhe dizia: “esse menino é terrível!”, e o camarada João sorria
sentado na sombra da mangueira. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ONDJAKI. Bom dia camaradas. Rio de Janeiro: Agir, 2006. p. 17-19. (Fragmento).

Geleira: geladeira.
Machimbombos: ônibus.

Para provar que “infância é um antigamente que sempre volta”, Ondjaki
dá voz a um menino não nomeado que vê o presente como um momento de
grande progresso em relação ao passado colonial.
O que o texto traz de novo, em relação aos outros autores angolanos aqui
apresentados, é a possibilidade de acompanhar o momento de transição
entre a administração colonial e o governo revolucionário. O diálogo entre o
menino e António aborda essa questão a partir de um ângulo interessante:
por que o empregado não é capaz de reconhecer o momento presente como
algo muito melhor do que a vida sob o domínio português?
Ao argumento de que “ninguém era livre”, António responde com algum
espanto, porque, para ele, a condição de vida atual é pior: “Mas tinha sempre
pão na loja, menino, os machimbombos funcionavam...”
A liberdade conquistada pela revolução trouxe consigo novas “etiquetas” políticas — os empregados, agora, são “camaradas” — e uma evidente
desarrumação social. A sociedade angolana, politicamente independente,
ainda tem muito o que conquistar. E, mesmo através do olhar saudoso da
prosa autobiográfica de Ondjaki, isso fica evidente.

[...] o compromisso maior do escritor é com a
verdade e com a liberdade. Para combater pela
verdade o escritor usa uma inverdade: a literatura. Mas é uma mentira que não mente.
COUTO, Mia. Que África escreve o escritor africano? In: Pensatempos: textos de opinião.
Lisboa: Caminho, 2005. p. 59. (Fragmento).

Ao contrário do que acontece com Angola, em que são vários os ficcionistas
de destaque, Moçambique é um país em que a produção literária, no que diz
respeito à prosa ficcional, ainda se encontra em uma fase bastante inicial.
O extraordinário, porém, é que a obra de um único escritor tem feito muito
para apresentar, ao mundo, alguns aspectos fascinantes da cultura dessa ex-colônia portuguesa. Conheceremos, agora, um pouco do vasto mundo
literário que emerge de seus romances e contos.

Em Maputo, Moçambique, a
arquitetura colonial revela a
presença portuguesa na história
do país, 7 maio 2005.

A narrativa africana de língua portuguesa

Moçambique: um escritor revela seu país
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Mia Couto: o transcriador
de palavras e histórias
[...] Um escritor é um viajante de
identidades, um contrabandista de almas. Não
há escritor que não partilhe dessa condição:
uma criatura de fronteira, alguém que vive
junto à janela, essa janela que se abre para os
territórios da interioridade.

Seção especial

Mia Couto (1955 - ) trabalha atualmente como biólogo
na reserva de Inhaca, em Moçambique. Pode parecer incomum que essa atividade faça
parte do cotidiano de uma das
maiores vozes da literatura
africana da atualidade, mas,
para ele, ter muitas profissões
é uma forma de manter-se
aberto para o mundo. Tentou
a medicina, mas a militância
na Frente de Libertação de
Moçambique e a participação
na guerra o levaram para o
jornalismo. A biologia tornou-se uma necessidade perto
dos 30 anos e permitiu a Mia
Couto dar vazão a outros de
seus talentos.
A opção de desenvolver trabalhos no rádio, na televisão e
no teatro nasceu da consciência de que o ofício de escritor,
embora seja agradável ao
ego de quem escreve, “não
é tão importante”, segundo
palavras dele mesmo, “porque
o universo dos que leem é tão
pequeno” que, se alguém deseja contatar o outro, precisa
também de outros canais.
Para ele, “é muito importante
que o escritor aprenda a não
ser escritor, a deixar de ser
escritor. Isso é um aprendizado que eu acho que faz muito
bem a todos nós”.
Berma: beira da estrada,
acostamento.
Embondeiro: baobá (árvore
nativa de regiões tropicais da
África, pode viver mais de dois
mil anos e costuma ter um tronco
gigantesco, ultrapassando, em
alguns casos, 10 metros de
diâmetro).

Nas muitas entrevistas em que fala sobre sua obra, o moçambicano
António Emilio Leite Couto não se cansa de dizer que, para compreender
seu país, primeiro é necessário entender que as pessoas de lá não olham
para o mundo a partir de uma lógica ocidental.
Situado na costa oriental do continente africano, Moçambique já foi definido pelo crítico português Eduardo Lourenço como “uma varanda sobre
o Índico”. A influência da cultura europeia, particularmente a portuguesa, e
a força das tradições tribais africanas produziram um caldeirão cultural do
qual surgiu um escritor com uma sensibilidade literária poucas vezes vista na
produção em língua portuguesa.

As muitas belezas de um país destruído
A capacidade de descrever personagens e espaços, promovendo inesperadas associações de imagens ou criando novas palavras, faz com que Mia
Couto crie uma obra com alguma semelhança à de dois escritores brasileiros
que ele reconhece terem sido fonte de grande inspiração: João Guimarães
Rosa e Manuel de Barros. Com esses mestres, Mia Couto aprendeu a tecer,
por meio das palavras, passagens de rara sensibilidade e lirismo. E esse
efeito é alcançado mesmo que o tema abordado pelo autor seja marcado
pela tragédia, como acontece no romance A terra sonâmbula.
É emocionante o modo como o narrador apresenta ao leitor, desde o
primeiro parágrafo, uma terra destruída pelo colonialismo português, na
qual “os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem
da morte”. Observe.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O escritor moçambicano
Mia Couto, São Paulo, 25
mar. 2008.

COUTO, Mia. Que África escreve o escritor africano? In: Pensatempos: textos de opinião.
Lisboa: Caminho, 2005. p. 59. (Fragmento).

A estrada morta
Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se
arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas
nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui,
o céu se tornara impossível. E os viventes se acostumaram ao chão, em resignada
aprendizagem da morte.
A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma.
Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas
apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os
embondeiros contemplam o mundo a desflorir.
Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se
caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte,
dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que
contaminara todo a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo.
Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. [...]
COUTO, Mia. Terra sonâmbula. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 9. (Fragmento).
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O Moçambique que brota das páginas de Terra sonâmbula é um país
contaminado pela doença da guerra. Como aconteceu em Angola, a independência política representou não a tão almejada liberdade, mas o início de um
período terrível de conflitos internos. Estima-se que, com uma população
próxima de 17 milhões, cerca de 1 milhão de moçambicanos tenham morrido
na guerra civil.
É dessa guerra que fogem o menino Muidinga e seu protetor, o velho
Tuahir. “O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a
estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos
fazerem parentes do futuro”, ensina Tuahir.

O lume da água

Monumento em Inhambare,
Moçambique, 10 maio 2005.

Estou na margem do rio, contemplando as mulheres que se banham.
Respeitam a tradição: antes de entrar na água, cada uma delas pede
permissão ao rio:
— Dá licença?
Que silêncio lhes responde, autorizando que se afundem na corrente?
Não é apenas a língua local que eu desconheço. São esses outros idiomas
que me faltam para entender Luar-do-Chão. Para falar com minha mãe,
que vai fluindo, ondeada, até ser foz.
As mulheres me olham, provocantes. Ou provoquentes, como diria o
Avô. Parecem não ter pudor. Os seios desnudados não são, para elas, uma
intimidade com merecimento de vergonha.
Não se estão apenas divertindo. Estão cumprindo a cerimônia que o
nganga ordenou para que a terra voltasse a abrir. A maldição que tombara
sobre a nossa Ilha só podia ser vencida por esforço de todos. Em todo lado,
os ilhéus enviavam sinais de entendimento com os deuses. [...]
COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 211. (Fragmento).

Como Mariano, protagonista do romance Um rio chamado tempo, uma
casa chamada terra, Mia Couto procura aprender a falar “os outros idiomas”
para compreender melhor suas origens mestiças.
Justamente por acreditar que é função do romance revelar as muitas
raízes da nação que está a ser construída, o escritor revisita a presença
portuguesa com um olhar que não é marcado pela repulsa ou pela revolta.
Deseja saber de que modo os “dominadores” foram, no fim da história,
transformados pela essência africana.

A confissão do velho português
[...] Sou português, Domingos Mourão, nome de nascença. Aqui me chamam
Xidimingo. Ganhei afecto desse rebaptismo: um nome assim evita canseira de me
lembrar de mim. O senhor inspector me pede agora lembranças de curto alcance. Se
quer saber, lhe conto. Tudo sempre se passou aqui, nesta varanda, por baixo dessa
árvore, a árvore do frangipani.

Nganga: feiticeiro.

A narrativa africana de língua portuguesa
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As obras de Mia Couto podem ser vistas, no contexto da cultura moçambicana, como partes essenciais desse caminho que começa a se projetar para
o futuro. Mas o escritor sabe que não há futuro sem passado, sem a possibilidade de reavaliar as muitas influências e trocas que ocorreram durante os
anos de dominação portuguesa. Por isso, seus textos sempre tocam, por meio
de personagens inesquecíveis, no emaranhado de raízes das quais nasce a
identidade moçambicana. Dentre essas raízes, a mais forte é a das crenças
de seu povo. Essas tradições ganham vida em seus romances.
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Frangipani: árvore tropical que
perde toda a folhagem no período
da floração. Pertence ao gênero
Plumeria.

COUTO, Mia. A varanda do frangipani.
São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 45-47. (Fragmento).

Nos textos de Mia Couto, o colonizador português renasce africano
ou descobre-se isolado em meio a uma cultura que lhe é completamente
estranha, como Sidónio Rosa, personagem do romance Venenos de Deus,
remédios do Diabo:
[...] O médico afunda-se num mundo desconhecido, fora da geografia,
longe do idioma. O lugar perdeu toda a geometria, mais habitado pelo chão
que por cidadãos.
Aos poucos, a estranheza dá lugar ao medo. Ali começa um continente
que Sidónio Rosa desconhecia. Apercebe-se quanto a sua África era reduzida: uma praça, uma rua, duas ou três casas de cimento. Então, ele se
compenetra de quanto deslocada surgia a sua pessoa e como, mesmo que
não quisesse, ele muito dava nas gerais vistas. No fundo, o português não
era uma pessoa. Ele era uma raça que caminhava, solitária, nos atalhos de
uma vila africana. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Flor de frangipani.

Minha vida se embebeu do perfume de suas flores brancas, de coração amarelo.
Agora não cheira a nada, não é tempo das flores. [...] Quando vim para África, deixei de
sentir o Outono. Era como se o tempo não andasse, como se fosse sempre a mesma
estação. Só o frangipani me devolvia esse sentimento do passar do tempo. [...]
Lhe conto uma história. Me contaram, é coisa antiga, dos tempos de Vasco da
Gama. Dizem que havia, nesse tempo, um velho preto que andava pelas praias a apanhar
destroços de navios. Recolhia restos de naufrágios e os enterrava. Acontece que uma
dessas tábuas que ele espetou no chão ganhou raízes e reviveu em árvore.
Pois, senhor inspetor, eu sou essa árvore. Venho de uma tábua de outro mundo
mas o meu chão é este, minhas raízes renasceram aqui. São estes pretos que todos
os dias me semeiam. [...]
Hoje eu sei: a África rouba-nos o ser. E nos vaza de maneira inversa: enchendo-nos de alma. [...] Me entreguei a este país como quem se converte a uma religião.
Agora já não me apetece mais nada senão ser uma pedra deste chão. Mas não uma
qualquer, dessas que nunca ninguém há-de pisar. Eu quero ser uma pedra à beira
dos caminhos. [...]

COUTO, MIA. Venenos de Deus, remédios do Diabo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 116-117. (Fragmento).

Seção especial

A capacidade de revelar um passado em que a sombra da metrópole não
é grande o suficiente para sufocar a identidade de Moçambique é talvez
o principal diferencial no tratamento da africanidade que define a obra de
Mia Couto.
Embora suas histórias falem de um povo que ainda luta para construir
um país autônomo, em nenhuma delas essas pessoas tateiam em busca de
uma identidade. Elas sabem quem são, conhecem a fundo suas tradições
e costumes. A tarefa de aprender essas muitas “línguas”, na verdade, cabe
àqueles que, como o escritor, trazem em si uma alma africana muitas
vezes aprisionada embaixo de algumas camadas de cultura europeia. Por
meio dos romances, contos, crônicas e poemas que escreve, Mia Couto
vai, aos poucos, dando voz a essa alma.
Além dos textos citados aqui, destacam-se, na obra do autor, o romance O ultimo voo do flamingo (2000) e os livros de contos Vozes anoitecidas
(1986), Cada homem é uma raça (1990), Histórias abensonhadas (1994) e
Na berma de nenhuma estrada (1999).
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texto para análise
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 6.

Os rochedos da Tundavala

[...]
Nasci no meio dos rochedos. [...]
Acordava com o sol, levava primeiro o gado para o pasto, me lavava rapidamente e corria depois para a escola, a quase uma hora de marcha. Não cansava,
distraía. No fim das aulas, os bois estavam à minha espera onde os tinha deixado,
de barriga cheia, pois o capim era farto. Ao entardecer, havia que os pôr no cercado
feito de paus cruzados e arbustos. [...]
Mas antes de guardar o gado, tinha tempo de brincar. A Olga era uma
menina muito agarrada à casa e os meus irmãos eram pequenos. Preferia ir
brincar com os miúdos das redondezas, que moravam nas cubatas dispersas
ao lado de hortas. Eles não iam à escola mas sabiam muitas coisas para me
ensinar. Eu também a eles. Caçávamos pássaros com chifutas de borracha,
mergulhávamos na lagoa azul perto da estrada, contávamos histórias, ríamos,
formávamos um bando unido. [...] Os pais dos meus amigos trabalhavam
na cidade, geralmente como criados nas casas dos brancos, ou nas chitacas
maiores, também dos brancos. As mães ficavam nas cubatas a tomar conta
das crianças e a tratar da chitaca, normalmente muito pequena pela falta de
braços, produzindo apenas milho, legumes e fruta para a família. [...] Só em
dia de festa grande comiam carne. De boi, muito raramente, de cabrito mais
frequentemente. Vinha gente de todos os lados para comer a carne de boi
nas festas grandes, casamento ou óbito.
Dois do meu bando eram filhos do Kanina, João e Job, mas ele tinha outros,
ou muito grandes ou pequenos de mais. Nunca reparei na pele deles, quente
como a minha.
O valor da pele é o seu calor.
No entanto, a Olga, sempre atenta aos meus passos, um dia me chamou a
atenção para as diferenças:
— Devias brincar com teus colegas de escola e
não com esses.
— Por quê?
— Porque eles são pretos e nós brancos.
— E então?
— Os pais não acham bem.
Os meus pais não tinham dito nada, nem mesmo
com os olhos. Mandaram a Olga dizer? Ou foi só da
boca dela? A Olga tinha a mania de irmã mais velha,
sabem como é.
Metia-se na vida dos mais novos.
Vista da cidade de Lubango, em Angola.
É nessa região que se localizam os rochedos de
Tundavala. Foto de janeiro de 2010.

Capa do livro
O planalto e
a estepe, de
Pepetela.

Em O planalto e a estepe,
Pepetela baseia-se em fatos
verídicos para contar a história de um amor proibido entre
um jovem revolucionário e
uma estudante mongol. Julio,
o protagonista do romance, é
um angolano de olhos muito
azuis, filho de pais brancos,
nascido no planalto da Huíla. Movido pelo desejo de
combater o colonialismo, vai
estudar em Moscou, onde conhece Sarangerel, por quem
se apaixona. O amor dos dois
conhece as barreiras da diferença de nacionalidades e, só
depois de cerca de 30 anos,
pode ter seu final feliz.
Acompanhando a trajetória do protagonista, esse romance atravessa fronteiras,
discute um mundo dividido
por duas ideologias políticas
e faz um retrato bastante sensível de Angola, desde os anos
60 até o momento atual.
A narrativa africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Este trecho do romance O planalto e a estepe descreve os tempos
da infância do protagonista. Aos poucos, no cenário rochoso
de uma Angola distante do momento em que vive, Julio vai
revelando suas raízes e rememorando os primeiros contatos com
o racismo, que ele, na sua meninice, ainda não compreendia.
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Tundavala: fenda localizada na
região da Huíla, a 18km da cidade
do Lubango. A 2.225 metros de
altura, esse imenso penhasco
tem um impressionante declive
e é um dos pontos turísticos
dessa região angolana.
Cubatas: habitações rústicas e
precárias, cobertas de palha,
comuns na África.
Chifutas: estilingue.
Chitacas: sítios, chácaras.
Salazar: Presidente do
Conselho de Ministros de
Portugal, de 1932 a 1968,
exerceu o poder político no país
com extremo autoritarismo,
em regime ditatorial.
Sardões: espécie de lagarto.

Continuei porém a brincar com os meus amigos. À volta de casa não tinha outros.
Mas não gostava deles por isso. Gostava por serem meus amigos verdadeiros, me
lembro deles quando era muito pequeno e crescemos juntos. Tinha outros amigos,
alguns companheiros de escola. Brancos, quase todos. Um ou outro mestiço. Não me
lembro de nenhum negro na escola. Mas devia haver, pois se dizia que Salazar construiu uma Angola multirracial. Bem, nessa altura, nem percebia ideias nem palavras
tão complicadas. O certo é ter os amigos das redondezas, com eles jogava futebol
e caçava sardões ou pássaros e apanhava fruta. Só hoje sou capaz de reparar terem
cores diferentes dos outros da escola. Na época éramos todos iguais, julgava eu.
Não éramos afinal, havia racismo.
Olga era racista, desde pequena dizia, não gosto nada de negros. Devia ter ouvido os colonos vezes sem conta com afirmações desse género e aprendeu a frase.
Acho, começou a repetir como um papagaio antes de a perceber. Eu só mais tarde
percebi. Não gostei. Mal sabia eu! O racismo havia de me perseguir a vida inteira,
como vos explicarei. [...]
PEPETELA. O planalto e a estepe. São Paulo: Leya, 2009. p. 9-13. (Fragmento).

em Angola, relembra sua infância. Que elementos do texto revelam a
origem do protagonista?
ff
Nos três primeiros parágrafos do texto, que tipo de sentimento poderia
ser associado à rememoração que Julio faz da sua infância?

2. Ao se referir aos seus amigos, Julio revela, aos poucos, as diferenças
existentes entre ele e “os miúdos das redondezas” com quem brincava.
Que diferenças são essas?

a) Essas diferenças não são, a princípio, notadas pelo protagonista. Transcreva uma passagem do texto que comprove essa afirmação.

b) Por que, segundo o narrador, essas diferenças não eram importantes?

3. Olga, a irmã mais velha de Julio, é quem primeiro o alerta para uma
grave questão africana: a do racismo. Como isso ocorre no trecho transcrito?
ff
Podemos afirmar que a menina, neste trecho, representa a voz daqueles
que reproduzem o discurso segregacionista, alimentando o preconceito
em países colonizados, como foi o caso de Angola? Justifique.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. No trecho transcrito, o angolano Julio, o narrador da história, nascido

4. Releia.
“Tinha outros amigos, alguns companheiros de escola. Brancos, quase todos.
Um ou outro mestiço. Não me lembro de nenhum negro na escola.”
ff
Neste trecho, constata-se, por meio da rememoração de Julio, a ausência de diversidade racial no colégio em que ele estudava. De que
maneira esse trecho retrata a herança da colonização portuguesa em
países africanos, como Angola?

5. Julio torna-se um revolucionário que lutará pela libertação de Angola e

Seção especial

de seu povo. Que elementos do trecho transcrito deixam subentendido
que esse ideal revolucionário poderia determinar as ações do protagonista no futuro?

6. Pepetela é um escritor que cria textos que recontam a história de Angola. É possível afirmar, com base no trecho transcrito e nas informações
apresentadas sobre o romance, que essa característica do autor se
manifesta em O planalto e a estepe? Justifique sua resposta.

Material complementar Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Exercícios adicionais.
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CONEXÕES
Para assistir
Invictus, de Clint Eastwood. EUA, 2009.
Essa produção cinematográfica retrata a estratégia utilizada por Nelson Mandela, logo que se tornou presidente
da África do Sul, em 1994, para diminuir o abismo criado
pela segregação racial em seu país. A realização da Copa
do Mundo de Rúgbi que, pela primeira vez, aconteceria
na África do Sul, fez com que o recém-eleito presidente
visse, nesse esporte, uma possibilidade de tentar diminuir o fosso, escavado por 40 anos de segregação, que
separava brancos e negros. Excelente oportunidade de
acompanhar o contexto histórico cultural africano na
década de 1990 e compreender os efeitos do apartheid
para o país.

Entrevista com o escritor angolano Ondjaki que fala
sobre seus contatos com a literatura brasileira, analisa
de que modo o fato de ter nascido em uma Angola já independente afeta sua criação literária e trata do caráter
autobiográfico do romance Bom dia camaradas.

Roda Viva – Mia Couto. Brasil, 2007.
Entrevista com o escritor moçambicano Mia Couto,
que fala sobre importantes aspectos da sua escrita,
refletindo sobre o que significa criar uma literatura de
qualidade, libertando os textos do estereótipo comumente associado aos autores africanos.

Umas palavras: Bia Corrêa do Lago entrevista
prosadores e poetas.
Canal Futura, 2006.
Umas Palavras é um programa de entrevistas do Canal
Futura. Nele, a psicanalista e escritora Bia Corrêa do Lago
conversa com grandes nomes da literatura em língua
portuguesa. No primeiro DVD, dedicado aos prosadores,
é possível acompanhar duas interessantes entrevistas
com autores africanos: o angolano José Eduardo Agualusa
e o moçambicano Mia Couto.

Para ouvir
Ladysmith Black Mambazo live at Montreux.
ST2 Music, 2005.
Os vocalistas do grupo Zulu Ladysmith Black
Mambazo ganharam fama mundial quando acompanharam o americano Paul Simon na turnê do
disco Graceland, do qual participam em várias
faixas. Com a visibilidade alcançada, conseguiram
divulgar sua música em importantes festivais
internacionais, como o que ocorre anualmente
em Montreux. Este álbum reúne o melhor das três
participações do Ladysmith no famoso festival
internacional de jazz. Entre as faixas, destaca-se
Nkosi Sikelela, o hino nacional sul-africano.

A narrativa africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Roda Viva – Ondjaki. Brasil, 2007.
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Para ler e pesquisar
O fio das missangas (contos), de Mia Couto.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Esta coletânea de 29 contos curtos mostra o talento
literário desse autor moçambicano para retratar, com
extrema delicadeza, em uma prosa impecável, o universo
humano em suas diversas facetas. As mulheres são o
grande destaque dessa obra. Mia Couto, com suas palavras, tece as histórias de vida de mulheres marcadas
pelo desamor, pelo esquecimento, pelo desencontro.
Mulheres que foram condenadas, em sua maioria, à
impossibilidade de existirem como indivíduos.

Os cus de Judas, de António Lobo Antunes.
Considerado uma “obra-prima” pelo The New York Times
Book Review, este romance de António Lobo Antunes
apresenta, em uma narrativa não linear e fragmentada,
as reflexões de um narrador-protagonista que viveu
a violência da guerra colonial em Angola. Por meio de
memórias evocadas em um contínuo fluxo de consciência, a personagem vê sua vida e seus valores serem
estilhaçados pela melancolia. Escrito por Lobo Antunes
logo após voltar da guerra de Angola, o romance retrata
aquilo que o autor definiu como “a dolorosa aprendizagem da agonia”.

Literaturas de língua portuguesa: marcos e
marcas — Angola, de Tania Macêdo e Rita
Chaves.
São Paulo: Arte & Ciência Editora, 2007.
Escrito por duas especialistas em literaturas africanas
de língua portuguesa, este livro analisa a importância
da tradição oral na produção literária angolana, trata
da influência de autores modernistas brasileiros para
a geração de Agostinho Neto, além de apresentar, de
modo mais detalhado, a obra de Luandino Vieira, Boaventura Cardoso, Manuel Rui, Ruy Duarte de Carvalho e
Agostinho Neto.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Rio de Janeiro: Objetiva/Alfaguara, 2007.

Literaturas de língua portuguesa: marcos e
marcas — Moçambique, de Tania Macêdo e
Rita Chaves.

Seção especial

São Paulo: Arte & Ciência Editora, 2007.
Rita Chaves e Tania Macêdo fazem, nesta obra, uma
apresentação cuidadosa da literatura moçambicana.
Voltado para aqueles que desejam um primeiro contato
com a literatura produzida na ex-colônia portuguesa,
o livro aborda as origens da literatura naquele país,
discute as relações entre Mia Couto e importantes
escritores brasileiros, caracteriza de modo detalhado a
obra deste autor e apresenta um panorama da poesia
moçambicana.
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Para navegar
http://www.agualusa.info
Site oficial do escritor angolano José Eduardo Agualusa, com links para a produção
literária do autor (romances, novela, contos, poesia) que trazem uma apresentação
resumida e algumas avaliações críticas das obras. Há ainda uma biografia e algumas
fotos de Agualusa, que permitem ao leitor brasileiro conhecer um pouco melhor esse
jovem talento da literatura africana.

http://www.kazukuta.com/ondjaki/ondjaki.html
Site oficial do escritor angolano Ondjaki. Traz, além de algumas informações biográficas, links para excertos dos romances, contos e exemplos da poesia do autor e
alguns de seus desenhos. É possível encontrar, no site, resenhas sobre as obras Bom
dia camaradas e Os da minha rua.

Site (em português, inglês e francês) criado com o objetivo de reunir artigos, textos e imagens sobre as diversas manifestações estéticas (literatura, música e artes
visuais) produzidas pela nova geração de artistas africanos. O nome Buala, termo do
dialeto quimbundo que significa casa ou aldeia, foi escolhido para o portal justamente
por traduzir a intenção dessa iniciativa: ser a "casa" de todos os tipos de manifestação
cultural na África.

http://www.storm-magazine.com/novodb/arqmais.
php?id=359&sec=&secn=
Entrevista do escritor moçambicano Mia Couto à revista cultural Storm Magazine,
patrocinada pelo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas (IPLB). Na entrevista,
Mia Couto discute o papel da ficção na definição da identidade de um país, fala sobre
a influência de escritores brasileiros na sua formação literária e também aborda a importância da sua carreira como biólogo.

http://www.africaeafricanidades.com
Site da revista eletrônica África e Africanidades, com textos que informam e analisam
diferentes aspectos das muitas culturas africanas, alguns deles dedicados à apresentação de importantes autores africanos de língua portuguesa. O internauta encontra,
ainda, links para diferentes museus e bibliotecas.

A narrativa africana de língua portuguesa

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

http://www.buala.org/pt
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EXERCÍCIOS ADICIONAIS
O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 7.

O menino que escrevia versos

www.modernaplus.com.br

De que vale ter voz
se só quando não falo é que me entendem?
De que vale acordar
se o que vivo é menos do que sonhei?
(Versos do menino que fazia versos)

— Ele escreve versos!
Apontou o filho, como se entregasse criminoso na esquadra. O médico
levantou os olhos, por cima das lentes, com o esforço de alpinista em topo
de montanha.
— Há antecedentes na família?
— Desculpe, doutor?
O médico destrocou-se em tintins. Dona Serafina respondeu que não. O
pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias. Tratava-a bem, nunca
lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite
de núpcias:
— Serafina, você hoje cheira a óleo Castrol.
Ela hoje até se comove com a comparação: perfume de igual qualidade
qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias, para
ela, tinham sido lua de mel. Para ele, não fora senão período de rodagem. O
filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível
manchando o lençol. E oleosas confissões de amor.
Tudo corria sem mais, a oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo.
Mas eis que começaram a aparecer, pelos recantos da casa, papéis rabiscados
com versos. O filho confessou, sem pestanejo, a autoria do feito.
— São meus versos, sim.
O pai logo sentenciara: havia que tirar o miúdo da escola. Aquilo era coisa de
estudos a mais, perigosos contágios, más companhias. Pois o rapaz, em vez de
se lançar no esfrega-esfrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras e,
pior ainda, escrevia versos. O que se passava: mariquice intelectual? Ou carburador entupido, avarias dessas que a vida do homem se queda em ponto morto?
Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. O pai, conformado, exigiu:
então, ele que fosse examinado.
— O médico que faça revisão geral, parte mecânica, parte eléctrica.
Queria tudo. Que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo,
lhe espreitassem o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. O que urgia era por cobro aquela vergonha familiar.
Olhos baixos, o médico escutou tudo, sem deixar de escrevinhar num
papel. Aviava já a receita para poupança de tempo. Com enfado, o clínico se
dirigiu ao menino:
— Dói-te alguma coisa?
— Dói-me a vida, doutor.
O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já
Dona Serafina aproveitava o momento: Está a ver, doutor? Está ver? O médico
voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo:
— E o que fazes quando te assaltam essas dores?
— O que melhor sei fazer, excelência.
— E o que é?
— É sonhar.
Serafina voltou à carga e desferiu uma chapada na nuca do filho. Não
lembrava o que o pai lhe dissera sobre sonhos? Que fosse sonhar longe! Mas o
filho reagiu: longe, por quê? Perto, o sonho aleijaria alguém? O pai teria, sim,
receio de sonho. E riu-se, acarinhando o braço da mãe.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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LITERATURA
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Volume único

O médico estranhou o miúdo. Custava a crer, visto a idade. Mas o moço,
voz tímida, foi-se anunciando. Que ele, modéstia apartada, inventara sonhos
desses que já nem há, só no antigamente, coisa de bradar a terra. Exemplificaria, para melhor crença. Mas nem chegou a começar. O doutor o interrompeu:
— Não tenho tempo, moço, isto aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica.
A mãe, em desespero, pediu clemência. O doutor que desse ao menos
uma vista de olhos pelo caderninho dos versos. A ver se ali catava o motivo de
tão grave distúrbio. Contrafeito, o médico aceitou e guardou o manuscrito na
gaveta. A mãe que viesse na próxima semana. E trouxesse o paciente.
Na semana seguinte, foram os últimos a ser atendidos. O médico, sisudo,
taciturneou: o miúdo não teria, por acaso, mais versos? O menino não entendeu.
— Não continuas a escrever?
— Isto que faço não é escrever, doutor. Estou, sim, a viver. Tenho este pedaço
de vida — disse, apontando um novo caderninho — quase a meio.
O médico chamou a mãe, à parte. Que aquilo era mais grave do que se
poderia pensar. O menino carecia de internamento urgente.
— Não temos dinheiro — fungou a mãe entre soluços.
— Não importa — respondeu o doutor.
Que ele mesmo assumiria as despesas. E que seria ali mesmo, na sua clínica,
que o menino seria sujeito a devido tratamento. E assim se procedeu.
Hoje quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e
tardes ele se senta num recanto do quarto onde está internado o menino. Quem
passa pode escutar a voz pausada do filho do mecânico que vai lendo, verso a
verso, o seu próprio coração. E o médico, abreviando silêncios:
— Não pare, meu filho. Continue lendo...
COUTO, Mia. O fio das missangas.
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 131-134.

Esquadra: no contexto, significa posto policial.
Sisudo: com expressão séria, grave.
Taciturneou: neologismo criado pelo autor a partir
do adjetivo taciturno para indicar a maneira grave,
séria, como a pergunta foi feita pela personagem.

1

O conto se inicia com uma mãe levando seu filho ao médico. Que comportamento do filho determinou essa visita?
Essa consulta sugere a visão que os pais têm sobre o comportamento
do filho. Explique.

2

Ao ser informado sobre o “problema”, o médico pergunta à mãe do menino
se havia “antecedentes” na família. O que ele deseja saber ao utilizar essa
expressão?
Por que a mãe do garoto, ao responder a esse questionamento do médico,
refere-se ao marido?

3

Releia.

www.modernaplus.com.br

“Não lembrava o que o pai lhe dissera sobre sonhos?
Que fosse sonhar longe! Mas o filho reagiu: longe, por quê?
Perto, o sonho aleijaria alguém? O pai teria, sim, receio de
sonho. E riu-se, acarinhando o braço da mãe.”
a) Neste trecho fica evidente a oposição entre duas visões de mundo: a do
pai e a do filho. Explique.
b) De que maneira essa oposição é sugerida ao longo do conto?
4

O pai do menino vê o fato de o filho sonhar e escrever versos como uma
vergonha familiar. O que, de acordo com o texto, poderia explicar essa
visão do pai sobre o comportamento do filho?
O pai do garoto é mecânico. De que forma é estabelecida, no texto, a
relação entre essa profissão e a forma do pai do menino ver o mundo?
Justifique com passagens do conto.
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Em dois momentos do texto, ao responder a perguntas do médico, o garoto
revela a sensibilidade que o leva a escrever versos. Transcreva as passagens
em que isso ocorre e justifique sua resposta.
O garoto afirma que, quando a vida lhe dói, ele sonha. Considerando
essa afirmação, que relação é possível supor que o garoto estabelece
entre o sonho e os versos que escreve?

6

Depois de analisar, a contragosto, o caderninho de versos do garoto, o
médico dá o seu diagnóstico. Qual é ele?
Depois desse diagnóstico, o conto se encaminha para o seu final. O que
você achou do desfecho dessa narrativa? Justifique sua resposta.

www.modernaplus.com.br

7

Mia Couto é um escritor conhecido pela habilidade de, por meio das palavras, construir imagens de grande sensibilidade e lirismo. Essa afirmação
se aplica ao conto transcrito? Justifique sua resposta.

MARIA LUIZA M. ABAURRE
MARCELA PONTARA
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INTERAÇÕES
A artificialidade das fronteiras
Pesquisadores divergem sobre o atual
número de povos africanos, com
estimativas que vão de quinhentos
a dois mil diferentes grupos étnicos
que teriam um número equivalente
de idiomas. TodosLínguas
concordam, porém,
que as fronteiras atuais
e as línguas
Árabe
Árabe/Francês
oficiais que vemos neste
mapa não
Francês
são representativas da
diversidade
Amárico
Português
cultural do continente.
Inglês

A África no século XV
Quando os portugueses conseguiram ver o que havia depois do Saara, intransponível para
os europeus por milhares de anos, tomaram contato com um mundo 220 vezes maior que
seu pequeno reino. Muito diferente da terra selvagem imaginada por eles, encontraram
inúmeros povos e culturas diferentes, que iam de grupos de caçadores nômades a reinos
com cidades enormes, movimentada vida cultural e intenso comércio.

1 Os portugueses chegam

Inglês/Francês
Francês/Espanhol
Africâner/Inglês/Alemão

2 As cidades iorubá

ao Império Mali

Reinos de origem iorubá dominavam a costa
do golfo da Guiné quando os portugueses se
instalaram na desabitada São Tomé e Príncipe.
Atividades administrativas, econômicas e
religiosas moviam poderosas cidades-Estado
como Ifé e Benin, que competiam pelo controle
do comércio dos produtos mais valiosos da
região: ouro, sal, marfim, gado, manufaturados
e escravos.

Os portugueses implantaram sua primeira
possessão subsaariana na atual Guiné-Bissau,
iniciando dali seu relacionamento com o
Império Mali. Um dos três reinos mais antigos
da África, o Mali controlava cidades que
estavam entre os principais centros de trocas
comercias e culturais entre os povos do norte
ocidental e do sul.

Os artesãos do Congo
produziam cobiçados
produtos de ferro e ouro,
além de artefatos de
cerâmica, madeira e
fibras naturais.

As esculturas de metal fundido e cerâmica do
século XI, representando as faces de reis e rainhas
do reino de Ifé, são exemplos da antiguidade da
cultura iorubá e de suas sofisticadas técnicas.

A mais importante cidade mali
era Timbuctu, que tinha uma
universidade, bibliotecas com milhares de
manuscritos em árabe, grego e idiomas locais e
impressionantes mesquitas, como o prédio acima.

Línguas
Árabe
Árabe/Francês
Francês
Amárico
Português
Inglês
Inglês/Francês
Francês/Espanhol
Africâner/Inglês/Alemão

3 O poderoso Reino do Congo
Em 1483, o Reino do Congo era um
grande império militar sustentado pelos
impostos sobre a agricultura, comércio e
manufaturas da região. O reino foi um dos
últimos a surgir na bacia do rio Congo,
onde, recentemente, foi encontrado o
bastão de Ishango, uma espécie de régua
de cálculo usada 20 mil anos antes da
criação da matemática grega.

Desde o século IX, o Oceano Índico
ligava a África às culturas árabe,
persa, indiana e chinesa. Quando
Vasco da Gama conseguiu contornar
o continente, cidades comerciais se
espalhavam pela costa leste, desde
o Chifre da África etíope até a atual
região de Moçambique.

O deserto era todo cortado pelas
rotas de mercadores nômades,
como os berberes e os tuaregues.
Suas caravanas podiam levar
centenas de escravos e dromedários
carregados de mercadorias
europeias, africanas e orientais.

Línguas
Árabe
Árabe/Francês
Francês
Amárico
Português
Inglês
Inglês/Francês
Francês/Espanhol
Africâner/Inglês/Alemão

5 Etiópia

A Europa toma posse da África
Ao longo de séculos, os povos africanos
distribuíram-se pelo continente seguindo
arranjos ancestrais. Nada disso, porém, foi
considerado pelos europeus, que dividiram o
território na Conferência de Berlim, redefinindo
fronteiras para delimitar as várias possessões
europeias no continente africano.

Famílias
Filo Afro-asiático
Filo Nilo-saharian
Filo Niger-kordorfan
Filo Khoïsan
1.760 km
Filo Austronésien
Outros

A expansão portuguesa
começou em 1415,
com a conquista de
Ceuta dos islâmicos,
em expedição liderada
por Dom João I.

Portugal

Segundo o censo de 1997,
apenas 40% da população
de Moçambique sabia falar
português. No entanto, só
9% usam o idioma oficial
do país em casa. 90% dos
Famílias
moçambicanos preferiam usar
Filo Afro-asiático
outras
das 40 línguas faladas
Filo Nilo-saharian
Niger-kordorfan
na Filo
região.
Filo Khoïsan
Filo Austronésien
Outros

4 O grande Zimbabwe,
dos Monomotapas

Do outro lado do Cabo da Boa Esperança, os
portugueses encontraram os Monomotapas,
que controlavam grandes cidades como a
portuária Sofala, onde esse povo negociava
o ouro de suas fabulosas minas com povos
do oriente.

Além de excelentes comerciantes e políticos, os
Monomotapas eram grandes artesãos, destacando-se
na criação de objetos de madeira ricamente entalhada
Famílias
como vemos
acima.
Filo Afro-asiático
Filo Nilo-saharian
Filo Niger-kordorfan
Filo Khoïsan
Filo Austronésien
Outros

5 Império da Etiópia
A civilização etíope tinha mais de dois mil anos
quando os portugueses passaram pelas águas
da região a caminho das Índias. Os antigos
gregos já escreviam com admiração sobre os
reis da Etiópia. Os laços com povos do oriente
foram fundamentais para os etíopes, que
se beneficiaram das influências que iam do
comércio e da organizacão política até a escrita e
a arquitetura.

Ceuta

3 Congo

África colonial - 1912
da França
da Grã-Bretanha
da Alemanha
de Portugal
da Itália
da Espanha
da Bélgica
Países independentes
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África colonial - 1912
da França
da Grã-Bretanha
da Alemanha
de Portugal
da Itália
da Espanha
da Bélgica
Países independentes

Desde as
navegações gregas
na Antiguidade,
o litoral africano
conhecido pelos
ocidentais
acabava aqui.

2 Iorubá
4 Monomotapa

1.520 km

Fontes: BLACK, J. World History Atlas, Londres: Dorling Kindersley, 2008.
OXFORD. Atlas of Exploration, Nova York: Oxford University Press, 2008.
SMITH, S. Atlas de l’Afrique, Paris: Éditions Autrement, 2009. WILLETT,
F. African Art, Nova York: Thames & Hudson Inc., 2006.

1470
São Tomé e Princípe

Cabo Bojador

Só depois de 1434, quando
Gil Eanes passou além do
Bojador, é que os europeus
puderam ver o que havia
ao sul do deserto.

1498
Moçambique

1483
Angola

1 Mali

África colonial - 1912
1444
da França
da Grã-Bretanha
da Alemanha
Guiné-Bissau
de Portugal

da Itália
da Espanha
da Bélgica
Países independentes

Principais cidades comerciais
Ano e local de chegada dos portugueses
Principais reinos
Rotas comerciais de domínio islâmico

1488
Cabo da Boa Esperança

A igreja de São Jorge, entalhada na rocha, no século XIII,
é um dos símbolos da religião cristã ortodoxa etíope,
religião oficial do império desde o século IV. Suas
cidades portuárias eram centros cosmopolitas onde os
etíopes cristãos conviviam com muçulmanos, animistas,
judeus, budistas e povos de outras crenças.
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Reino Unido; Coleção Particular
Pág. 189 – Museu de Belas Artes, Chartres,
França; Araldo de Luca/Corbis/LatinStock –
Museu State Hermitage, São Petersburgo,
Rússia

CAPÍTULO 11
Pág. 190 – Castelo de Versalhes, França
Pág. 191 – Jose Fuste Raga/Corbis/Latinstock
Pág. 192 – Alfredo Dagli Orti/The Art Archive/
Corbis/Latinstock – Museu do Louvre, Paris,
França
Pág. 193 – Erich Lessing/Album Art/
LatinStock - Museu do Louvre, Paris, França;
Arquivo Iconográfico Corbis/Latinstock –
Biblioteca Nacional da França, Paris;
Coleção Particular
Pág. 194 – Museu do Louvre, Paris
Pág. 195 – Peter Willi/SuperStock/Keystone Museu do Louvre, Paris
Pág. 196 – Coleção Wallace, Londres, Reino
Unido
Pág. 198 – Biblioteca da Casa de Portugal,
São Paulo, Brasil
Pág. 199 – Biblioteca Nacional de Portugal,
Lisboa; Coleção Particular, Lisboa, Portugal
Pág. 201 – Fundação Biblioteca Nacional/DRD/
Div. de Iconografia, Rio de Janeiro, Brasil
Pág. 202 – Biblioteca da Casa de Portugal,
São Paulo
Pág. 204 – César Barreto - Museu Histórico
Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 206 – Juca Martins/Olhar Imagem
Pág. 208 – Museu Victoria and Albert,
Londres, Inglaterra
Pág. 209 – Galeria Tate, Londres, Inglaterra
Pág. 210 – Fotos: Reprodução
Pág. 211 – Fotos: Reprodução
Pág. 212 – Fotos: Reprodução
Pág. 213 – Fotos: Reprodução
Pág. 214/215 – Ilustração: Adriana Komura;
Fotos: Bridgeman Art Library/Keystone –
Acervo Biblioteca Nacional da França, Paris;
Coleção Brasiliana/Fundação Biblioteca
Nacional, Rio de Janeiro; Bridgeman Art
Library/Keystone – Coleção Particular;
Biblioteca Nacional da França, Paris; Coleção
Brasiliana/Fundação Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro; Coleção José Mindlin, São
Paulo; Museu Histórico de Roterdã; Acervo
do Museu Paulista-USP; Henrique Zani/CID;
Coleção Brasiliana do Banco Itaú; Fundação
Biblioteca Nacional/DRD/Div. de Iconografia,
Rio de Janeiro; Alex Salim; White Images/Scala,
Florence/Imageplus - Musee de la Banque et
de l' Imprimerie, Lion; Fotos: Reprodução

PARTE II

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

PARTE I

Pág. 217 – Fotomontagem: Nelson Provazi/
Reprodução

unidade 4
Pág. 219 - Tate Gallery, Londres

CAPÍTULO 12
Pág. 220 – Loredano
Pág. 221 – Lauros/Giraudon/The Bridgeman
Art Library/Keystone - Musée de Beaux-Arts, Chartres, França
Pág. 222 – Fundação Gulbenkian, Lisboa
Pág. 223 – Galeria Nacional, Londres
Pág. 224 – Patrick Ward/Corbis/Latinstock
Pág. 225 – Musee de la Ville de Paris,
Musee Carnavalet, Paris; Vicenc Matas/CID;
Burstein Collection/Corbis/Latinstock
Pág. 226 – Museu de Sheffield, Inglaterra
Pág. 227 – Coleção Particular
Pág. 228 – Coleção Particular
Pág. 229 – Coleção Particular; Corbis/
Latinstock
Pág. 230 – Everett Collection/Keystone
Pág. 231 – Coleção Particular
Pág. 232 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro; Biblioteca Nacional de Portugal
Pág. 233 – Coleção Particular; Biblioteca
Nacional da França, Paris
Pág. 234 – Maria Luiza Abaurre; Coleção
Particular
Pág. 235 – National Gallery, Berlim,
Alemanha; Nij Wheeler/Corbis/Latinstock
Pág. 236 – Craig Lovell/Corbis/Latinstock
Pág. 237 – Coleção Particular; Coleção
Particular
Pág. 238 – Museu Nacional Soares dos Reis,
Porto, Portugal
Pág. 239 – Reprodução
Pág. 242 – The Maas Gallery, Londres/The
Bridgeman Art Library/Keystone – Coleção
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CAPÍTULO 13
Pág. 248 – Coleção Sérgio Sahone Fadel,
Rio de Janeiro
Pág. 250 – Museu Histórico Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 251 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro; Museus Castro Maya/Div. de
Iconografia, Rio de Janeiro; Cortesia
NUDOM – Núcleo de Documentação e
Memória Colégio Dom Pedro II
Pág. 252 – Museu Imperial, Petrópolis;
Furst Thurn und Taxis Kunstsammlungen,
Regensburg, Alemanha
Pág. 253 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 254 – The Bridgeman Art Library/
Keystone – Coleção Particular
Pág. 255 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro
Pág. 256 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro
Pág. 258 – Coleção Brasiliana
Pág. 259 – Arquivo da Academia de
Ciências da Rússia, São Petersburgo
Pág. 260 – Ludovic Maisant/Corbis/
Latinstock
Pág. 262 – Reprodução
Pág. 263 – Museu Nacional de Belas Artes,
Rio de Janeiro
Pág. 266 – Christie’s Images/The
Bridgeman Art Library/Keystone –
Coleção Particular
Pág. 267 – Instituto Smithsonian,
Washington; Amiccuci Gallo/Editora Abril
Pág. 268 – Fotos: Reprodução
Pág. 269 – Fotos: Reprodução
Pág. 270 – Coleção Particular; Birmingham
Museus and Art Gallery, Birmingham
Pág. 271 – Lady Lever Art Gallery, National
Museums, Liverpool
CAPÍTULO 14
Pág. 272 – Coleção Particular
Pág. 273 – Stefano Bianchetti/Corbis/
Latinstock
Pág. 274 – Coleção Particular
Pág. 275 – Coleção Particular; Coleção
Particular, Rio de Janeiro
Pág. 276 – Coleção Beatriz e Mário Pimenta
Camargo, São Paulo
Pág. 277 – Coleção Particular
Pág. 278 – Reprodução
Pág. 279 – Galeria Tate, Londres
Pág. 281 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 282 – The Granger Collection/Other
Images – Biblioteca Britânica, Londres
Pág. 283 – Museo de Arte de Ponce,
Porto Rico
Pág. 284 – Coleção Particular; Dalila Luciana
Pág. 285 – Agência Estado
Pág. 286 – Dalila Luciana
Pág. 288 – Hulton Archive/Getty Images Thorvaldsens Museum, Copenhague
Pág. 289 – Rômulo Fialdini - Coleção
Particular, São Paulo
Pág. 290 – Fotos: Reprodução
Pág. 291 – Fotos: Reprodução
Pág. 292 – Fotos de Coleção Particular
Pág. 293 – Fotos: Rômulo Fialdini – Museu
Histórico Nacional, Rio de Janeiro;
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
CAPÍTULO 15
Pág. 294 – Coleção Particular
Pág. 295 – Biblioteca Nacional da Áustria
Pág. 296 – Coleção G. Ernakoff
Pág. 297 – Instituto Moreira Salles,
Rio de Janeiro; Coleção Particular
Pág. 298 – Fotos de Coleção Particular
Pág. 299 – Skip Brown/National
Geographic/Getty Images; DreamWorks/
Courtesy Everett Collection/Latinstock
Pág. 300 – Ariadne Van Zandbergen/ Lonely
Planet Images/Getty Images
Pág. 302 – Fernando Vivas/Agência A Tarde
Pág. 304 – Reprodução
Pág. 308 – Stapleton Collection/Corbis/
Latinstock; Christiano Júnior; Schomburg
Center for Research in Black Culture
Pág. 311 – Reprodução
Pág. 312 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 313 – Albright-Knox Art Gallery, Buffalo

CAPÍTULO 16
Pág. 314 – Coleção Brasiliana/Fundação
Rank-Packard
Pág. 316 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 317 – Cortesia José Mindlin, São Paulo;
Coleção particular, Rio de Janeiro
Pág. 318 – Coleção Particular; Pinacoteca
do Estado de São Paulo, São Paulo
Pág. 319 – Coleção Particular
Pág. 320 – Coleção Beatriz e Mário Pimenta
Camargo, São Paulo
Pág. 322 – Biblioteca Monteiro Lobato,
São Paulo
Pág. 323 – Cinemateca
Pág. 324 – Coleção Kleber Maia Cabral,
Ceará
Pág. 325 – Franklin Nolla/Kino
Pág. 326 – Everett Collection/Keystone
Pág. 328 – Coleção particular; Museus
Castro Maya/Div. de Iconografia,
Rio de Janeiro
Pág. 329 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro;
Museus Castro Maya/Div. de Iconografia,
Rio de Janeiro
Pág. 330 – Royal Academy
Pág. 332 – Christie’s Images/The
Bridgeman Art Library/Keystone –
Coleção Particular
Pág. 333 – Acervo Agência Estado
Pág. 334 – Fotos: Reprodução
Pág. 335 – Fotos: Reprodução
Pág. 336 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 337 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
CAPÍTULO 17
Pág. 338 – Fundação Biblioteca Nacional/
DRD/Div. de Iconografia, Rio de Janeiro
Pág. 339 – Coleções de Arte da Cidade de
Augsburgo, Alemanha
Pág. 340 – Rômulo Fialdini –
Museu Nacional da Dinamarca
Pág. 341 – Fundação Biblioteca Nacional/
DRD/Div. de Iconografia, Rio de Janeiro;
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 342 – Wagner Souza e Silva –
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP,
São Paulo
Pág. 343 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 344 – Coleção Lúcia e Walter Moreira
Salles, Rio de Janeiro
Pág. 345 – Coleção Particular
Pág. 346 – Fabio Colombini
Pág. 347 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 348 – Renato Soares/Pulsar Imagens;
Mauricio Simonetti
Pág. 349 – Museu Nacional de Belas Artes,
Rio de Janeiro
Pág. 350 – Arquivo da Academia de Ciências,
São Petersburgo
Pág. 354 – Mapoteca do Itamaraty;
Coleção particular
Pág. 355 – Tarsila do Amaral
Empreendimentos - Coleção Particular,
São Paulo
Pág. 356 – Fotos: Reprodução
Pág. 358 – Museu de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand, São Paulo
Pág. 359 – Coleção Particular, São Paulo
CAPÍTULO 18
Pág. 360 - Coleção Sérgio Sahione Fadel
Pág. 362 - Acervo Iconographia; Musée
d’Orsay, Paris
Pág. 364 - Coleção Geyer/Museu Imperial,
Petrópolis
Pág. 365 - Museu de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand, São Paulo; Acervo
Iconographia
Pág. 368 - Coleção Particular
Pág. 369 - Coleção Particular
Pág. 370 - Museus Castro Maya,
Rio de Janeiro
Pág. 371 - Arquivo da Academia de Ciências,
São Petersburgo
Pág. 372 – Ana Jobim; The Bridgeman Art
Library/Keystone – Southampton City Art
Gallery, Hampshire, Reino Unido
Pág. 373 – Instituto Moreira Salles,
Rio de Janeiro; Acervo Agência Estado
Pág. 376 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 377 – Instituto Moreira Salles, Rio de
Janeiro; Gianni Dagli Orti/Corbis/LatinStock Bibliotheque des Arts Decoratifs, Paris
Pág. 378 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 379 – Museu Mazzaropi;
Eduardo Albarello/Abril Imagens

Pág. 380 – Acervo UH/Folhapress
Pág. 382 – Coleção Particular, São Paulo;
Cinemateca
Pág. 383 – Fernando Donasci/Folhapress
Pág. 384 – Fotos: Reprodução

unidade 5
Pág. 385 – Coleção Fred e Sherry Ross,
Estados Unidos
Pág. 386 – Museu Histórico Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 387 – Reprodução autorizada por João
Candido Portinari – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro

CAPÍTULO 19
Pág. 388 - Coleção Particular
Pág. 389 - Academia Real de Arte, Londres
Pág. 390 - Coleção Particular
Pág. 391 - Corbis/Latinstock – Museu
de Arte da Filadélfia; Bettmann/Corbis/
Latinstock; Walters Art Museum,
Baltimore, EUA
Pág. 392 - The Bridgeman Art Library/
Keystone – Biblioteca Nacional da França,
Paris
Pág. 393 - Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 394 - Museu Paulista da USP,
São Paulo
Pág. 395 - Coleção Particular
Pág. 397 - Dickens House Museum,
Londres
Pág. 398 - Ashley Cooper/Corbis/
Latinstock
Pág. 399 - Acervo Biblioteca Nacional de
Lisboa, Portugal
Pág. 400 – Biblioteca Nacional, Lisboa;
P. Marinho, in Brasil-Portugal, A II, 1900
Pág. 401 – Gallery Oldham, Reino Unido
Pág. 404 – Paul Bernhardt/Alamy/Other
Images
Pág. 405 – Jose Manuel/Photographer’s
Choice/Getty Images; Reprodução
Pág. 407 – Amar Grover/JAI/Corbis/
Latinstock
Pág. 409 – Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, São Paulo
Pág. 410 – Coleção G. Ermako H.
Pág. 412 – Instituto Moreira Sales; Fábio
Moon & Gabriela Bá
Pág. 413 – Instituto Moreira Sales
Pág. 416 – The Bridgeman Art Library/
Keystone – Museu de Londres, Reino Unido
Pág. 417 – Instituto Moreira Sales
Pág. 418 – Fotos: Reprodução
Pág. 419 – Fotos: Reprodução
Pág. 420 – Reprodução
Pág. 421 – Acervo Iconographia; Coleção
Particular
CAPÍTULO 20
Pág. 422 – Wallington Hall, Northumberland,
Reino Unido
Pág. 423 – Coleção Don Kurtz
Pág. 424 – Hulton-Deutsch Collection/
Corbis/Latinstock
Pág. 425 – Frans Lanting/Corbis/Latinstock;
Hanan Isachar/Corbis/Latinstock
Pág. 426 – Instituto Pasteur, Paris; Paulo
Liebert/Agência Estado
Pág. 428 – Eduardo Santaliestra/CID – IEB-USP, São Paulo
Pág. 430 – Acervo Iconographia
Pág. 431 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro; IEB-USP, São Paulo
Pág. 432 – Odyr Rim/Agência JB; Biblioteca
Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 433 – Reprodução – Coleção particular
Pág. 434 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro; Coleção Gilberto Ferreza, Instituto
Moreira Salles
Pág. 436 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 437 – Everett Collection/Keystone
Pág. 438 – Fotos: Instituto Moreira Salles,
Rio de Janeiro
Pág. 439 – Antônio Gusmão/Tyba;
Underwood & Amp Underwood/National
Geographic Society/Corbis/Latinstock
Pág. 440 – Fotos: Reprodução
Pág. 441 – Reprodução
Pág. 442 – Reprodução

unidade 6
Pág. 443 – Museu Van Gogh, Amsterdã
Pág. 444 – Fotos: Musée Mucha
Pág. 445 – Musée Mucha

CAPÍTULO 21
Pág. 446 – Musée Mucha
Pág. 447 – Musée Mucha
Pág. 448 – Corbis/Latinstock

Pág. 449 – Coleção Dr. João Amarante,
Rio de Janeiro; Science Photo Library/
Latinstock
Pág. 450 – Musée Mucha
Pág. 451 – Arquivo Iconográfico/Corbis/
Latinstock
Pág. 452 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
Pág. 453 – Reprodução
Pág. 456 – Reprodução; The Bridgeman
Art Library/Keystone – Musée des Arts
Decoratifs, Paris
Pág. 457 – Irmo Celso/Abril Imagens
Pág. 458 – Fotos: Reprodução
Pág. 459 – Reprodução
Pág. 460 – Coleção Particular
Pág. 461 – Museu do Louvre, Paris;
Coleção Particular

CAPÍTULO 22
Pág. 461 – Museu de Arte Nelson-Atkins,
Kansas
Pág. 463 – Conde Nast Archive/Corbis/
Latinstock
Pág. 464 – Archives Charmet/The Bridgeman
Art Library/Keystone – Coleção Particular
Pág. 465 – The Courtauld Gallery, Londres;
Coleção Particular, Paris
Pág. 466 – Galeria Nacional de Arte
Moderna, Roma; Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 467 – Sotheby’s/Akg-Images/
Latinstock
Pág. 468 – Galeria Nacional de Arte,
Washington, EUA
Pág. 469 – The Bridgeman Art Library/
Keystone – Museu Fitzwilliam, Reino Unido
Pág. 472 – Biblioteca Nacional de
Portugal, Lisboa; Casa-Museu Guerra
Junqueiro, Porto
Pág. 473 – Alan Copson/Corbis/Latinstock
Pág. 474 – Coleção Particular; Biblioteca
Nacional de Portugal, Lisboa
Pág. 475 – Biblioteca Nacional de Portugal
Pág. 476 – Museu do Louvre, Paris
Pág. 477 – Museu de Arte de Montreal, Canadá
Pág. 478 – Coleção Particular
Pág. 479 – Cortesia Geraldo Soares Pereira
Pág. 482 – Akg-Images/Latinstock –
Coleção Particular
Pág. 483 – Neue Pinakothek, Munique
Pág. 484 – Fotos: Reprodução
Pág. 486/487 – Ilustração: Adriana
Komura; Fotos: Instituto de Estudos
Brasileiros – USP; Acervo Iconographia/
Reminiscências; Museus Castro Maia/
Div. Iconografia, Rio de Janeiro; Acervo
do Museu Paulista da Universidade de
São Paulo; White Images/Scala, Florence/
Imageplus - Musee de la Banque et de
l' Imprimerie, Lion; Academia Brasileira
de Letras; Jan Rietz/Keystone; Fundação
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro; Coleção
Particular, São Paulo; Museu Nacional de
Belas Artes, Rio de Janeiro; Instituto de
Estudos Brasileiros – USP; Marc Ferrez/
Instituto Moreira Salles, São Paulo

PARTE III
Pág. 489 – Fotomontagem: Nelson Provazi/
Reprodução

unidade 7
Pág. 491 - © Braque, Georges/Licenciado
por AUTVIS, Brasil, 2010 – Kunstmuseum,
Basileia
Pág. 492 - Coleção Particular,
Rio de Janeiro
Pág. 493 - Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro

CAPÍTULO 23
Pág. 494 - Flávio de Barros – Museu da
República, Rio de Janeiro
Pág. 496 - George Huebner; Paulo Fridman/
Sygma/Corbis/Latinstock
Pág. 497 - Instituto Moreira Salles;
Coleção Pedro Corrêa do Lago
Pág. 498 - Biblioteca Mário de Andrade,
São Paulo; Underwood & Underwood/
Corbis/Latinstock
Pág. 499 - Coleção Particular, Rio de
Janeiro; Jorge Cysne/Editora Abril
Pág. 501 - Biblioteca Nacional da França,
Paris; Flávio de Barros – Museu da
República, Rio de Janeiro
Pág. 502 - Flávio de Barros/CCEC
Pág. 503 – Reprodução
Pág. 505 – Acervo Iconographia; Reprodução
Pág. 506 – Juan Gutierrez/Acervo George
Ermakoff
Pág. 507 – Akg-Images/Latinstock;
Instituto Moreira Salles
Pág. 508 – Acervo Iconographia

Créditos das fotos

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

particular; Austrian museum of Applied
Arts, Viena, Áustria
Pág. 243 – The Bridgeman Art Library/
Keystone - © Delville, Jean/Licenciado
por AUTVIS, Brasil, 2010. – The Stapleton
Collection
Pág. 244 – Fotos: Reprodução
Pág. 246 – Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro; Arquivo da Academia de Ciências
da Rússia, São Petersburgo
Pág. 247 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
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Créditos das fotos

Créditos das fotos

CAPÍTULO 24
Pág. 520 – Coleção Particular
Pág. 521 – Akg-Images/Latinstock –
Pinacoteca di Brera, Milão
Pág. 522 – The Bridgeman Art Library/
Keystone - Museu do Louvre, Paris;
The Bridgeman Art Library/Keystone –
Coleção particular
Pág. 523 – © Succession Pablo Picasso/
Licenciado por AUTVIS, Brasil, 2010 Öffentliche Kunstsammlung Basel,
Basileia; Cesar Duarte/Tyba
Pág. 524 – Balla, Giacomo/Licenciado por
AUTVIS, Brasil, 2010 – The Bridgeman Art
Library/Keystone – Cívica Gallerie d’Arte
Moderna, Milão; The J. Paul Getty Museum,
Los Angeles, Califórnia
Pág. 525 – Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa
Pág. 526 – Coleção Particular
Pág. 527 – © Succession Pablo Picasso/
Licenciado por AUTVIS, Brasil, 2010 –
Museu de Arte Moderna, Nova York;
Werner Forman/Corbis/Latinstock
Pág. 528 – Balla, Giacomo/Licenciado
por AUTVIS, Brasil, 2010 – Museu de Arte
Moderna, Nova York; © The Munch-Museum/The Munch-Ellingsen Group,
Munch, Edvard/Licenciado por AUTVIS,
Brasil, 2010 – Galeria Nacional, Oslo
Pág. 529 – Alex Uchôa
Pág. 530 – Bettmann/Corbis/Latinstock
Pág. 531 – © Hausmann, Raoul/Licenciado
por AUTVIS, Brasil, 2010 – The Bridgeman
Art Library/Keystone – Musée National
d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris;
Akg-Images/Latinstock; Peter Aprahamian/
Corbis/Latinstock
Pág. 532 – © Chirico, Giorgio di/Licenciado
por AUTVIS, Brasil, 2010 – Hamburger
Kunsthalle, Hamburgo; © Salvador Dalí,
Fundació Gala – Salvador Dalí, AUTVIS,
2010 – Coleção E. e A. Reynolds Morse,
São Petersburgo
Pág. 533 – Coleção Particular
Pág. 534 – Coleção Particular; Joshua
Benoliel
Pág. 535 – Gare Marítima de Alcântara,
Lisboa; Biblioteca Nacional de Portugal
Pág. 536 – Museu de Arte Moderna, Lisboa
Pág. 537 – Acervo Biblioteca Nacional,
Lisboa; Reprodução
Pág. 538 – Acervo Biblioteca Nacional, Lisboa
Pág. 539 – Acervo Biblioteca Nacional, Lisboa
Pág. 541 – Fotos: Reprodução; Acervo
Biblioteca Nacional, Lisboa
Pág. 542 – Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Portugal
Pág. 543 – Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Portugal
Pág. 545 – Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Portugal
Pág. 548 – Acervo Biblioteca Nacional,
Lisboa; Chegada da primavera, tingindo
de roxo a terra alentejana. Vaucluse,
Provence, França, 2008; © Look/Latinstock
Pág. 549 – Reprodução
Pág. 550 – Biblioteca Geral da Universidade
de Coimbra, Portugal
Pág. 551 – Acervo da Biblioteca Nacional,
Lisboa
Pág. 554 – Fotos: Reprodução
Pág. 555 – Reprodução
Pág. 556 – Coleção Particular
CAPÍTULO 25
Pág. 558 – Cortesia Guilherme Augusto do
Amaral – Coleção Particular
Pág. 559 – Coleção Sérgio Sahione Fadel,
Rio de Janeiro
Pág. 560 – Arquivo/Agência Estado
Pág. 561 – Acervo Iconographia
Pág. 562 – Belmonte; Dóris Maria Malfatti –
Coleção de Artes Visuais do Instituto de
Estudos Brasileiros, São Paulo
Pág. 563 – Cena do filme O garoto,
de Charles Chaplin. EUA, 1921; © Bettmann/
Corbis/Latinstock;
Luis Dantas/Abril Imagens
Pág. 564 – Max Rosenfeld
Pág. 565 – Instituto Moreira Salles;
Biblioteca Municipal Mário de Andrade,
São Paulo; Reprodução
Pág. 566 – Oswaldo Goeldi, publicada e

licenciada de acordo com as normas do
projeto Goeldi - www.oswaldogoeldi.org.br Museu Nacional de Belas Artes do Rio de
Janeiro; Walter Firmo/Abril Imagens
Pág. 567 – Cortesia Guilherme Augusto
do Amaral – Coleção Particular,
Buenos Aires
Pág. 568 – Coleção Sérgio Fadel;
Epitácio Pessoa/Agência Estado
Pág. 569 – Mabel Ferer/Agência Estado
Pág. 570 – Acervo Iconographia
Pág. 571 – Acervo Iconographia
Pág. 572 – Instituto de Estudos Brasileiros
da USP, São Paulo
Pág. 573 – Arquivo/Agência Estado
Pág. 574 – Wagner Souza e Silva – Museu
de Arqueologia e Etnologia da USP,
São Paulo
Pág. 575 – Coleção Mário de Andrade Instituto de Estudos Brasileiros da USP,
São Paulo
Pág. 576 – Coleção particular,
São Paulo
Pág. 577 – Acervo Iconographia
Pág. 578 – Instituto Moreira Salles;
Bettmann/Corbis/Latinstock
Pág. 580 – © Dóris Maria Malfatti – Coleção
de Artes Visuais do Instituto de Estudos
Brasileiros da USP, São Paulo
Pág. 581 – Wilton Junior/Agência Estado
Pág. 582 – Fotos: Reprodução
Pág. 583 – Fotos: Reprodução
Pág. 584 – Baptistão
Pág. 585 – Herbert Gehr/Time & Life
Pictures/Getty Images

CAPÍTULO 26
Pág. 586 – Museu de Arte Assis
Chateaubriand, São Paulo – Museu Lasar
Segall, São Paulo
Pág. 587 – UH/Folhapress
Pág. 589 – Acervo Iconographia; Hulton
Archive/Topical Press Agency/Getty
Images; Instituto Moreira Salles
Pág. 589 – Bettmann/Corbis/Latinstock
Pág. 591 – Paul Seheult/Eye Ubiquitous/
Corbis/Latinstock
Pág. 592 – Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro
Pág. 594 – Antônio A. Fontes/Abril Imagens
Pág. 595 – Jennifer Kennard/Corbis/
Latinstock – Coleção particular
Pág. 596 – Iugo Koyama/Abril Imagens
Pág. 597 – Loredano
Pág. 601 – Arquivo Agência Estado;
Reprodução
Pág. 602 – Wagner Berber/Abril Imagens
Pág. 604 – Maurício de Souza/
Agência Estado; Coleção Particular,
São Paulo
Pág. 605 – Reprodução
Pág. 608 – Nationalgalerie, Berlim
Pág. 609 – Coleção Particular, Londres
Pág. 610 – Fotos: Reprodução
Pág. 611 – Fotos: Reprodução
Pág. 612 – Acervo Literário, Porto Alegre –
Achutti/Folha Imagem
Pág. 613 – Museu Histórico do Exército,
Rio de Janeiro
CAPÍTULO 27
Pág. 614 – Adriano Gambarini/Pulsar
Imagens
Pág. 616 – João Prudente/Pulsar Imagens;
© Reprodução autorizada por João
Candido Portinari
Pág. 617 – Orlando Brito/Abril Imagens;
Acervo Iconographia
Pág. 618 – Coleção Particular, São Paulo;
Marcelo Theobald/Agência O Globo
Pág. 620 – Dorival Moreira/SambaPhoto;
Arquivo/Agência Estado
Pág. 622 – Reprodução autorizada por João
Candido Portinari – Coleção Particular
Pág. 623 – Rodrigo Lobo/JC Imagem/
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3

Sim. Os seres humanoides vermelhos que aparecem
no canto esquerdo inferior apresentam um “rosto”
com um formato semelhante ao da máscara de corvo.
A cabeça é alongada, com pequenos olhos próximo da
parte traseira e uma espécie de bico que se prolonga
para a frente. O “rosto” da outra figura humanoide
(canto direito inferior do quadro) assemelha-se ao rosto
esculpido no totem. Além disso, muitas das formas
desenhadas nas montanhas também assumem essa
forma ovoide, apresentando olhos, um nariz e boca
cheia de dentes.

4

Pode-se supor que os humanoides representam deuses
dos quais os povos aborígenes canadenses descendem.
O fato de Yuxweluptun ter coberto a superfície das
montanhas com representações totêmicas pode ser o
modo de o autor afirmar que aquela terra, usurpada
pelos europeus, pertence de fato aos indígenas que
primeiro habitaram a região.

5

Resposta pessoal. Os alunos podem discutir duas possibilidades de interpretação da relação estabelecida
entre o título do quadro e as intenções do artista: 1.
Yuxweluptun pretende promover a discussão sobre
quem são os verdadeiros “donos” da terra: os povos
aborígenes, que ali estavam desde o início dos tempos, ou o branco europeu, que chegou para colonizar
o território ocupado por esses povos? 2. Yuxweluptun
pretende, por meio do uso das figuras totêmicas, afirmar que a terra não pertence aos seres humanos, mas
sim aos “deuses” que a criaram. Quando “imprime” as
imagens totêmicas sobre as montanhas, parece sugerir
exatamente isso. Nesse sentido, as figuras humanoides
que “seguram” o mundo nas costas poderiam ser vistas
como representantes dos deuses naturais responsáveis
pela criação da própria Natureza. Nos dois casos, o
sentido do usufruto é claro: a terra não é dos brancos
que a ocuparam; por essa razão, não têm o direito de
destruí-la. Podem somente fazer uso dos seus “frutos”,
mas devem abandonar a noção de propriedade

6

O fotógrafo captou o momento em que mulheres palestinas, em primeiro plano, protestam diante de um
soldado israelense.

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 4 e
das habilidades H12, H13 e H14. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem
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Caso queira obter mais informações a respeito da obra e
do artista, ver o seu site (em inglês): <http://www.lawrencepaulyuxweluptun.com>.
1

Pode ser identificada uma cadeia de montanhas e um
rio ou lago de águas azuis, onde dois peixes nadam.
Tem-se a impressão de que as águas podem não ser
muito limpas, porque aparecem, na superfície, algumas
manchas. As montanhas são cobertas por uma série
de desenhos, alguns semelhantes a rostos, outros de
forma ovoide.
Três figuras de forma humanoide aparecem no
quadro. Uma delas nada e as outras duas, que aparecem nas extremidades inferiores, têm os braços
abertos, como se segurassem nos ombros o cenário
retratado.

Comentários e respostas das atividades

2

Dado que Yuxweluptun é índio e descende dos Salish,
um dos povos aborígenes que ocupavam a região da
Colúmbia Britânica, podemos concluir que o pronome
vocês faz referência aos não índios, ou seja, aos descendentes dos brancos europeus que colonizaram o
Canadá.
a) A bandeira é o símbolo de um Estado soberano e traduz a comunhão de ideias de um povo que vive em
uma mesma nação. Trata-se, portanto, de um símbolo
cultural e político, criado para representar um Estado (uma instituição com uma organização política,
social e jurídica, que ocupa um território específico,
que dispõe de uma Constituição e é dirigida por um
governo).
b) No contexto em que a afirmação é feita, pode-se
concluir que o artista pretende afirmar seu vínculo
absoluto com a terra onde nasceu. Marca, assim, uma
oposição entre ele, que se diz filho da Terra (essencialmente ligado à Natureza), e todos os brancos que
se veem como cidadãos de um país arbitrariamente
constituído.
c) Quando afirma que foi “anexado”, Yuxweluptun faz
uma alusão à ocupação da sua terra natal pelos colonizadores europeus. Os povos aborígenes do Canadá

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Unidade 1

foram dominados, como tantos outros povos nativos
de territórios colonizados por potências europeias.
Nesse sentido, os descendentes dos conquistadores
foram “protegidos” pelas mesmas instituições que
usurparam, isto é, “anexaram” as terras das tribos
indígenas da região.

a) Os punhos fechados erguidos em sinal de protesto.
A expressão facial das mulheres, que sugere revolta
e sofrimento.
b) O fotógrafo pretende registrar mais um episódio em
que palestinos protestam em relação à ação israelense (expansão de um muro separatista que passa no
meio de terrenos da aldeia palestina de Al-Zawieh).
O fato de as mulheres estarem em primeiro plano,
gritando diante de um soldado que as observa impassível, sugere a complexidade da situação. O quadro
de Yuxweluptun também tematiza a questão do

6
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direito à terra, mas em um contexto completamente
diferente, aquele dos povos indígenas que perderam
a terra após um processo de colonização. Seja pelo
registro fotográfico ou pela criação artística, constata-se a intenção dos autores de denunciarem uma dada
situação relacionada à posse da terra.
Nos dois casos, estamos diante de textos não verbais.
Podemos ler a foto e atribuir a ela significados que vão
além do mero registro de uma cena específica. Reconhecemos, nela, a intenção do fotógrafo em denunciar
uma situação de conflito, de promover a reflexão por
meio das imagens. O mesmo pode ser dito em relação
ao quadro de Yuxweluptun: ele pretende fazer com
que as pessoas reflitam sobre o que aconteceu com o
direito dos povos aborígenes à terra em que sempre
viveram após a chegada dos colonizadores europeus.

Arte e representação

c) Resposta pessoal. É importante que o aluno
perceba, pelos indícios apresentados no próprio
texto, que a primeira sensação da personagem
é de incredulidade (“O que aconteceu comigo?”).
Depois, a personagem se dá conta de que não
está sonhando, pois se encontra em um ambiente
conhecido e real: seu quarto. É possível pensar no
pânico que a visão de si mesmo causaria a Samsa,
já que temos a caracterização de sua figura como
a de um “monstruoso inseto”.
3

19
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Sobre o autor Arcimboldo
Se julgar interessante, informar aos alunos que Arcimboldo foi um artista do Renascimento italiano que adotava
a filosofia platônica como base para suas composições alegóricas. Assim, as obras que pintou procuravam explicitar a
unidade entre seres humanos, animais e plantas.

Alguns sentidos da arte: Leituras
1

b) Resposta pessoal. O aluno pode responder a essa
questão de maneira afirmativa ou não. Seria importante que o professor recapitulasse, nesse momento,
as definições de arte, discutindo a noção de que a arte
pode ser definida como um processo de transformação da matéria oferecida pela natureza. O artista
não copia o real, transforma-o em representação,
que revela não só o seu olhar, mas também todas as
influências históricas e culturais que o formaram. O
estranhamento provocado pela representação “fiel”
de uma maçã associada à frase, que nega, em princípio, aquilo que é visto, deve ser enfatizado para que
o aluno perceba a maneira como o artista decidiu se
expressar.
2

> O que faz com que os leitores aceitem como possível a transformação da personagem em inseto é a
construção da verossimilhança do universo ficcional
criado. As condições que regem os acontecimentos
de que trata essa narrativa permitem que o leitor
aceite que, nesse mundo, a transformação de Gregor
Samsa seja verossímil.

21

a) Ao fazer tal afirmação, o surrealista René Magritte
alude ao fato de que a obra de arte propõe uma representação da realidade. Assim, embora tenhamos,
no quadro, a figura de uma maçã, ela não é real, mas
uma representação da maçã real.

a) Gregor Samsa parece ser um homem simples e de
poucas posses. A referência à sua profissão e a descrição de seu quarto como “um pouco pequeno demais”
sugerem uma condição social modesta. Tem-se, ainda,
a impressão de que vive só, já que a fotografia no
porta-retrato é de uma revista. Não há referência a
elementos pessoais no quarto de Samsa.
b) Sim. A descrição apresentada, com ênfase em uma
caracterização mais “grotesca” da visão que Samsa
tinha de si mesmo (“suas costas duras como couraça”,
“seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras
arqueadas”, as “suas numerosas pernas, lastima-

Os elementos presentes no texto que poderiam existir fora do universo da ficção são o quarto de Gregor
Samsa e o ambiente que se descortina do lado de fora
do cômodo: o quarto pequeno com suas paredes conhecidas, a cabeceira da mesa, o mostruário de tecidos, a
fotografia recortada de uma revista ilustrada colocada
em uma moldura dourada, a foto de uma senhora com
um gorro de pele envolvida em um boá de pele, a janela,
o tempo nublado e o barulho das gotas de chuva. O que
não poderia, provavelmente, acontecer fora do universo
da ficção é a transformação de Samsa em um inseto
e, como consequência, toda a descrição da aparência
da personagem.

4

Resposta pessoal.

> Resposta pessoal.

De olho na arte

22

Não há uma resposta “correta” para a questão feita. O
que se pretende é levar os alunos a refletir sobre como o
espaço de circulação de uma obra de arte contribui não só
para definir o seu sentido, como até para caracterizá-la ou
não como arte.

Os agentes da produção artística: Leituras

23

As questões podem ser discutidas em classe, para que
dessa forma os alunos possam trocar suas opiniões, que
serão bem diferentes, transformando assim a atividade em
um modo prático de eles perceberem que há várias maneiras
de olhar e interpretar uma obra de arte.
Na questão 2, os alunos poderiam realizar um estudo a
respeito do uso da imagem da Mona Lisa, tanto artístico
(Duchamp, Warhol, Botero, Dali) como comercial (calendários, camisetas, canecas, cartões, anúncios publicitários).
Algumas questões que poderiam ser levantadas para uma
discussão em classe: O que faz com que a imagem da Mona
Lisa seja tão popular após tantos séculos? Qual a diferença
entre vê-la em uma pintura e em um objeto do cotidiano
ou em um anúncio publicitário, por exemplo? O que leva as
pessoas a comprar reproduções de obras famosas?

Comentários e respostas das atividades

7

velmente finas” que “tremulavam desamparadas
diante dos seus olhos”), leva à aceitação do adjetivo
“monstruoso” para caracterizar a personagem.

7
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que se passa com a personagem principal: o leitor do
romance. O aluno já deve ter aprendido, no Ensino
Fundamental, o que é um foco narrativo onisciente.
Talvez seja interessante aproveitar para relembrar, em
linhas gerais, o que caracteriza um foco como esse.

a) A paisagem é árida, sem muitos detalhes que chamem a atenção para ela, ao contrário da Mona Lisa,
que é retratada de modo minucioso, revelando o
cuidado do pintor em caracterizar a roupa que veste,
cheia de dobras e enfeites. Além disso, a Mona Lisa
está em primeiro plano, no centro do quadro, e a
luz se concentra em seu rosto. O fato de ocupar o
primeiro plano faz com que a relação de tamanho
entre a paisagem (longínqua e ao fundo) e a figura
humana (grande e central) chame a atenção do
observador para esta última.

a) A primeira personagem apresentada é um leitor. Pelos
comentários do narrador a respeito de suas atividades, imaginamos tratar-se de um dono de fazenda,
provavelmente alguém de posses, bastante atarefado,
que encontra grande prazer na leitura. Além dele,
temos as personagens da história que está lendo:
um homem e uma mulher, amantes. Apresentados
como “heróis” da história que está sendo lida, precisam se livrar de um “corpo” que parece impedir sua
felicidade.

b) A paisagem do lado esquerdo força a vista para
baixo, enquanto a paisagem do lado direito força a
vista para cima. Com isso, a Mona Lisa parece estar
mais alta em um lado do que no outro e a própria
expressão de seu rosto (os seus lábios parecem se
mexer) muda com esse deslocamento do olhar.

b) O primeiro cenário é o escritório do fazendeiro-leitor.
O segundo cenário é o lugar de encontro dos amantes,
uma cabana no mato. É importante ressaltar que, a
partir da tomada de decisão dos amantes, a ação
é desencadeada e o narrador passa a apresentar o
caminho percorrido pelo homem em direção a sua
vítima. Essa descrição culmina com a referência à
porta de um salão, à luz dos janelões, ao alto respaldo
de uma poltrona de veludo verde, e à cabeça do homem que, sentado na poltrona, lê o romance. Nesse
momento, a sala que será adentrada pelo amante
revela-se como parte do primeiro cenário.

c) As estradas curvas, as águas no fundo, o aqueduto (lado
direito do quadro, na altura do ombro da Mona Lisa).
2

a) O principal elemento é a mulher retratada que,
apresentando pose, sorriso e cabelos semelhantes
àqueles da Mona Lisa, imediatamente faz com que
nos lembremos do quadro de Da Vinci. É interessante observar, porém, que esses elementos marcam,
ao mesmo tempo, a semelhança e a diferença entre
as duas obras. São semelhantes o suficiente para
provocarem o reconhecimento do “diálogo”, mas
diferentes para nos fazerem perceber que se trata de
uma releitura e não de uma cópia... Além da figura
central, é possível identificar também uma paisagem, sugerida principalmente do lado esquerdo do
quadro (retratada em apenas algumas pinceladas),
que evoca a paisagem do original.

Comentários e respostas das atividades

b) O estilo do pintor (“nervoso”, com pinceladas que
remetem ao grafite, à pichação), o texto (muitos
alunos podem não ter visto a nota de 1 dólar americano, mas reconhecerão alguns elementos que
permitem identificá-lo como tendo sido copiado
de uma nota monetária), os riscos que deformam
a mulher retratada.

c) A história narrada se passa em uma tarde (inicia-se
quando o leitor retoma a leitura do romance interrompida dias antes e se encerra quando, ao anoitecer,
o homem se aproxima da casa para assassiná-lo).
d) O acontecimento desencadeador da ação final é a
tomada de decisão dos amantes. Depois de se encontrarem na cabana no mato, decidem eliminar o
“corpo que era necessário destruir” (supõe-se que
se trata do marido dessa mulher que vai à cabana
encontrar-se com o amante).
2

Por meio da coincidência de cenários (promovida pelas
descrições inicial e final do ambiente em que se encontra o fazendeiro-leitor) e pela menção ao capataz
(com quem o fazendeiro-leitor conversa no início do
texto e que se encontra ausente no fim: “O capataz
não estaria àquela hora, e não estava”), o narrador
nos leva a constatar algo aparentemente impossível: o
fazendeiro-leitor lê a sua própria história no romance
que tem em mãos. Esse elemento fantástico, absurdo,
promove a superposição do que, no conto, são os planos
da realidade (história do fazendeiro-leitor) e da ficção
(história dos amantes).

3

Se voltarmos ao início do conto, veremos que o narrador nos informa algo importante sobre o escritório
em que se encontra o fazendeiro-leitor: ele dava para
o parque de carvalhos. Logo adiante, quando ele começa a ler o romance, descobrimos que os amantes
do romance lido se encontram em uma cabana no
mato. Na cena final, a coincidência de cenários nos
leva a concluir que a cabana “no mato” localizava-se,
na verdade, no parque de carvalhos visto a partir dos
janelões do escritório. Nesse sentido, a “continuidade”
dos parques alude à fusão do parque da ficção com o
parque da realidade do fazendeiro-leitor.

c) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que
o fato de ele ter escolhido uma imagem tão usada e
popular pode servir para várias interpretações: homenagem irreverente a Da Vinci, “modernização” de
uma imagem desgastada, ato de rebeldia contra a arte
tradicional, crítica à comercialização da arte, etc.
d) Resposta pessoal.
3

Pelo fato de ter uma técnica que lembra o grafite (a
arte das ruas) e de conter elementos de uma nota
(1 dólar, o menor valor), a obra supõe um público urbano, inquieto, questionador, voltado para as formas
mais radicais de manifestação artística e que simpatize
com a arte de vanguarda.

Texto para análise
1

27

O foco narrativo desse conto está em 3a pessoa (“Começara a ler o romance...”), é uma “voz” que conta o
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a) Nessa passagem, o narrador alude à possibilidade
de, por meio da leitura de textos literários, vivermos
experiências apenas imaginadas, que em muito
diferem da realidade que nos cerca. Nesse sentido,
a leitura pode transformar-se em uma verdadeira
“viagem”, na qual o leitor embarca munido apenas
de sua imaginação, alimentada pelo livro que lê. A
mera fruição do texto pode representar, para muitos
leitores, um descanso de uma realidade mais dura.
Professor: seria interessante discutir com os alunos
sobre essa função do texto literário. É importante
que eles percebam que o prazer provocado pela
experiência da leitura de um bom texto não significa alienação do real. Pode-se, em um primeiro
momento, “viajar” para outros mundos e realidades
meramente possíveis e sugeridos pelo texto, sem
que isso inviabilize, em um segundo momento, que
se faça a análise desse mesmo texto e se identifiquem, nele, vários pontos de contato com o real.

5

Em certo sentido, sim. No caso desse conto, vemos uma
história aparentemente banal: um homem e uma mulher envolvidos em uma relação de adultério decidem
eliminar a pessoa que impede, a seu ver, a concretização de seu amor (o marido traído). Histórias como
essa são encontradas, com frequência, nas páginas
policiais dos jornais. Quando lemos, encontramos no
comportamento das personagens, em suas histórias e
sentimentos, o espelhamento de situações que podemos já ter vivido, estar vivendo ou vir a viver. É desse
modo que a literatura e as demais formas de arte levam
o ser humano a refletir sobre as angústias e alegrias
da própria existência, a compreender a realidade ou a
encará-la sob uma outra perspectiva.

6

Há várias possibilidades de resposta: a lâmpada pode
se referir a uma denúncia; pode querer dizer lucidez,
resistência, civilidade, humanidade, entre outras.

7

Ele se refere à função de denunciar a realidade, ou seja,
ao escritor, cabe denunciar aquilo que lhe parecer em desacordo com as condições de dignidade do ser humano.

8

Sugerimos que todas as atividades sejam feitas oralmente, com a participação de todo o grupo. Essa discussão pode ser precedida de uma discussão em grupos
menores ou de uma reflexão individual. As respostas
são livres. O principal objetivo é levar os alunos a uma
discussão que retome alguns dos principais conceitos
do capítulo e que lhes permita aplicar o conhecimento
que adquiriram.
No momento de orientar o debate sobre as diferentes respostas para as questões a partir das quais os
alunos deveriam refletir, é interessante observar se
eles foram capazes de associar a ação dos pichadores
a um protesto contra o que se poderia chamar de “arte
institucionalizada”, ou seja, reconhecida culturalmente e restrita à exposição em espaços fechados. Outro
aspecto importante da discussão deve ser a reflexão
sobre o conceito de arte e suas limitações, provocada
pela polêmica pichação.

Jogo de ideias

30

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo, levar os alunos

a compreender melhor os significados que podem ser
atribuídos à arte e suas formas de expressão. Além disso,
achamos ser possível, por meio dessa atividade, estimular
a análise dos aspectos presentes em determinadas manifestações artísticas, como a pintura, o grafite, a escultura,
que permitem afirmar que a arte pode ser considerada
“uma provocação, espaço de reflexão e de interrogação”.
Acreditamos que a tarefa de selecionar obras dos artistas
contemporâneos, para uma apresentação em Power Point
e levantar os aspectos que as tornam expressivas, além
de ampliar o repertório cultural e artístico dos alunos,
permite a eles exercitar a capacidade de análise dos
elementos presentes nessas obras, fazendo que a arte
seja considerada uma provocação, espaço de reflexão e
de interrogação. Para que isso ocorra, os alunos devem
perceber, nas obras, os aspectos que sugerem a maneira
como cada um dos artistas procura, por meio de seu trabalho, “provocar a reflexão no observador sobre o lugar
da própria arte na sociedade de consumo (como é o caso
da obra Mona Lisa, de Basquiat) ou sobre a relação entre
o observador e o objeto observado”. Essa seleção é fundamental para que sejam escolhidas as obras que revelem,
pelo caráter de ruptura apresentado, pelo tipo de reflexão
provocada, pelo tema explorado, a diversidade de sentidos
que a arte pode ter. Seria interessante que, depois das
apresentações em Power Point, os alunos fizessem uma
discussão sobre as diferentes definições de arte ao longo
da história, refletindo sobre os aspectos observados nas
obras selecionadas que permitem defini-las como arte. O
principal objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma
discussão que retome alguns dos principais conceitos
do capítulo e permita uma “aplicação” do conhecimento
que adquiriram.
Para auxiliar os alunos na seleção das obras de cada
artista, os seguintes sites podem ser indicados para pesquisa: <http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/
basquiat/street-to-studio> e <http://www.jean-michel-basquiat.com>, sobre Basquiat; <http://www.tate.org.
uk/modern/exhibitions/unilever.htm> e <http://www.
guggenheim.org/new-york/exhibitions/video/past-exhibition-videos/louise-bourgeois>, sobre Louise Bourgeois;
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=573>, sobre Beatriz Milhazes; <http://osgemeos.
com.br/index.php/biografia>, sobre OsGêmeos; <http://
www.banksy.co.uk>, sobre Banksy. Como alguns dos
sites indicados estão em inglês, achamos que seria interessante fazer o trabalho em parceria com o professor
dessa disciplina.

Conexões

31

O filme Desejo e reparação contém uma cena bem realista
de sexo e muitas sobre a violência da guerra.

Capítulo 2

Literatura é uma linguagem

32

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H16, H18 e H22. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus

Comentários e respostas das atividades
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2

3

O que se vê, no centro da foto, é uma estrada deserta
que se estende a perder de vista. A vegetação dos dois
lados é rala. Do lado direito veem-se postes de linha.
No asfalto, uma linha central branca interrompida indica que é uma estrada de duas mãos. Mais ao fundo,
percebemos um declive na estrada, o que faz com que
se tenha a sensação de afunilamento do caminho, que
prossegue até a linha do horizonte. O horizonte é marcado pelo contorno de montanhas, que se destacam
na faixa clara do céu nublado.
O efeito inicial é o do caminho que se estende até o
infinito. Uma estrada que descortina, para quem a vê,
a possibilidade de ir ao encontro do desconhecido.
Resposta pessoal. Trata-se, aqui, de uma interpretação
livre, já que cada um pode reconhecer diferentes sentidos na foto. De modo geral, alguns sentidos podem
imediatamente ser associados à imagem da estrada
sem fim: pode ser a estrada da vida, que deverá ser
percorrida por todos nós; também é possível “ler”, nas
marcas da estrada, uma jornada pessoal que pode se
traduzir em uma grande transformação do indivíduo
que a empreende; como a imagem é pouco definida,
uma outra associação possível é com o inconsciente,
com o sonho, etc.

Da imagem para o texto
4

Comentários e respostas das atividades

8

De olho na imagem

As vírgulas criam um ritmo mais ágil, porque promovem o encadeamento de várias cenas do que vai sendo
deixado para trás à medida que o carro “voa” pelas
estradas do Nebraska. Como o narrador apenas registra
essas cenas, sem qualquer explicação, o leitor é levado
a reconstruir, mentalmente, as imagens sugeridas.

6

Dean refere-se ao caminho escolhido por Sal para a
própria vida. “Estrada”, nesse texto, ganha o sentido de
escolha, de trajetória pessoal, caminho a ser trilhado
ao longo da vida.
“... nós sacamos a vida, Sal — sabemos como domá-la, e
sabemos que o negócio é continuar no caminho, pegando
leve, curtindo o que pintar da velha maneira tradicional.”

> Nessa fala, vemos Dean defender a ideia de que
é preciso viver a vida de acordo com o momento,

35

Espera-se que os alunos percebam a conotação da imagem. Sugerimos explorá-la.

Texto para análise

38

1

O cachalote é avistado e depois desaparece nas águas.
Os marinheiros esperam que ele reapareça e partem
em sua perseguição. Ao se aproximarem da baleia, um
dos homens atira um arpão. Já ferida, a baleia é atingida
outras vezes até que Stubb, que comanda a operação,
acerta mortalmente o cetáceo no coração. O cachalote,
depois de intensa agonia, finalmente morre.

2

As imagens são as seguintes: “Cachalote gigantesco rolava pela água como o casco virado de uma fragata, seu
dorso enorme e lustroso, de uma cor Etíope, brilhando
ao sol como um espelho”; “Mas ondulando preguiçosa
pelas cavas do mar, e, vez ou outra, lançando tranquila
seu jato vaporoso, a baleia parecia um burguês corpulento fumando o seu cachimbo numa tarde de calor”.

a) O narrador faz referência à estrada por onde viajam,
à velocidade do carro (170 quilômetros horários), às
cidades do estado do Nebraska por onde passam
durante a noite (Ogallala, Gothenburg, Kearney,
Grand Island, Columbus). Todos esses elementos,
combinados, dão ao leitor a possibilidade de confirmar que se trata da história de uma viagem.

5

Segundo Dean, sua filosofia de vida pode ser resumida
da seguinte forma: “vou seguindo a vida para onde ela
me levar”.

> Essa filosofia de vida sugere que devemos estar
abertos a novas possibilidades, em lugar de tentar
controlar todas as opções que a vida nos apresenta.

33

b) As passagens mais sugestivas da liberdade dos
jovens são: “me parecia algo perfeitamente normal
voar a 170”; “Ah, homem, essa barca é um sonho [...].
Pense no que poderíamos fazer se tivéssemos um
carro assim. [...] Curtiríamos o mundo inteiro num
carro como esse, você e eu, Sal, porque, na verdade,
a estrada finalmente deve conduzir a todos os cantos
do mundo”.

7

sabendo “curtir” o que aparecer, “pegando leve”. De
certo modo, a ideia do prazer imediato, do descompromisso com o futuro são marcas de um comportamento associado à juventude.

33

> Em primeiro lugar, Ismael, ao referir-se ao cachalote
como um ser “gigantesco” e compará-lo a uma fragata
soçobrada, sugere, com as imagens utilizadas, a enormidade da baleia. Também poderíamos imaginar,
pela descrição feita, a beleza da cena de um animal
tão grandioso nadando em alto-mar. Além disso, a
comparação entre o jato expelido pelo animal com o
cachimbo fumado por um fidalgo em uma tarde enevoada passa a ideia da calma com que esse cetáceo
de tão grandes proporções desliza pelas águas.
3

O trecho sugere que o respiradouro do cachalote, por
onde é lançado um jato de água quando ele sobe para
respirar, é semelhante ao cachimbo que Stubb fuma.
Durante todo tempo em que caça a baleia, Stubb está
fumando. Quando o animal finalmente perece, o cachimbo de Stubb também se apaga, e ele, ao referir à
morte do animal, explicita a comparação entre eles,
afirmando que “os dois cachimbos se apagaram”.

4

Stubb deseja atingir, com sua lança, o coração do cachalote, pois assim a luta se encerraria.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leitura da imagem

> “Quando estava bem em cima da proa, Stubb cravou lentamente sua lança comprida e afiada no
peixe, e ali a manteve, resolvendo sempre de novo,
cuidadoso, como se estivesse cautelosamente
procurando por um relógio de ouro que a baleia
tivesse engolido, e que ele temia que se quebrasse
antes de conseguir fisgá-lo para fora. Mas aquele
relógio de ouro que procurava era a vida mais
profunda do peixe.”

10
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O texto informa o sofrimento causado às baleias quando são caçadas, relatando como se dá a perseguição a
esses animais e como é feito o seu abate, geralmente
depois de repetidos disparos de arpão que causam
grande agonia aos cetáceos. Destaca, ainda, que,
mesmo depois de declaradas como mortas, as baleias
ainda podem estar em sofrimento, já que os critérios
dos baleeiros para julgar a morte de uma baleia são
considerados inadequados pela Comissão Internacional da Baleia (CIB). Segundo a WASP, há provas de que
os espasmos mortais desses animais podem durar
mais de uma hora e não cerca de dois minutos como
afirmam os baleeiros.

> As informações são apresentadas de forma direta,
clara e objetiva, já que se trata de um texto cuja
função é informar e, por meio dessas informações,
conscientizar a população sobre a necessidade de
lutar pela proibição da caça às baleias.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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A descrição, no trecho do romance, da agonia da baleia
durante toda a luta que trava com seus perseguidores
confirma as evidências relatadas no texto 2 sobre o
sofrimento das baleias quando caçadas.

de diferentes linguagens proposto no capítulo. Uma vez
escolhidos os textos, as equipes devem selecionar aquele
que melhor representa os aspectos da linguagem literária
discutidos no capítulo. Feita a seleção, é hora de buscar uma
imagem que combine com o texto. A orientação, nesse caso,
é semelhante à dada para a escolha do texto: seja fotografia, pintura ou escultura, essa imagem deve ter uma carga
simbólica forte e tratar da emoção, sentimento e/ou comportamento presente no texto escolhido. É mais provável que
imagens da natureza sejam mais facilmente associáveis a
sentimentos (montanhas, pôr do sol, mar calmo ou agitado, por exemplo) do que fotos com uma quantidade muito
grande de informações específicas (cenas urbanas).
Outra possibilidade interessante é buscar, em rostos humanos, expressões que sejam reconhecidas como típicas
de um sentimento ou emoção presente no texto escolhido.
O fundamental é que os alunos compreendam o poder
simbólico das diferentes linguagens artísticas.

Capítulo 3

Literatura é gênero I: o épico e o lírico

Possibilidade: O texto 1 tem perspectiva subjetiva,
função estética e uma linguagem predominantemente conotativa; o texto 2 tem perspectiva objetiva, função utilitária e uma linguagem predominantemente
denotativa.

> O texto 1 caracteriza-se como literário porque nele
se observa a perspectiva subjetiva adotada pelo
narrador ao narrar o episódio da caça ao cachalote.
O trecho transcrito integra um romance em que o
personagem Ismael reconta todos os fatos relacionados à viagem que fez no baleeiro Pequod. Dentre
eles, está o da caça ao cachalote abatido por Stubb.
Por meio da reconstituição dos fatos, Ismael revive
esse momento, caracterizando-o de forma bem
vívida para o leitor. O texto 2 caracteriza-se como
não literário porque tem um caráter fortemente
informativo. Apresentado em um site de uma sociedade que luta pela preservação dos animais, o texto
apresenta informações sobre a crueldade da caça às
baleias, com o objetivo de persuadir os leitores sobre
a necessidade de proibir essa prática.
Seria interessante explicar aos alunos que os critérios apresentados têm por objetivo apenas indicar,
didaticamente e de forma sintética, alguns aspectos
que auxiliam na identificação de textos literários e
não literários. É importante que os alunos tenham
clareza de que a situação comunicativa específica
em que esses textos e seus agentes se inserem,
assim como a esfera em que foram produzidos
também são critérios importantes para identificá-los adequadamente.

Jogo de ideias

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.
O desafio do Anel

43

Seria interessante assistir ao filme O Senhor dos Anéis – A
Sociedade do Anel antes de começar a discutir, com os alunos,
a imagem e o texto que estão reproduzidos nesta seção. No
Portal Moderna Plus (www.modernaplus.com.br), há a cena
em que a Sociedade do Anel é formada durante o Conselho na
casa de Elrond. Depois de verem o filme, os alunos terão mais
informações sobre o enredo básico da trilogia do Anel, além de
poderem comparar como duas linguagens distintas (o cinema
e a literatura) elaboram uma mesma narrativa. Pode-se discutir, por exemplo, o fato de não haver, no filme, uma explicação
para o caráter heroico de Frodo (ao oferecer-se como portador
do Anel), enquanto no texto Elrond explica para os membros
do Conselho o significado do gesto do hobbit.

Leitura da imagem
1

43

Pela foto, vê-se que Frodo está sujo, machucado, com os
cabelos em desalinho e as roupas sujas e rasgadas.

> Sua aparência sugere que a jornada cumprida pela
personagem foi muito árdua e perigosa. O herói traz,
no próprio corpo, as marcas das dificuldades que
teve de superar para alcançar o seu objetivo.

40

Sugerimos que todas as atividades sejam feitas oralmente,
com a participação de todo o grupo. O primeiro passo para
a realização da atividade proposta pode ser um pedido aos
alunos para que escolham um ou mais textos literários
de que gostem. É importante que esses textos sejam claramente simbólicos, ou seja, que representem emoções,
sentimentos e/ou comportamentos humanos mais gerais,
para que possam dar margem ao exercício de associação

42

2

Na foto, vemos o olhar de Frodo inteiramente concentrado no Um Anel. De um lado, portanto, temos o herói
e, do outro, o objeto de tentação que procura seduzi-lo
e desviá-lo do caminho do bem. A missão de Frodo é
destruir o Um Anel, mas sua grande luta é resistir ao
desejo de conquistar todo o poder que esse Anel lhe
“promete”. Nesse sentido, a foto nos mostra o embate
entre o bem (representado pela resistência do herói) e
o mal (simbolizado pelo Anel).

Comentários e respostas das atividades

5

11

Sup_P1_(001-037)-d.indd 11

11/11/10 12:32 PM

3

Além de identificar sua origem — Frodo é um hobbit
—, Elrond preocupa-se em destacar sua coragem,
dizendo que poucos enfrentaram perigos maiores ou
dedicaram-se a missão mais urgente para chegar até
a terra dos elfos (Valfenda).

4

Além da coragem de enfrentar “perigos maiores” para
chegar até Valfenda, Frodo também assume a missão
de levar o Um Anel até a montanha da Perdição, apesar de não saber sequer qual caminho seguir. Mostra,
com isso, que está disposto a arriscar a própria vida
em nome do bem comum. Ele se dispõe a enfrentar o
desconhecido, mesmo sentindo um “grande pavor” e
“um desejo incontrolável de descansar e permanecer
em paz”. Com esse gesto, Frodo qualifica-se como herói,
porque ignora sua própria vontade, supera seus medos
interiores e sacrifica-se em nome da sobrevivência de
diferentes povos.

5

Comentários e respostas das atividades

43

Texto para análise

50

1

Dantès é tomado pela solidão e pelo desespero. Ao se ver
só, considera a possibilidade de suicidar-se, mas desiste
da ideia quando se recorda da vingança que ainda tem
de praticar contra os responsáveis pela ruína de sua vida.

2

O trecho a ser copiado é o seguinte: “— Morrer!... oh!
não, não! — exclamou; — não valia a pena ter vivido
tanto tempo, padecido tanto, para morrer agora! Morrer
era bom, quando o resolvi em outro tempo, há muitos
anos; mas hoje seria realmente auxiliar muito o meu
miserável destino. Não, quero viver; quero lutar até ao
fim; quero reconquistar a ventura que me foi roubada.
Antes de morrer esquecia-me de que tenho de vingar-me
dos meus algozes, e talvez, quem sabe, de recompensar
alguns amigos”.
a) Dantès quer viver, “lutar até o fim” e reconquistar
aquilo que lhe foi roubado: sua “ventura”. Além disso,
deseja vingar-se daqueles que o traíram e também
recompensar alguns amigos.

“É chegada a hora do povo do condado, quando deve
se levantar de seus campos pacíficos para abalar as
torres e as deliberações dos Grandes.”

6

Quando Elrond se pronuncia, após ouvir a declaração
de Frodo (“Levarei o Anel”), deixa claro que apenas ele
tem condições de cumprir essa missão: “penso que essa
tarefa é destinada a você, Frodo; e que, se você não achar
o caminho, ninguém saberá”.

b) Ao afirmar que deseja viver para lutar, mas também
para vingar-se de seus inimigos, o herói deixa clara
a sua dimensão pessoal: sua missão é recuperar o
que lhe foi tirado, mas, principalmente, vingar-se. O
fato de mostrar sua fraqueza deixando-se dominar
por sentimentos negativos (o desejo de vingança)
garante a humanidade do herói.

7

As palavras de Elrond sugerem que, além de predestinado, ele precisa, também, demonstrar seu valor,
passando por uma série de provações. Apesar de a
tarefa ser difícil e ele saber que pode falhar, o herói
a assume livremente. Nesse sentido, explicita-se sua
noção de dever, porque reconhece caber a ele enfrentar
o desafio de realizar uma tarefa tão pesada.

c) O suicídio seria uma saída fácil demais e jamais
poderia ser aceita pelo herói. Como o próprio Dantès
afirma, seria ajudar o “destino miserável” que lhe foi
reservado. Ao herói, só cabe uma atitude: recusar tal
saída e enfrentar as adversidades, superando todos
os obstáculos que se apresentarem no seu caminho.
Ao fazê-lo, evidencia sua dimensão heroica.

8

Resposta pessoal. A intenção da pergunta é levar o
aluno a reconhecer uma mesma estrutura que caracteriza o gênero épico (gênero que será abordado
neste capítulo): o herói lança-se em uma jornada
muito difícil e perigosa (para salvar o mundo, promover o bem comum, derrotar as forças do mal, etc.).
Nos pôsteres apresentados, Harry Potter e Batman
são os heróis.

Os pôsteres são, respectivamente, do filme Harry Potter e o
enigma do príncipe, de David Yates, 2009, e do filme Batman – O
cavaleiro das trevas, de Christopher Nolan, 2008.

Os gêneros literários

45

A definição de três gêneros literários baseada somente
em aspectos formais e de conteúdo tem se mostrado redutora e insuficiente. No próximo capítulo trataremos, na
seção “As limitações dos gêneros literários”, dos aspectos
problemáticos dessa abordagem.

Trilha sonora

47

Não, porque na obra épica a figura do herói está profundamente ligada a sua bravura em acontecimentos bélicos.

3

A fuga de Dantès é espetacular e praticamente milagrosa: depois de ser atirado ao mar, com uma bola de
ferro atada aos pés, ele se liberta e vence os perigos do
mar. Vemos o herói, aqui, superando a si mesmo e aos
elementos da natureza. Toda a cena é cheia de ação e
suspense, com a vitória de Dantès sobre todas as dificuldades de uma situação que o coloca próximo da morte.

4

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que
o poema não se refere à trajetória de um herói, mas
tem intenção de expressar um estado interior, de dar
voz à subjetividade do poeta. O objetivo da questão é
promover uma discussão que leve o aluno a perceber
características elementares do gênero lírico, também
assunto deste capítulo, e distingui-lo do épico.

Soneto Fanatismo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Da imagem para o texto

53

No Capítulo 2 da parte III, há um boxe Trilha sonora com
informações sobre a gravação que o cantor Raimundo Fagner
fez deste soneto de Florbela Espanca.

De olho no filme

53

Não há uma resposta única para essas perguntas. O objetivo é levar os alunos a refletir sobre o poder “inspirador”

12
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Texto para análise
1

57

Os versos que, explicitamente, tratam do preconceito
racial são: “Da favela, da humilhação imposta pela cor”;
“Sou um oceano negro, profundo na fé,”; “Trazendo
comigo o dom de meus antepassados,/ Eu carrego o
sonho e a esperança do homem escravizado.”

> O eu lírico manifesta, no poema, o seu “canto” de
resistência.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

O eu lírico enfrenta o preconceito sem jamais se deixar
derrotar. Podemos associar o seu comportamento a
uma série de qualidades positivas: força, resistência,
perseverança. Na última estrofe, surgem duas outras
marcas do seu comportamento: o orgulho por pertencer à raça negra e a esperança de alcançar “um novo
dia de intensa claridade”.

> Resposta pessoal. O título do poema e a expressão
“eu me levanto” (e suas variações), repetida ao longo
do poema, podem ser associados diretamente aos
sentimentos de força, resistência e perseverança do
eu lírico. O sentimento de esperança (e também de
orgulho por sua raça e seu povo) poderia ser associado a alguns versos da última estrofe do poema
(“Em direção a um novo dia de intensa claridade”,
“Trazendo comigo o dom de meus antepassados”,
“Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado”).
3

Possibilidade: alguém que faça as afirmações e acusações que aparecem no poema deve ter sofrido
discriminação racial, ou seja, deve ser o negro que
foi humilhado, que teve seus antepassados escravizados e que carrega, hoje, o “sonho e a esperança”
de sua raça.

> Resposta pessoal. O aluno pode se valer, para construir a imagem do eu lírico, daquilo que é afirmado
no próprio poema sobre a discriminação dos negros
e sobre o seu passado de sofrimento. Pode ainda
recorrer ao seu conhecimento de mundo sobre a
escravidão e a discriminação racial que ainda hoje
ocorrem em inúmeras sociedades.
4

5

Podemos perceber, no poema, um recurso mais evidente: a repetição da expressão “eu me levanto”
para marcar a resistência do eu lírico diante dos
preconceituosos. Além disso, é importante perceber
que essa expressão é utilizada depois de uma sequência de ações desse interlocutor para “quebrar”
a força do negro.
As ideias de fé e de expansão que podem ser reconhecidas em “Sou um oceano negro, profundo na fé,/
Crescendo e expandindo-se como a maré” reafirmam
a crença do eu lírico na força de seu povo. Essa ideia
é ainda mais reforçada nos outros versos em que “dia
de intensa claridade” se opõe a “noites de terror e
atrocidade”, revelando o otimismo do eu lírico quanto
a seu futuro pessoal e o de seu povo.

Jogo de ideias

58

Sugerimos que todas as atividades sejam feitas oralmente, com a participação de todo o grupo. Jornais e
revistas (impressos ou disponíveis na internet) são uma
fonte interessante para pesquisar ações reconhecidas
como “heroicas” pela sociedade contemporânea. Antes
de iniciar a pesquisa, é fundamental que sejam estabelecidos alguns parâmetros para o que se vai aceitar como
exemplo de heroísmo. Com base nesses parâmetros, os
alunos devem selecionar alguns casos para debate com
os colegas. Uma vez identificados exemplos, oriente os
alunos para, durante a análise, procurarem determinar
qual é a natureza da ação “heroica”: ela exemplifica um
gesto solidário, corajoso, honesto; trata-se de algo que
beneficiou muitas pessoas, salvou vidas, etc.? Espera-se que, após o debate, os alunos concluam que o herói
contemporâneo não é alguém que representa o caráter
do povo a que pertence (como ocorre com o herói clássico) ou a superação individual, traço definidor do herói
moderno. Ele é o ser humano comum que, por meio de
um ato exemplar, afeta a vida de algumas pessoas. De
modo geral esse ato não simboliza uma característica do
seu povo, nem costuma configurar a superação de grandes obstáculos individuais. O debate com toda a classe
pode ser precedido de uma troca de ideias em grupos
menores. A indicação de um porta-voz para cada grupo
ajudaria a organização do debate.

Conexões

59

Propor aos alunos que organizem um sarau literário. Em
equipe, devem ser escolhidos alguns poemas claramente
líricos e um acompanhamento musical que combine com
os textos. Ao promover uma associação entre poesia e
música, os alunos estariam refazendo o caminho original
trilhado pelos poetas líricos gregos e refletiriam um pouco
mais sobre os estados de espírito e emoções evocados pelos
textos selecionados.

Capítulo 4

Literatura é gênero II: o dramático

60

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem

61

1

Vemos, em primeiro plano, três pessoas: uma mulher
e duas crianças. Ao fundo, atrás das pessoas, avista-se
uma porta de uma casa bem simples.

2

O gesto da mulher, que abraça as duas crianças, e o
modo como se agarram à mulher sugerem que se sentem não apenas acolhidas nos braços dela, mas também
protegidas. É possível imaginar que se trata de uma mãe
e seus dois filhos.

Comentários e respostas das atividades

e, de certa forma, transformador da poesia que, por meio
de suas imagens e metáforas, nos coloca em contato com
sentimentos humanos, visões e emoções pessoais, com as
quais podemos nos identificar. Nesse sentido, a poesia pode,
sim, levar as pessoas a questionar limites e regras impostos
pela coletividade.
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a) O olhar do menino é de assustado.

ela investiu toda a sua força vital para transformá-lo
em um homem e, por meio dele, alcançar a felicidade.
Nesse sentido, é uma fala comovente, que desperta a
simpatia da plateia por essa mulher guerreira, lutadora,
que fez de tudo para ver seu homem alcançar o sucesso
e, quando esse momento chega, é abandonada, trocada
por uma mulher mais nova e rica. A fala dá à plateia (ou
aos leitores da peça) argumentos para compreender o
desespero que move a personagem, entender as razões
que o geraram e para aderir ao sofrimento de Joana.

b) O olhar da mulher é, ao mesmo tempo, de raiva e de
desafio.
4

Resposta pessoal. O aluno deve perceber que a combinação de olhar enraivecido com o gesto protetor sugere
que a mulher encara a pessoa que está fora da foto
como uma ameaça e, por isso, assume uma postura
de desafio e coragem.

5

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno, após observar
os gestos (de proteção, de busca de abrigo) e os olhares
das personagens (raiva, susto), perceba que a cena sugere uma possível ameaça desencadeada pela presença
da pessoa que não aparece e a reação das personagens
a essa suposta ameaça.

6

As roupas são aparentemente simples e a casa que
se avista em segundo plano não tem qualquer marca
que indique uma condição social mais elevada (não é
pintada, não mostra nenhum tipo de ornamentação,
nenhuma vegetação, nada). Por isso, esses elementos
sugerem tratar-se de personagens de uma condição
social mais baixa.

Da imagem para o texto
7

Comentários e respostas das atividades

8

9

O aluno deve destacar marcações de cenário, iluminação, música, entrada de personagens, suas reações, de
modo que, no momento de montar a peça, diretor e
atores tenham alguma orientação sobre como proceder em cena (“Apaga a luz do set das vizinhas; ... Jasão
vai aparecendo do outro lado do palco”; “orquestra
sobe”, “Joana... começa a cantar”). Além disso, o texto
estrutura-se como um diálogo entre duas personagens
(Jasão e Joana), sem que haja a intermediação de um
narrador. Os comentários feitos trazem informações
sobre gestos ou comportamentos (“vai até ela e solta
seus cabelos, jeitosamente”), mas não esclarecem o que
eles significam, deixando a interpretação por conta do
leitor.
A cena trata do reencontro entre um homem (Jasão) e
uma mulher (Joana), que viveram juntos. Estão separados e, pela fala de Joana, podemos inferir que ela se
sentiu traída e explorada por Jasão.
Joana mostra-se mais exaltada. Não quer conversa
com Jasão e se irrita quando ele começa a dizer que
ela ainda está “enxuta” e pode conseguir outro homem,
ou voltar para o marido. Jasão comporta-se de modo
mais contido, cuidadoso, procura ganhar a simpatia
de Joana, agir como alguém que se preocupa com ela,
que ainda gosta dela, apesar de estarem separados.

Resposta pessoal. A fala é muito forte, porque Joana
cobra de Jasão tudo o que fez por ele. Percebe-se que

63

O objetivo desta atividade é levar o aluno a reconhecer
que não há gêneros “puros”. Nesse sentido, podemos identificar momentos de intenso lirismo em uma peça de teatro,
mesmo que ela não contenha músicas a serem cantadas
pelas personagens. Ele deve perceber que o texto é lírico
porque temos aí a expressão absoluta de uma subjetividade: Joana, traída, ultrajada, chega ao fundo do poço e avisa
que não suportará mais nenhum tipo de abuso. A “gota
d’água” adquire, nesse contexto, o sentido da ação que fará
a personagem perder o controle sobre as próprias emoções
e comportar-se de modo desatinado, o que desencadeará o
desfecho da tragédia.

61

10 Na cena, fica claro que Jasão abandonou Joana por interesses financeiros ou materiais. Ele vai se casar com a
filha de Creonte, o homem que “tem de sobra prestígio,
posição” e que fará com que o samba de Jasão “toque
em tudo quanto é programa”. O fato de ele abandonar
Joana desencadeará a tragédia apresentada em Gota
d’água.
11

Trilha sonora

O gênero dramático na Grécia Antiga

64

Se achar conveniente, comentar com os alunos que
tragédias modernas, como Gota d´água e Orfeu no país do
carnaval, retomaram os temas das tragédias clássicas,
mas sem a “pompa” que as caracterizava. Um exemplo
disso está na presença de personagens do povo, em vez
de personagens nobres.

Texto para análise

68

1

Não. Em Gota d’água, Jasão reencontra Joana para lhe
dizer que ela ainda pode refazer sua vida, encontrar
alguém e ser feliz. Em Medeia, Jasão diz que o “temperamento exacerbado” e as “palavras insensatas”
dela são os elementos que determinam a sua expulsão de Corinto.

2

Não. Em Medeia, as personagens são nobres: Jasão é
um herói, líder dos argonautas; Medeia é uma poderosa feiticeira, filha de um rei. Em Gota d’água, as duas
personagens têm uma condição social mais baixa e
vivem em um subúrbio do Rio de Janeiro.

3

a) Em Medeia, a ambição de Jasão se manifesta como
desejo de poder. Quando troca Medeia pela filha
de Creonte, Jasão conquista o poder que lhe garante uma condição de superioridade em relação
aos demais cidadãos. Em Gota d’água, a mesma
personagem ambiciona a fama (ver sua música
tocar em todas as rádios) e a riqueza que virá em
consequência disso. O modo de concretizar essa
ambição, porém, é o mesmo: casar-se com a filha
de Creonte.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3

b) Como Paulo Pontes e Chico Buarque fizeram a
adaptação da tragédia grega para um conjunto
habitacional de um subúrbio carioca da década de

14
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4

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

Na introdução da cena, a voz do coro aponta para o
elemento desencadeador da tragédia que se abate sobre
todos: o desrespeito aos juramentos, a desonra, a falta
de palavra em nome de interesses pessoais levando à
destruição. No final do trecho, o corifeu (regente do coro)
alerta o público para o poder destruidor das paixões:
“Há algo terrível e incurável, acima de qualquer compreensão mortal, no ódio que nasce entre próximos e
amados”. Medeia, que cometeu atrocidades em nome
de seu amor por Jasão, ao ser abandonada, é capaz de
crimes ainda mais terríveis em nome de seu ódio.
a) Sim. Tanto Joana quanto Medeia têm suas ações
determinadas por suas paixões. O amor que têm por
Jasão e a traição que sofrem ao serem abandonadas
levam-nas a agir de maneira violenta e irracional.
b) Embora as respostas dos alunos possam diferir em
função da interpretação que cada um faz das ações
de Medeia/Joana, poderíamos dizer que nos compadecemos delas pela traição que sofreram em nome
da ambição de Jasão e que nos aterrorizamos com a
violência de sua vingança em nome dessa paixão.

Jogo de ideias

68

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre o gênero dramático, levar os alunos a tomar contato com as telenovelas por
meio da seleção de cenas a serem representadas para a sala.
Acreditamos, também, que a necessidade de escolher uma
cena que tematize uma questão moral ou social significativa
para a sociedade brasileira e dramatizá-la, além de levar os
alunos a explorar a expressão oral e cênica, permitirá que
eles exercitem sua capacidade de análise da função que,
hoje, as telenovelas desempenham na sociedade. Esta foi
uma das razões de optarmos pela indicação das telenovelas
Roque Santeiro e O rei do gado, entre tantas escolhas possíveis: ambas fazem referência a aspectos significativos do
contexto brasileiro e tematizam grandes questões morais e
sociais, como o culto aos mitos e os interesses econômicos
envolvidos nesse processo e a reforma agrária.
Depois de realizadas as encenações, sugerimos que todas
as atividades de reflexão propostas sejam feitas oralmente,
com a participação de todo o grupo. Essa discussão pode
ser precedida de uma discussão em grupos menores ou de
uma reflexão individual. As respostas são livres. O principal
objetivo da atividade é levar os alunos a uma discussão
que retome alguns dos principais conceitos do capítulo e
permita uma “aplicação” do conhecimento que adquiriram
por meio da análise das cenas que representaram. Seria
interessante que, a partir dessa atividade, eles percebessem que, hoje, as telenovelas apresentam discussões sobre
assuntos bastante atuais e que o público, de maneira geral,
acaba se “envolvendo” com a trama apresentada e refletindo sobre as questões tematizadas. Sendo assim, é possível
afirmar que este gênero, hoje, acaba desempenhando uma
função semelhante à do teatro na Grécia Antiga. Caso os

alunos tenham dificuldade em selecionar, das duas novelas
indicadas, as cenas que discutam questões sociais e morais
importantes, sugerimos que eles procurem privilegiar as
cenas que tratem, no caso de Roque Santeiro, da reação
das pessoas quando descobrem que o mito que sustenta
a cidade é falso e/ou da tentativa de manter a mentira
para evitar que as vantagens econômicas geradas pela
existência de um santo milagreiro desapareçam; já em O
rei do gado, eles podem escolher algumas das várias cenas
que mostram a luta dos sem-terra pela reforma agrária e
a corrupção de alguns dos membros do movimento, além
de outras que revelam a perspectiva dos proprietários de
terras e sua reação diante das invasões. Ao fazer a indicação das cenas a serem selecionadas, é importante alertar
a turma para a existência de cenas de violência e de sexo
em ambas as produções.
Talvez fosse interessante ampliar essa discussão, refletindo com os alunos sobre como o acesso limitado da
população ao teatro promoveu uma interessante mudança
cultural: as telenovelas e os filmes, gêneros produzidos
também para serem encenados, acabam por desempenhar,
hoje, a função normalmente atribuída ao teatro em outras
épocas. Já assistimos a telenovelas que promoveram a
discussão do racismo, do homossexualismo, da reforma
agrária e do movimento dos sem-terra, da clonagem, etc. Já
vimos filmes que discutiram a miséria brasileira, a loucura,
a violência dos morros e das periferias, etc. Além disso, em
novelas e filmes, temos os conceitos de bem e mal, certo
e errado, ético ou antiético representados nas atitudes de
“mocinhos (as)” e “vilões(ãs)”.
Para auxiliar os alunos na seleção de cenas, seria interessante que eles pesquisassem no site da Rede Globo (<http://
video.globo.com>) ou no Youtube (<http://www.youtube.
com>). Para obter maiores informações sobre as novelas
indicadas, os alunos podem consultar o site Memória Globo
(<http://memoriaglobo.globo.com>), na seção destinada à
dramaturgia. Lá eles encontrarão dados interessantes sobre
as duas novelas, além de poderem assistir a algumas das
cenas destas produções televisivas.

Capítulo 5

Literatura é expressão de uma época

70

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece
o desenvolvimento das competências de área 4 e
5 e das habilidades H12, H13, H15, H16 e H17. Para
identificá-las, consultar a matriz do Enem 2009, que
se encontra no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem
1

71

É possível identificar, na tela, uma metralhadora que
atira (as balas aparecem ao fundo), uma granada e
folhas verdes.

> O título parece ser uma onomatopeia, ou seja, a
reprodução do barulho de uma metralhadora que
atira sem parar.
2

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que
a presença das cores fortes e básicas (verde, vermelho,
azul e amarelo), aliada ao formato HQ utilizado por Roy
Liechtenstein, traz para a cena da guerra um efeito de

Comentários e respostas das atividades

1970, temos o retrato do ambiente e das motivações
que caracterizam esse espaço físico e social. Jasão
é, agora, um sambista humilde que deseja alcançar
aquilo que nunca teve: dinheiro, reconhecimento e
sucesso. Nesse sentido, o objeto de sua cobiça (fama
e riqueza) é claramente influenciado pelo contexto
em que se encontra.
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irrealidade, de ficção. Esse efeito pode ser interpretado
de duas maneiras. A combinação de cores fortes e letras
arredondadas atenua o efeito destruidor da metralhadora que atira incessantemente, porque é como se ela
fosse apenas uma criação ficcional de uma história em
quadrinhos e não uma máquina de matar. Por isso, o
observador pode achar essa uma tela alegre, divertida.

3

Comentários e respostas das atividades

4

O enquadramento da tela, a presença de cores fortes,
o uso de onomatopeia, a perspectiva adotada (uma
grande aproximação da metralhadora, fazendo com
que apenas parte da cena seja, de fato, vista pelo observador) e o texto que narra a cena representada são elementos característicos das histórias em quadrinhos.
Como se trata de uma obra da Arte Pop, a tela não poderia ter surgido antes dos anos 1950. O uso da linguagem
de HQs, marcada pelas cores fortes e onomatopeias, é
característico da estética dos anos 1960, em que os elementos da cultura popular foram incorporados à arte. A
presença desses elementos no quadro de Lichtenstein
é uma evidência do contexto em que a obra foi criada.

5

É possível reconhecer, na composição da imagem, uma
ordem formal para o enfrentamento. Os arqueiros estão lutando, mas os cavaleiros permanecem parados
à espera do momento de atacar. Essa organização da
batalha faz com que o observador perceba uma certa
“ética” da guerra e reconheça, na cena, o respeito dos
guerreiros às regras que constroem essa ética.

6

a) Na miniatura, a guerra aparece como o registro de
uma cena histórica e revela uma visão “ética” da
batalha. Nesse sentido, o artista dá um tratamento
positivo ao tema da guerra. No caso de Lichtenstein,
o tratamento dado à guerra é negativo: a imagem do
avião atingido e do piloto sendo lançado para fora
mostra o poder destrutivo das máquinas modernas
e evidencia o horror da guerra.
b) Sim. No século XIV, a guerra era vista como uma
forma legítima de expansão territorial ou de defesa.
O poder de destruição das armas era infinitamente
mais limitado. Na segunda metade do século XX,
o ser humano já havia presenciado a explosão de
duas bombas atômicas e reconhecido que havia
criado condições para extinguir a vida na Terra. As
guerras deixaram de ser vistas como necessárias ou
justificadas, passando a ser objeto de crítica ou de
temor. É de se esperar, portanto, que as duas obras
revelem a visão de guerra característica do momento em que os artistas viveram e pintaram. Também
há diferenças na linguagem utilizada, ou seja, no
modo de pintar. A miniatura representa as figuras
de modo mais estático, buscando realismo no detalhamento da imagem. O quadro de Lichtenstein
usa recursos de uma linguagem moderna, fazendo

Da imagem para o texto
7

72

a) O acontecimento central é o bombardeio que está
prestes a ocorrer em uma cidade.
b) Guernico corre para a Central Sanitária, onde é o
responsável pela organização do socorro aos feridos.
Ele corre, portanto, para socorrer aqueles que serão
atingidos pelas explosões.

8

Os aviões, os carros, as armas (bombas, metralhadora,
fuzil), a lanterna elétrica, as ambulâncias são indicadores de que a ação se passa no século XX. Além disso, a
alusão aos “fascistas” faz referência ao regime político
(e à ideologia a ele associada) estabelecido por Benito
Mussolini, na Itália, em 1922.

9

Sim. O adjetivo implacável sugere que o avanço dos
aviões não pode ser evitado. Como esse avanço será
sinônimo de destruição, o adjetivo pode também ser
ampliado para indicar que o bombardeio e a destruição não têm como ser evitados. O segundo adjetivo,
mecânico, destaca o aspecto desumano da ação.

10 a) A audição: o barulho dos aviões e das explosões.
A visão: a escuridão da noite. O tato: a vibração
provocada pelos aviões.
b) A referência constante ao barulho dos aviões e à
escuridão da noite faz com que o leitor perceba melhor os diferentes estados de espírito de Guernico:
a expectativa pelo início do ataque, a irritação pela
demora, a urgência para chegar ao local de socorro.

Texto para análise
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Pode-se, também, explorar outros elementos do quadro
para justificar uma impressão diferente. O fato de a boca
da metralhadora aparecer em primeiro plano, destacada
de modo exagerado (como uma hipérbole visual), e a
ausência de um atirador ou de uma vítima podem ser
interpretados como um sinal de agressividade, de violência. Nessa leitura, o observador pode achar a tela brutal,
ilustrativa da destruição provocada por uma guerra que
se torna cada vez mais eficiente e impessoal. Em lugar
de pessoas que combatem, temos máquinas que matam.

do enquadramento da imagem, das cores e do traço
recursos importantes para cumprir sua intenção de
ressaltar o horror da guerra.

Sugerimos que os alunos sejam encorajados a rever, no
Capítulo 3, as explicações sobre os diferentes esquemas
métricos e de rimas, antes de responderem às questões.
1

Os dois poemas dizem essencialmente o mesmo, tanto
que podemos reconhecer no poema de Bandeira quase
todos os versos presentes no soneto de Bocage.

2

O poema de Bocage é um soneto composto por
versos decassílabos que apresentam rimas interpoladas (ABBA ABBA CDC CDC). Manuel Bandeira abandona a forma fixa utilizada por Bocage (soneto); ele
não faz uso de uma métrica regular nem de rimas.

3

a) As hipóteses propostas nas três estrofes dizem respeito às alegrias e prazeres provocados pela possibilidade de alguém usufruir os dons da natureza. Na
primeira estrofe, o eu lírico destaca o prazer de ver
uma manhã de verão se enfeitar de flores e acompanhar a trajetória do rio, que banha as areias e os
prados; na segunda, a alegria de desfrutar o canto
dos pássaros em um pomar; na terceira estrofe, o eu
lírico fala da doçura de ver os mares e céus azulados
pela primavera, que traz alegria para os corações e
enche os prados de flores.

16
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claustro e “lapidar” incansavelmente o verso até que
ele fique impecável.

b) O eu lírico conclui que o prazer associado à natureza é menor do que aquele oferecido pelos braços
da amada.
2

5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

6

Bandeira elimina as inversões sintáticas e usa sinônimos para alguns dos termos utilizados por Bocage. Ao
fazer isso, produz quase uma “tradução” moderna do
poema de Bocage.
Na primeira estrofe, os adjetivos mole e queixoso foram
separados em dois versos independentes, que sugerem
o caminho da água do rio, que desliza “lambendo areias
e verduras”. Na segunda estrofe, a sobreposição dos
substantivos amores, cantos e risadas em versos diferentes pode ilustrar o efeito dos cantos dos pássaros,
que se confundem na alegria do pomar, ou também
criar uma imagem gráfica que lembra a presença dos
pássaros, nos galhos das árvores, enquanto cantam.

b) Possibilidade: na última estrofe, as referências à arte
pura, inimiga do artifício, com força e graça na simplicidade reforçam a ideia de riqueza e sobriedade.
3

O edifício seria o poema pronto, e os andaimes representariam o poema ainda em construção. O leitor do
poema desconhece quanto foi necessário ao poeta suar
e trabalhar até produzir sua obra, assim como aqueles
que observam o edifício pronto não presenciam o esforço dos trabalhadores que o constroem.

4

O poema trata da tensão entre a inspiração e sua realização.

a) Sim. O fato de não ser um poema com forma fixa, de
haver uma disposição diferente das palavras, de haver
uma estrutura sintática mais direta, tudo isso caracteriza um estilo mais despojado, que soa mais atual.

a) O fazer poético é apresentado como a luta para dar
forma à poesia que está dentro do eu lírico (“ele está
cá dentro/inquieto, vivo./ Ele está cá dentro/e não quer
sair”). Esse esforço para dar forma ao que está vivo
dentro do poeta exige um trabalho racional que não se
mostra eficiente. O trabalho intelectual do poeta não
é suficiente para garantir a tradução do sentimento
poético que o invade, já que o verso simplesmente não
“sai”. Nesse sentido, poderíamos dizer que o poeta não
tem controle sobre o fazer poético.

b) Sim. A interjeição puxa! traduz uma certa irreverência
e ironia sobre tantas maravilhas associadas ao tema
do amor no poema de Bocage. Esse é um cenário
positivo demais para ser apresentado por um poeta
do século XX.

De olho no filme

79

b) Resposta pessoal. Seria importante que os alunos
percebessem que a poesia que invade a vida do
poeta é a do momento em que ele percebe que a
criação do poema independe de sua vontade. Embora não consiga traduzir em palavras o que sente,
a poesia está viva dentro dele, mas não quer sair.
Esse momento é, segundo ele, repleto de poesia.

Seria aconselhável assistir ao filme, antes de apresentá-lo aos alunos, para avaliar se é compatível com o grau de
maturidade da turma. Há uma cena, em Highlander, em
que a esposa do herói é violentada, que poderá chocar ou
causar desconforto.

Texto para análise

80

5

Não. No soneto de Bilac, a visão que o eu lírico tem da
poesia e do fazer poético é a busca pela beleza do poema por meio da “lapidação” do verso e da linguagem.
No poema de Drummond, o fazer poético é apresentado de modo diverso: a dificuldade do poeta está em
tentar escrever o verso “inquieto, vivo” e não encontrar
uma expressão formal, por mais que “pense” em como
traduzir em palavras essa inspiração. Poderíamos dizer
que, nesse poema, a poesia é fruto de uma inspiração,
e o maior esforço do poeta será encontrar uma forma
capaz de expressar o que sente.

6

Além das diferentes visões do “ofício” do poeta (uma
que privilegia a razão e sua realização formal e outra
que afirma o poder da inspiração e a frustração pela
impossibilidade de traduzi-la em versos), o que mais
chama a atenção é a linguagem utilizada em cada
um dos textos: no poema de Bilac, os termos mais
rebuscados, a inversão da sintaxe das frases, o uso da
forma fixa do soneto indicam tratar-se de um texto
produzido em um momento passado, no qual a forma era muito valorizada. No poema de Drummond,
temos uma linguagem mais simples, com frases mais
compreensíveis, versos brancos e livres, o que nos leva
a identificar uma estruturação linguística muito próxima da que utilizamos hoje e nos permite associar o
momento de produção do texto com uma estética que
valoriza a expressão acima de qualquer rigor formal.

Seria interessante mostrar aos alunos como a forma
fixa do soneto, nesse poema, também demonstra o esforço
do poeta em busca da perfeição formal: a escolha dessa
estrutura (14 versos, divididos em dois quartetos e dois
tercetos) exige do poeta o esforço para garantir adequação
do tema à forma.
1

O trabalho do poeta, segundo Bilac, deve ser árduo. Isso fica
claro no verso “Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!”.
a) O esforço para atingir a “perfeição” do verso não deve
transparecer no poema. Por isso, o trabalho do poeta
é intelectualizado e distanciado da realidade que o
cerca. Para conseguir a perfeição do poema, o poeta
deve realizar um trabalho que privilegia as ações
racionais e não a emoção.
b) O poeta deve se afastar da vida mundana, cotidiana,
e trabalhar com afinco e de forma meticulosa (como
um beneditino).
c) Como se trata de alcançar, no poema, a perfeição
da forma, o ideal de beleza, nada pode atrapalhar o
poeta. Por isso, ele deve isolar-se do mundo em seu

a) A riqueza e a sobriedade, ou seja, a linguagem rica,
mas enxuta.

Comentários e respostas das atividades
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> Que impressões/sentimentos foram desencadeados
pelos textos lidos?

81

> Há semelhanças significativas entre eles? Quais?

Uma interessante maneira de ilustrar o modo como artistas de diferentes momentos adotam uma perspectiva mais
racional ou passional na composição de suas obras seria
pedir aos alunos que comparassem uma música composta
por Mozart, no século XVIII, com uma de Beethoven, do
século XIX. O primeiro compositor traduz, em suas peças, a
arquitetura musical própria do Século das Luzes, com acordes elaborados. O segundo, já imbuído do espírito romântico,
compõe uma música mais arrebatadora, passional.
Sugerimos que as atividades sejam feitas oralmente, com
a participação de todo o grupo. Essa discussão pode ser
precedida de outra em grupos menores ou de uma reflexão
individual. As respostas são livres. O principal objetivo da
atividade é levar os alunos a uma discussão que retome
alguns dos principais conceitos do capítulo e permita uma
“aplicação” do conhecimento que adquiriram. Seria interessante que eles percebessem como, com o transcorrer do tempo, a música foi se transformando: temos, dependendo das
músicas escolhidas, a possibilidade de notar a mudança da
visão de mundo ocorrida. O que certamente será perceptível
é a mudança de uma visão mais pura e ingênua do mundo
(década de 1920) para uma marcada pelo engajamento político e pelas lutas por liberdade (década de 1960), até uma
visão de mundo mais individualista e, poderíamos dizer,
mais violenta, além de muito diversificada (dias atuais). Tal
modificação é, sem dúvida, determinada pela maneira como
a sociedade se comporta em diferentes épocas. O objetivo
é que o aluno conclua que a época em que as músicas são
produzidas e o público a que se destinam determinam a
escolha do tema, a forma como esse tema é abordado e a
linguagem utilizada.

Unidade 2

Origens
europeias

> É possível identificar uma mesma questão central?
Se sim, qual é ela? Como é abordada pelos autores?
> As imagens provocam que tipo de impressão?

> Perceberam alguma relação entre as imagens e os
textos?
> Que características têm as pessoas que gostam de
ler textos como esses? Por quê?
> Os textos lidos os fazem lembrar de outros textos
ou músicas contemporâneos? Se sim, qual é a semelhança percebida? Se não, quais são as principais
diferenças?
As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

Capítulo 6

Literatura na Idade Média

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece
o desenvolvimento das competências de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.
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Leitura da imagem

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 84

Comentários e respostas das atividades

A seção “Uma viagem no tempo: primeiras leituras” foi
pensada para propiciar um primeiro contato dos alunos com
textos representativos da estética a ser estudada no capítulo.
Nossa intenção foi criar uma oportunidade para que os alunos
possam trocar impressões de leitura, sem que estejam preocupados em analisar características literárias ou observar de
modo mais detalhado usos específicos da linguagem.
Sugerimos que os alunos sejam orientados, em um primeiro momento, a ler silenciosamente os textos reproduzidos
na seção. Concluído esse contato individual com os textos, o
professor pode organizar as carteiras de modo a formar uma
“roda de leitura”. Na sequência, o professor pode escolher
alguns alunos para fazer, em voz alta, a leitura dos textos
da seção. Também é possível que haja voluntários para essa
leitura. Se isso acontecer é ainda melhor.

1

87

O cenário é o jardim de um castelo. Como as árvores
estão carregadas de frutas, a grama está muito verde
e coberta de flores, podemos imaginar que seja uma
cena primaveril. As pessoas estão ricamente vestidas
e tanto homens quanto mulheres aparecem ornamentados (com chapéus, véus ou guirlandas na cabeça).

> A cena se passa nos jardins de um castelo e as
pessoas todas estão bem vestidas, o que sugere que
sejam membros da nobreza (ou da aristocracia).
2

Elas parecem estar tendo um momento de lazer, de
diversão.

> A cena é compatível com as atividades próprias
da nobreza medieval, porque era nas cortes dos
senhores feudais que se reuniam os artistas. As
apresentações de trovadores, jograis e menestréis
sempre aconteciam diante dos membros da corte,
para sua diversão.

A leitura em voz alta é sempre interpretativa, porque exige
que o leitor tome decisões sobre a entonação a ser adotada
em função do sentido que atribui ao texto, à medida que o
lê. Essa é uma experiência que pode favorecer não só o leitor,
mas também seus ouvintes, permitindo que eles reconheçam
(ou descubram) sentidos a partir da leitura do colega.
Concluída a leitura, o professor pode estimular a conversa
sobre alguns tópicos que ajudarão os alunos a refletirem
sobre a experiência:

86

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jogo de ideias

Da imagem para o texto
3

87

Uma relação de devoção amorosa. Ele declara sua total
dependência em relação à mulher sobre a qual fala.

> Alguns elementos indicam que o eu lírico é mascu-
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> Na descrição que o eu lírico faz de sua amada, ele
deixa claro que se coloca em uma posição de inferioridade em relação a ela (“Essa a que nunca farei
jus”) e sofre por ter se apaixonado por alguém que
não corresponde ao seu amor. Um amor que o leva à
loucura (e a uma morte simbólica: “Fiz como um louco
numa ponte,/ E tudo me foi suceder/ Só porque quis
mais horizonte”). A imagem de uma mulher que é
insensível aos apelos do eu lírico, colocando-se como
ser inacessível, é fundamental para o amor cortês.

lino (no terceiro verso, por exemplo, ele se apresenta
como “tolo e sábio”). Ele se apresenta como submisso
à “escravidão branda” a que foi destinado pelo Amor.
Também podemos inferir que seja um trovador (“sei
cantar como ninguém”). A dama sobre quem fala é
apresentada de modo idealizado (dela é a luz que o
aquece, é ela quem lhe fornece o alimento para garantir sua sobrevida), distante (“vejo-a só, não a toco”).
A primeira ocorrência do termo sol é uma referência
metafórica à dama. Ela é o único “sol” que aquece o
coração do trovador, não corre o risco de ser substituída por outra mulher (um outro “sol”). Na segunda
ocorrência, a referência parte do sentido literal (astro
que aquece e ilumina a Terra), para construir uma nova
representação metafórica: nem sob tortura (debaixo do
sol ou ardendo no fogo) o trovador revela o nome da
dama que o aquece (inflama).

3

b) Como ela não responde às suas súplicas e despreza a
homenagem que faz, o eu lírico questiona os valores
universais: se sua amada não demonstra piedade,
não pode haver piedade no universo.

> “mas no sol ou no fogo/não digo quem me inflama.”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

As metáforas são: luz e sol, que se referem à dama
como ser que dá calor e em torno do qual o eu lírico
gravita, e vianda, que se refere a ela como alimento.

4

> Por meio das metáforas o eu lírico caracteriza sua
total dependência da dama: ela é a luz que o ilumina, o sol que o aquece, o alimento que garante sua
sobrevivência.
6

O verso é o primeiro: “Eu sei cantar como ninguém”.
a) O eu lírico trata sua condição superior como algo
negativo, porque não está lhe trazendo a recompensa
esperada (o reconhecimento da dama que louva com
suas cantigas).
b) Os momentos em que o eu lírico faz referência ao papel da mulher são: “se ela me nega o que me assiste”
e “ela me olvida/a paga merecida”. Nos dois casos,
ele afirma ter direito a algum tipo de recompensa,
ou reconhecimento, por cumprir bem o seu papel. A
dama, portanto, deveria reconhecer que ele foi cortês,
que canta melhor que todos os outros e garantir a ele
“a paga merecida”, mas isso não ocorre.

Texto para análise
1

91

O eu lírico está sofrendo por um amor não correspondido. Imaginou que soubesse tudo desse sentimento,
mas descobre que nada sabia, pois o amor não lhe trará
aquela a quem ele ama.
a) A imagem do voo da ave, símbolo de liberdade.
b) O eu lírico inveja essa liberdade e a capacidade de
entrega que pode constatar no voo da ave. Já ele está
aprisionado pelo sofrimento de viver um amor não
correspondido. A imagem do voo enfatiza o “aprisionamento” e a infelicidade em que o eu lírico se
encontra.

2

Ela é caracterizada como uma mulher a quem ele nunca
fará jus, que roubou a sua paz e que se mostra insensível
aos seus apelos. Além disso, tem, segundo o eu lírico,
um comportamento tipicamente feminino: “Não quer
o que deve querer/ E tudo o que não deve faz”.

a) Para o eu lírico, não pode haver piedade no mundo,
se a amada não corresponde às suas expectativas,
ou seja, não tem piedade dele, rejeitando seu amor
e seu louvor.

É importante que os alunos percebam a impossibilidade de uma literatura produzida no ambiente das
cortes surgir no período em que a Europa Medieval está
sendo atacada por invasores (lombardos, normandos
e vikings). Eles devem articular as informações sobre o
período em que predominaram as invasões (entre os
séculos V e X) com outras que obtiveram na primeira
parte do capítulo: a morte de Carlos Magno e a consequente desarticulação do poder central, a criação
de um exército particular, a cavalaria, pelos senhores
feudais, o fim das invasões e a necessidade de justificar
a manutenção dos cavaleiros nas cortes, a criação do
código do amor cortês, redefinindo a função social dos
cavaleiros e transpondo para a literatura as relações
de vassalagem observadas no período.

O nascimento da literatura portuguesa

92

Para facilitar a leitura e a compreensão dos alunos, apresentamos versões para as cantigas galego-portuguesas
reproduzidas nesta obra. É interessante, porém, chamar a
atenção para a linguagem original, porque nela podem ser
identificadas algumas das marcas formais que caracterizam a produção literária medieval. Não se trata, portanto,
de reconhecer somente temas literários, mas também
de observar a linguagem utilizada pelos trovadores para
desenvolvê-los.

Texto para análise

98

1

O tema é o sofrimento amoroso do eu lírico pela possibilidade da partida de sua senhora.

2

O eu lírico masculino, que sofre pela possibilidade
de perda de sua amada; a menção a “mia senhor”
(“senhora minha”), “senhor fremosa” (“formosa”) —
a mulher a quem é dirigida a poesia; a idealização
do sentimento amoroso e da amada, que é quem dá
sentido à existência do eu lírico e sem a qual ele não
saberá o que fazer.

3

O refrão é: “senhor fremosa, que farei?” (”ó formosa!
que farei?”). Esses versos repetidos têm como função
enfatizar o sofrimento do eu lírico e sua completa su-

Comentários e respostas das atividades
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bordinação à amada: sem que ela lhe diga o que fazer,
ele não sabe que rumo dar à própria vida.
Ele se refere à mulher como “mia senhor” (“senhora
minha”).

> Revela uma relação distanciada, que denota respeito,
pouca intimidade e uma postura de subordinação
diante da amada.
5

6

Não há uma resposta única. Os alunos (principalmente
os rapazes) podem dizer que esse tipo de expressão do
sofrimento amoroso é exagerada demais e não seria
possível hoje em dia. Por outro lado, podem identificar
nas paixões que vivem sentimentos muito semelhantes aos do trovador provençal. Seria interessante que
os alunos respondessem oralmente a essa questão, de
forma a promover o debate sobre ela.
O sofrimento amoroso do eu lírico, que afirma que não
existe sem a presença da pessoa que ama.

Há várias cenas de violência nas muitas batalhas retratadas em Cruzada. Sugerimos que o professor assista ao filme
para verificar se é compatível com o nível de maturidade
de seus alunos.

Texto para análise

Comentários e respostas das atividades
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1

8

Temos o sofrimento amoroso do eu lírico, a coita de
amor. Um eu lírico masculino sofre pela impossibilidade de estar com a sua amada e declara-se completamente subordinado a ela (“Eu não existo longe de
você”). Embora não haja uma forma de tratamento
(como mia senhor, na cantiga de amor) que explicite
a devoção do eu lírico a uma senhora, é possível identificar a quem é dirigido o “apelo” amoroso: à mulher
amada que dá sentido à existência do eu lírico.

a) O principal acontecimento da cena é a chegada de
Galaaz, já sagrado cavaleiro, à Távola Redonda.
b) Os cavaleiros são surpreendidos por dois fatos extraordinários: a entrada de Galaaz na sala sem que
nenhuma porta estivesse aberta à sua passagem
(embora o ermitão que o acompanhava tenha entrado
por uma porta) e o fato de ele conseguir se sentar no
assento perigoso e não morrer imediatamente.

2

a) Além de sua aparição milagrosa e do fato de ter
ocupado o assento perigoso, a reação dos outros cavaleiros diante de Galaaz é de reverência. O ermitão
que o conduz afirma ser ele o “cavaleiro desejado”,
descendente de José de Arimateia e pertencente
a uma linhagem sagrada. O rei Artur, ao receber
essa informação, afirma que ele “há de dar cabo às
aventuras do santo Graal”.
b) Os milagres (a aparição no meio da Távola Redonda,
seu assento na cadeira perigosa) que envolvem
Galaaz já sugerem sua associação a manifestações
do poder de Deus. Além disso, a maneira como ele
saúda os cavaleiros (“A paz esteja convosco”) é uma
clara alusão à sua “filiação” ao cristianismo, porque
reproduz a saudação cristã que é utilizada nos ritos
religiosos. Essa também teria sido a saudação feita
por Cristo aos apóstolos após sua ressurreição. Galaaz é descendente de Davi e de José de Arimateia,
como Jesus Cristo. Todos esses indícios permitem
identificá-lo como um cavaleiro a serviço de Deus.

O eu lírico afirma seu amor dizendo que se sente incompleto sem a sua amada (“eu não existo longe de
você”), que a deseja a todo instante, não se conforma
com a impossibilidade de estarem juntos e que a solidão é o seu “pior castigo”.

> Não. Na cantiga, o eu lírico está distante de sua
amada e não se percebe uma relação de intimidade
entre eles, mas de respeito e devoção da parte do eu
lírico. Ele deseja apenas adorá-la, como convinha à
vassalagem amorosa. Na canção, o eu lírico se coloca
mais próximo da amada e, embora diga que não
existe sem ela, percebe-se, pelas comparações que
utiliza para mostrar esse fato, que os dois se complementam. Além disso, ele espera a concretização
do amor (ter a amada nos braços).

100

Seria interessante explicar aos alunos que, na demanda
cristianizada, Galaaz terá sua imagem claramente associada
à de Cristo. Ele representa a salvação do reino de Logres
e dos cavaleiros, é o único puro e casto, saúda os outros
cavaleiros como Jesus costumava saudar seus apóstolos, é
definido por Artur como o “mestre” de todos os cavaleiros e
não sucumbe às tentações que surgem durante a demanda.

a) Todas as referências a elementos da nossa época:
avião, futebol, Piu-Piu e Frajola (personagens de
desenho animado), alto-falantes, carro. Além disso,
a linguagem utilizada é mais coloquial, semelhante
àquela utilizada em contextos informais nos dias de
hoje (“tô louco”, “pra poder te ver”).
b) Sim. Temos, embora com desenvolvimentos diferentes, o mesmo tema tratado na cantiga de amor: o
sofrimento do eu lírico pela ausência de sua amada
e a subordinação de sua existência à presença dela.
Na cantiga, o eu lírico afirma que é a amada quem
dá sentido à sua existência e que, se ela partir, ele
não saberá o que fazer. Na canção, o eu lírico também afirma que não “existe” sem a sua amada, mas
porque ele não a vê, não está com ela e se sente, por
isso, incompleto. Nesse sentido, as duas composições
diferem porque, na canção, não há o medo do abandono, mas de fato a impossibilidade de o eu lírico
estar com sua amada.

100

3

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4

De olho no filme

a) Em primeiro lugar, temos o próprio título da novela,
que se refere à busca empreendida para encontrar
o cálice sagrado em que estaria o sangue de Cristo
derramado na crucificação. Além disso, temos a aparição inexplicável de Galaaz diante dos cavaleiros, a
alusão ao fato de ele ser o cavaleiro escolhido e de
quem falaram todos os profetas, guardando estreita
semelhança com a história de Cristo. A saudação de
Galaaz aos outros cavaleiros é também religiosa (“A
paz esteja convosco”) e ele é o único que consegue
sentar-se no “assento perigoso” sem morrer por isso.
Todos esses elementos indicam a presença divina
associada a esse cavaleiro de Deus.
b) Todos esses elementos sugerem a visão teocêntrica
do homem medieval. A grande aventura empreen-
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4

A grande popularidade de A Demanda do Santo Graal
contribuía para reforçar, nas cortes medievais, a crença
no poder absoluto de Deus e na necessidade de os seres
humanos se curvarem diante de tal poder. Na narrativa,
a salvação do mundo está condicionada à descoberta de
um objeto sagrado. Somente o cavaleiro que se submeter, de corpo e alma, aos mandamentos da Igreja poderá
concluir a demanda. Todas as aventuras narradas nessa
novela de cavalaria reforçam, portanto, a ideia de que é
a Igreja o caminho para a salvação da alma.

Jogo de ideias

101

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre a Idade
Média, levar os alunos a tomar contato com o RPG de forma
a estruturar uma narrativa de aventura que tenha como
tema esse período histórico. Acreditamos, também, que a
necessidade de criar uma aventura medieval e interpretá-la em um jogo de RPG levará os alunos a exercitar sua
capacidade de análise dos ideais de comportamento
cortês divulgados, em grande parte, pelos trovadores e
pelas novelas de cavalaria. Para isso, será necessário que
eles, no momento de criar cada uma das personagens,
identifiquem os ideais de comportamento e as regras de
conduta que caracterizam cada uma delas. Por exemplo,
eles devem ter claro que valores como honra, nobreza e
bravura são característicos dos cavaleiros. As damas, em
geral, são representadas como figuras a serem louvadas e
defendidas dos inimigos inescrupulosos que as ameacem.
Os grandes reis, como bem demonstra a figura lendária de
Artur, são sábios, bondosos, justos e valentes.
Seria interessante que, depois da realização do RPG, os
alunos fizessem uma discussão sobre os elementos utilizados por eles em cada aventura criada, refletindo sobre os
ideais de comportamento e as regras éticas desse universo
medieval. O principal objetivo dessa reflexão é levar os
alunos a uma discussão que retome alguns dos principais
conceitos do capítulo e permita uma “aplicação” do conhecimento que adquiriram por meio da análise das aventuras
que criaram. Caso os alunos tenham dificuldade em criar
uma aventura medieval de RPG, sugerimos que, além das
orientações apresentadas na atividade, eles pesquisem
histórias que tematizam esse período (como A Demanda do
Santo Graal, que tem um trecho apresentado no capítulo) ou
assistam a outros filmes (além das sugestões apresentadas
na própria atividade) que retratem aventuras ambientadas
na Idade Média, como Lancelote, As brumas de Avalon, etc.
Além disso, os links a seguir são bastante interessantes
como fonte de informações sobre a estrutura do RPG e
sobre o processo de criação de personagens desse tipo de
jogo: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Role-playing_game>;
<http://www.rpgonline.com.br/o_que_e_rpg.asp>.

Conexões

105

Nos filmes Coração de cavaleiro e Excalibur, há cenas de
nudez e sexo.
Levar o CD de Carmina Burana para os alunos ouvirem. A
discussão da letra de algumas das canções (por exemplo: “O
Fortuna”, “Veris leta facies” ou “In taberna quando sumus”)
poderia ajudar os alunos a compreenderem por que elas
são consideradas profanas, apesar de terem sido compostas por religiosos. O próprio tema, aliás, já representa uma
visão profana, por atribuir à Fortuna o controle do destino
humano, quando a visão teocêntrica subordinava esse destino à vontade de Deus.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 106
Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 6.
Concluída a leitura, o professor pode estimular a conversa
sobre alguns tópicos que ajudarão os alunos a refletirem
sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler os textos? Por quê?

> Que impressões/sentimentos foram desencadeados
pelos textos lidos?
> Do que tratam os textos?

> As imagens provocam que tipo de impressão?

> Perceberam alguma relação entre as imagens e os textos?

> Que tipo de questão parece interessar a um autor
que escreve textos assim?
> Que características têm as pessoas que leem textos
como esses? Por quê?
> Os textos e as imagens os fazem lembrar outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?
As perguntas acima servem somente de roteiro básico
para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer
questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.
Outra linha de discussão pode se mostrar interessante
nesse momento: converse com os alunos sobre os temas
abordados nos poemas épicos. Os trechos de A divina comédia, transcritos no capítulo, também apresentam um
narrador que acompanha experiências vividas por uma
personagem principal. Por que, então, esses trechos são
tão diferentes dos poemas épicos? Seria interessante que,
durante essa conversa, os alunos concluíssem que a preocupação, no caso de A divina comédia, não é com feitos
heroicos e sim com as grandes questões que atormentam
os seres humanos: há vida após a morte?, os pecadores
são condenados ao sofrimento eterno?, os justos e generosos são recompensados? Questões como essas mostram
que, para Dante, o interesse maior não está na louvação
de feitos extraordinários, mas sim na reflexão sobre a
conduta humana.

Comentários e respostas das atividades

dida pelos cavaleiros da Távola Redonda tem como
objetivo a salvação do reino de Logres através do
cálice sagrado, simbolismo máximo do cristianismo.
Seu herói é um homem puro de alma e de corpo,
outro ideal cristão. Sua aparição pode ser descrita
como “milagrosa” e ele terá que enfrentar e vencer,
nessa busca, inúmeras tentações. Percebe-se que,
nessa narrativa, os dogmas da fé cristã, como o sangue de Cristo crucificado e o cálice da consagração,
são apresentados aos leitores, revelando o processo
de cristianização da demanda e a reafirmação dos
valores caros ao homem medieval.
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Capítulo 7
108

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece
o desenvolvimento das competências de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

era a única forma de livrar os seres humanos da mácula
do pecado original. Como não tinham sido batizados,
esses poetas deviam permanecer no Limbo, embora não
fossem pecadores.
5

Segundo Virgílio, a fama que esses poetas têm no mundo (“lá onde tens vida”) é tão grande, que garantiu a
eles uma distinção entre as outras almas do Purgatório.

6

Os versos em que a superioridade de Virgílio é afirmada
por Dante são: “eu vi do mestre altíssimo do canto, /
que sobre os outros, como a águia, revoa”.

Dante iluminando Florença com seu poema.
O nome do quadro também aparece como Dante e os três
reinos ou Dante e os reinos de além-túmulo.

Leitura da imagem
1

2

Comentários e respostas das atividades
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109

Dante foi retratado de pé, com um livro na mão esquerda (A divina comédia) e com a mão direita apontando
para a cena que está registrada ao lado direito dele.
A impressão é a de que ele está indicando que o livro
contém aquelas coisas que aparecem no quadro.
Do lado esquerdo do poeta aparece uma representação
do inferno. Vemos algumas almas sendo conduzidas
por seres demoníacos. Na montanha do purgatório
podemos identificar a presença de um anjo, que
parece decidir qual será o destino das almas que ali
chegam. Além disso, o caminho trilhado até o topo
da montanha sugere a ideia de ascensão do espírito
para alcançar o paraíso.
Pelo tamanho de Dante e sua posição em primeiro
plano, o observador pode concluir que o pintor
decidiu chamar a atenção para o poeta, porque não
observou uma relação de proporção entre todos os
outros elementos e ele. É como se, com esse destaque,
deixasse claro que ele é a figura mais importante da
composição.

> Pelo destaque dado ao poeta, parece que o artista
desejou explicitar o papel do ser humano na interpretação do mundo. É como se Dante, por meio de
sua obra (o livro que traz na mão esquerda), ajudasse
a trazer sentido aos elementos seculares (a cidade)
e religiosos (inferno, purgatório e paraíso). Embora
o quadro seja uma afirmação da organização do
mundo a partir da perspectiva católica, a posição
ocupada por Dante destoa da visão teocêntrica
medieval, segundo a qual Deus seria a origem e o
fim de todas as coisas do mundo.

Da imagem para o texto
4

a) Além de chamar Virgílio de “mestre”, Dante sugere
que Homero, Horácio, Ovídio e Lucano constituem a
“bela escola e boa” na qual aprendeu a arte de escrever poesia. Essa forma elogiosa de fazer referência
aos poetas da Antiguidade ilustra a importância que
é dada pelos artistas do Humanismo à cultura greco-latina.

109

a) Dante e Virgílio encontram as almas de Homero,
Horácio, Ovídio e Lucano.
b) As personagens são apresentadas como poetas por
meio da metáfora do canto. Homero é definido como
o “cantor alto e capaz”.

Professor, informar aos alunos que a religião da Antiguidade era o paganismo, caracterizado pelo culto a
muitos deuses. Por esse motivo, os poetas Homero, Horácio, Ovídio, Lucano e o próprio Virgílio são postos no
Limbo por Dante. Segundo a concepção cristã, o batismo

b) A maior honra é ser acolhido como um igual entre
os mestres clássicos. Essa é uma honra para Dante,
porque significa que foi capaz de produzir uma obra
tão boa e importante quanto a dos seus modelos.
7

O fato de Dante escrever uma obra para explicar como
seriam o Inferno, o Purgatório e o Paraíso revela a
importância do cristianismo para o ser humano que
vive nesse período. O tratamento dado aos poetas
clássicos, tratados como “mestres” formadores da boa
escola, revela que a cultura greco-latina era o modelo
inspirador da arte do período. A associação desses elementos ilustra a tentativa de conciliar o cristianismo
e as influências greco-latinas.

Teatro, crítica e humor

114

Sugerimos que, ao tratar dos autos moralistas de Gil
Vicente, seja retomada com os alunos a leitura dos trechos
de A divina comédia reproduzidos na seção “Uma viagem
no tempo: primeiras leituras” deste capítulo. Ali, Dante e
Virgílio presenciam o sofrimento dos perdulários e avarentos, condenados ao inferno. Em peças como o Auto da barca
do inferno, Gil Vicente prevê um destino semelhante para
personagens como o agiota e o fidalgo.

Texto para análise

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Humanismo

117

Discutir com os alunos os fatos que aparecem na linha
do tempo para que percebam as relações possíveis entre
esses fatos e o questionamento a respeito do teocentrismo
medieval.
1

O tema desenvolvido é o do sofrimento amoroso.
a) O eu lírico fala de seu sofrimento após a partida de sua
amada. Ele diz que, sem a sua presença, as pessoas
alegres o deixarão triste e as tristes, desesperado. Ele
sofre tanto que, mesmo vivo, sente-se morrer sem esperanças por ser “cativo” de um sentimento tão forte.
b) O elemento formal que, claramente, associa o poema
ao Humanismo é o uso, na trova, de versos de sete
sílabas métricas (redondilhas maiores).
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O uso do vocativo “Ó meu bem” indica proximidade, intimidade do eu lírico com a mulher a quem se dirige.

oferece. Questionada pelo Anjo, justifica-se dizendo
que está fazendo o que todos fazem: “Faço o que vejo
fazer/pelo mundo.”

> Nas cantigas de amor, o tratamento dispensado à
amada era sempre respeitoso (minha senhora) e
distante, como convinha ao amor cortês e à vassalagem amorosa. A mulher a quem o trovador se dirigia
era idealizada e inatingível. No poema, o tema do
sofrimento amoroso é desenvolvido de modo bem
mais real do que nas composições medievais. A
mulher é tratada pelo poeta com maior intimidade,
atenuando o tom de veneração absoluta e idealização assumido pelos trovadores.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3

O eu lírico está sofrendo a perda de seu amor. Afirma
que não tem mais prazer, que se sente morrer. Caracteriza a si mesmo como “cativo”, “triste” e “desesperado”.
Por sentir um amor tão forte, sofrerá em dobro.

> O eu lírico afirma que o seu sentimento é um “negro
pecado” e que o prazer de que desfrutou o destruiu.
Por isso, mesmo vivo, sente-se morrer. A imagem
de amor aqui presente é a de um sentimento arrebatado, mas também visto de forma negativa: um
pecado que é punido com o sofrimento do eu lírico
e a morte em vida.
4

A Alma é levada pelo Anjo para a presença da Virgem
eterna (“Oh! caminhai com cuidado,/que a Virgem gloriosa/vos espera”). No caminho, é tentada pelo Diabo e
cede. O Anjo tenta fazê-la perceber o erro de preferir a
vida mundana à graça da glória eterna.
a) As personagens (na verdade, alegorias) são a Alma,
o Anjo e o Diabo.
b) A Alma representa os indivíduos da sociedade que
devem escolher o seu caminho: seguir com o anjo
ou ceder às tentações do Diabo. O Anjo representa
o Bem, o caminho espiritual correto, que garante
o reino dos Céus, distante da corrupção ou das
tentações mundanas. O Diabo personifica o Mal,
as tentações da vida terrena (o luxo, a riqueza, a
posição social, o apego aos bens materiais) que
levam ao Inferno.

5

A sua pureza, apartada de todo o apego à vida mundana
para que possa, de fato, obter a sua salvação e a vida
espiritual que almeja.

> A fala da Alma indica a crítica de Gil Vicente ao comportamento dos indivíduos: o autor sugere que, para
obter a salvação, os indivíduos precisam resistir às
tentações terrenas (principalmente as relacionadas
às aparências).
6

b) Sim. O Diabo representa as tentações a que a
Alma deve resistir. Por meio de argumentos para
convencê-la a se desviar do caminho indicado pelo
Anjo, Gil Vicente critica alguns valores da sociedade
em que vivia: o culto às aparências, o apego aos
bens materiais, o desejo pela opulência, pelo luxo,
simbolizado na roupa que a Alma aceita vestir. Ao
justificar-se ao Anjo dizendo que faz o que vê pelo
mundo, a Alma comprova que está se adequando
aos valores mundanos que vê serem reconhecidos
na sociedade em que vive. É interessante notar que o
Diabo não força a Alma ao pecado, apenas se utiliza
de suas atitudes para tentá-la.

O Diabo tenta a Alma afirmando que a vida é feita
para ser gozada com aquilo que há de melhor, que
ela não deve deixar de levar para a outra vida os seus
bens terrenos. Ele começa sua argumentação dizendo
que a Alma vai “desautorizada,/descalça, pobre, perdida”, sem nada de seu. Então, veste-a com um vestido
suntuoso e diz que dessa forma ela pode seguir seu
caminho, pois está muito melhor (“oh, como vem tão
real!”). O Diabo tenta a Alma com os bens terrenos, a
pompa, os trajes luxuosos, a ostentação.
a) Sim. Momentaneamente, a Alma sucumbe à tentação
de se apegar aos valores mundanos que o Diabo lhe

7

O Anjo, nessa fala, deixa claro que a Alma é responsável
por sucumbir à tentação do Diabo (“porque quereis”).
Fica sugerido, no trecho, que os indíviduos não obtêm
a salvação verdadeira porque se deixam iludir pela
figura insidiosa do Diabo, que representa a facilidade
e os prazeres efêmeros da vida mundana.

8

Com exceção da Guerra dos Cem Anos, todos os outros
fatos podem ser relacionados: a viagem de Marco Polo à
China, que teve grande repercussão na Europa e mostrou
ao Ocidente costumes e culturas totalmente diferentes
do que se conhecia; o início da restauração cultural na
Itália, que traz um novo olhar, mais racional, para o
mundo; a conquista de Ceuta pelos portugueses, que
marca a expansão ultramarina de Portugal e a época
das grandes navegações, com o consequente contato
com novos povos e culturas, além da abertura de novas
rotas comerciais; e a Bíblia de Gutemberg, que marca o
início de uma mudança radical nos meios de circulação
cultural, “abrindo”, assim, os horizontes humanos.

Jogo de ideias

119

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre o Humanismo
e, em especial, sobre o teatro vicentino, levar os alunos a
perceber como os temas tratados nas peças de Gil Vicente
e as personagens por ele criadas, guardadas as devidas
proporções, têm grande semelhança com alguns comportamentos e figuras da sociedade contemporânea. Acreditamos, também, que a tarefa de estabelecer a relação entre
as situações e comportamentos denunciados nas peças
vicentinas e a nossa época e promover a “atualização” do
texto do autor português levará os alunos a exercitar sua
capacidade de análise da obra de Gil Vicente. Achamos que,
por meio dessa atividade, os alunos serão capazes de aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito ao retrato
que o autor faz da sociedade portuguesa de sua época. Para
que isso ocorra, será necessário que eles, no momento de
selecionar a cena a ser atualizada, identifiquem os temas
tratados pelo dramaturgo português e a maneira como ele,
por meio do riso, procura, além de denunciar atitudes e
valores condenáveis, estimular um comportamento virtuoso nos indivíduos. Por exemplo, eles devem ter claro
que a exploração do povo, o desejo de ascensão social por
meio do casamento com alguém rico, a ganância, etc. são
comportamentos condenáveis para Gil Vicente. Além disso,
os alunos devem tentar estabelecer a relação entre as per-

Comentários e respostas das atividades

2
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Seria interessante que, depois da representação das cenas, os alunos fizessem uma discussão sobre os elementos
“atualizados” por eles em cada trecho recriado, refletindo
sobre as normas de comportamento e o retrato da sociedade
humanista. O principal objetivo dessa reflexão é levar os
alunos a uma discussão que retome alguns dos principais
conceitos do capítulo e permita uma “aplicação” do conhecimento que adquiriram por meio da discussão e da recriação
das cenas vicentinas que selecionaram.

Conexões

122

No filme Em nome de Deus, há algumas cenas mais fortes,
como a da castração de Abelardo, que podem suscitar uma
reação por parte dos alunos.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 124
Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 6.
Sugerimos que, antes de iniciar a conversa entre os alunos,
o professor verifique se eles compreenderam os sonetos
lidos. Caso tenham tido alguma dificuldade maior na leitura,
um procedimento útil é auxiliá-los a colocar os versos em
ordem direta e, a partir dessa nova estruturação, elaborar
pequenas paráfrases de cada soneto. Isso tornará a leitura
inicial mais simples.

Se sim, qual é a semelhança percebida? Se não,
quais são as principais diferenças?
As perguntas anteriores servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.
Pela natureza do tema comum aos sonetos transcritos — todos falam de amor —, imagina-se que um caminho interessante para a conversa seja justamente discutir as características
contraditórias desse sentimento. Os alunos reconhecem como
verdadeiros os conflitos apresentados nos sonetos “Amor é um
fogo que arde sem se ver” e “Tanto de meu estado me acho
incerto”? Por que é tão frequente que poemas de amor falem
de sofrimento e angústia?
Como os alunos explicam a tentativa de diversos poetas para
definir o que é o amor verdadeiro, como faz Shakespeare, no
soneto “Impedimentos não admito para a união”? Essa tentativa ainda ocupa artistas nos dias de hoje? É possível definir,
de modo racional, as emoções humanas?
Uma conversa que aborde esses tópicos vai ajudar os
alunos a compreenderem que, mesmo separadas por vários
séculos, as pessoas se preocupam com questões muito
semelhantes. E isso é muito bem ilustrado pelos textos
literários com os quais eles começam a tomar contato.

Capítulo 8

Classicismo

Concluído esse momento, o professor pode estimular a
conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os alunos a
refletirem sobre a experiência:

126

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

> Sentiram dificuldade para ler os textos? Por quê?

> Que impressões/sentimentos foram desencadeados
pelos textos lidos?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

sonagens que representavam esses comportamentos nas
peças vicentinas e os indivíduos que, hoje, procederiam de
forma semelhante (por exemplo, o equivalente ao agiota
do Auto da barca do inferno poderia ser, na atualidade, um
especulador financeiro).

Comentários e respostas das atividades

> Do que tratam os textos?

> Já conheciam algum(ns) do(s) soneto(s)? Qual(is)?
Em que circunstâncias tomaram contato com esse(s)
soneto(s)? [É bem provável que os alunos conheçam
o soneto “Amor é um fogo que arde sem se ver”, musicado pelo grupo Legião Urbana. Caso não tenham
ouvido essa adaptação, é interessante que seja apresentada para eles durante as atividades com a seção
“Uma viagem no tempo: primeiras leituras”.]
> O que aparece representado nas obras de arte reproduzidas na seção?

Em vários poemas de Camões transcritos neste capítulo
aparecem colchetes, como em na[s]cerão. Nesse caso, eles
indicam a grafia original; em outros, a grafia atual; e em
outros, ainda, uma variante para a grafia daquela palavra.

Leitura da imagem
1

A presença de Baco e de Ariadne; o menino sátiro que
aparece no centro inferior; o corpo envolvido por serpentes do homem de barba que aparece logo atrás do
menino; a carreta de Baco puxada por dois guepardos.
Todos esses elementos remetem a cenas da mitologia
greco-latina.

2

Não. O uso das cores, a representação de uma cena da
mitologia, a disposição das pessoas na tela, a perspectiva
muito refinada indicam que essa obra não poderia ter
sido feita por um artista medieval. Além disso, o clima
de sensualidade criado pelas pessoas nuas e seminuas
seria completamente incompatível com a visão teocêntrica medieval, que condenava os prazeres da carne.

> Já ouviram falar em Cupido? Sabem por que ele
costuma ser representado carregando arco e flecha
ou ser chamado de “frecheiro cego”?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e os
textos?
> Que tipo de questão parece interessar a um autor
que escreve textos assim?
> Que características têm as pessoas que leem textos
como esses? Por quê?
> Os textos e as imagens os fazem lembrar de outros textos, músicas ou filmes contemporâneos?

127
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3

As linhas cruzam sobre a figura de Baco. O aluno pode
responder, também, que as linhas se encontram perto
da mão direita de Baco. O importante é que ele perceba
que a posição central é ocupada por Baco.

> A posição confere importância ao deus do vinho.
Podemos observar, ainda, que ele aparece em uma
posição superior à de todas as outras pessoas da
cena, o que reforça sua importância.

Da imagem para o texto
4

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

2

127

Eles têm em comum o fato de estarem ligados à mulher
amada. Por esse motivo, o eu lírico bendiz o contexto
em que a viu e por ela se apaixonou (dia, mês, ano,
lugar, hora, estação do ano, etc.). Quando passa a
bendizer comportamentos e sentimentos, também os
relaciona à mulher amada.

> Sim, porque a beleza de sua amada e sua perfeição,
que não podem ser “louvadas” pelas palavras de que
dispõem aqueles que a contemplam, inspirando,
assim, a admiração do eu lírico.
3

O eu lírico se refere a outros poetas que, no passado,
tentaram louvar uma beleza como a de sua amada, mas
não conseguiram.

4

A mulher amada desperta no eu lírico a manifestação
de um amor mais distanciado, idealizado, puro.

> A manifestação desse amor mais puro, idealizado,
por uma mulher de beleza indescritível, a quem o eu
lírico louva exaltando a perfeição, é um tema bastante
típico do Classicismo.
5

O eu lírico começa a fazer referência ao sofrimento
amoroso nos versos finais da segunda estrofe (“[bendito] o arco e a seta a que devo o ferimento,/, Aberta a
chaga em fraco peito humano.”) e continua ao longo
da terceira (“Bendito seja o mísero lamento/, Que pela
terra em vão hei dispersado,/ E o desejo e o suspiro e
o sofrimento”).

> Não. Nas cantigas de amor, o trovador afirma suas dores
de amor como algo que pode enlouquecê-lo ou levá-lo
a desejar a morte. No poema de Petrarca, o sofrimento
amoroso é visto como algo positivo, “bendito”.
6

a) A metáfora é a caracterização do amor como um
“ferimento”.
b) Os elementos mais evidentes são o arco e a seta responsáveis pelo “ferimento” que simboliza a entrada
do amor no coração do eu lírico. Na mitologia, Eros
é sempre representado como um menino alado que
porta um arco e uma aljava cheia de setas. Com elas,
desperta o amor nos corações humanos.
c) A visão de mundo medieval é teocêntrica, ou seja,
Deus é a origem de todas as coisas. Quando o eu
lírico responsabiliza um deus pagão, Eros, por seu
amor, mostra que não adota uma postura marcada
pela religiosidade medieval.

7

Nos dois casos, o desenvolvimento do tema é caracterizado por uma postura positiva, alegre. Além disso, as
duas obras fazem referência à mitologia greco-latina.

O resgate da poesia clássica

1

135

Retomar, com os alunos, as informações sobre a estrutura
dos poemas épicos, apresentadas no Capítulo 3. É importante
que eles reconheçam, na organização do poema camoniano, a
reprodução da mesma estrutura usada por Homero na Ilíada e na
Odisseia, mesmo quando isso significou adotar referências estranhas à cultura portuguesa (um exemplo claro é a menção às Tágides, que seriam as ninfas do rio Tejo, na Invocação do poema).

Texto para análise

138

Sugerimos que seja discutido, com os alunos, o resumo
de cada Canto de Os lusíadas apresentado no Portal Moderna
Plus. Assim, os alunos terão mais informações sobre o enredo da epopeia para orientá-los no momento de escolha
do episódio que transformarão em história em quadrinhos.
1

Vemos, no primeiro plano, duas mulheres sentadas
em uma fonte e, entre elas, uma criança que parece
brincar com a água. A primeira mulher, que olha para
a frente, está vestida de modo sóbrio e rico; a segunda
mulher, nua, aparece de perfil, segurando o que parece
ser uma lamparina. Ao fundo, vemos uma paisagem
que se descortina, e é possível identificar, tanto do lado
direito como do esquerdo, elementos que indicam a
presença de uma cidade ou povoado.

2

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que a
relação entre o título e a cena retratada se dá na comparação entre as duas mulheres e a forma como são

132

133

O eu lírico fala da impossibilidade de descrever a beleza
de sua amada através das palavras. Sua beleza é tal que
não há “línguas” que possam louvá-la.

Espera-se que os alunos, durante essa comparação, percebam o contraste evidente entre a produção artística da
Idade Média e a do Renascimento. É importante, porém,
que eles se deem conta de que o contexto histórico-social
também mudou muito. Durante a Idade Média, a ocorrência frequente de invasões levou as pessoas a se fecharem
nos feudos, em busca de proteção. No Renascimento, a
prosperidade econômica decorrente do mercantilismo,
que também promovia maior intercâmbio cultural, favoreceu enormemente a criação de um contexto em que a
arte passou a ser socialmente valorizada. Nesse sentido,
o termo “Renascimento” reflete, sim, o processo de reflorescimento das artes na sociedade europeia do século XV.

A divisão dos cantos

O termo carpe diem foi colocado entre colchetes no poema
para mostrar como foi traduzido para o português.

Texto para análise

É a imagem de uma mulher perfeita, de beleza incomparável e indescritível. As mais belas imagens
utilizadas para louvar a beleza feminina não estão à
altura da amada do eu lírico.

Comentários e respostas das atividades

> As cores vivas e claras dão maior luminosidade à cena
retratada, criando uma atmosfera festiva, alegre.
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3

4

Comentários e respostas das atividades

5

Uma hipótese provável é que, pela posição que ocupa
no quadro, Cupido (o deus que se diverte “flechando”
os mortais para neles despertar o amor) estabelece a
ligação ou a relação existente entre as duas diferentes
visões de amor que se opõem. É possível considerar
outras respostas avaliando a justificativa do aluno.
Sim. O tema dessa pintura é uma das grandes questões
tratadas no Renascimento e na produção literária do
Classicismo: a tensão entre o amor carnal e o amor
platônico. Ticiano parece transpor para a tela, nas duas
figuras femininas que se defrontam, o embate entre
um amor carnal, manifestação do desejo, e o amor
puro, visto como ideia, espiritualizado. Sem dúvida,
essa representação simbólica é fruto das influências
estéticas que caracterizam a produção artística do
Renascimento.
A mulher amada é caracterizada como uma “Senhora”,
uma “Dama excelente”, que só poderia ter sido criada
pelo mesmo ser divino que fez o céu e as estrelas. O eu
lírico afirma, também, que a visão da beleza e do “doce
riso” dessa mulher alimenta sua alma e transforma a
terra em Paraíso. Ele, por sua vez, é alguém que sente
o espírito enlevado apenas pela oportunidade de contemplar tal manifestação de perfeição.
a) Sim. Ao caracterizar a senhora como “Dama excelente” e associar sua criação ao poder divino que
fez também o céu e as estrelas, o eu lírico mostra a
mulher como exemplo de perfeição, cuja contemplação enleva seu pensamento e o faz considerar
insignificante qualquer “bem humano”.
b) Sim. A visão da mulher como símbolo de perfeição
é típica do Classicismo, já que essa idealização é o
que permite a manifestação do amor neoplatônico.
Essa mulher perfeita é que desencadeia o amor
espiritualizado, puro, capaz de libertar o eu lírico
dos desejos profanos.

6

Segundo o eu lírico, o sentimento provocado pela
contemplação da beleza de sua amada faz com que
seu pensamento se enleve de tal maneira que a terra
se transforma em Paraíso. Esse sentimento é tão forte
que faz com que o eu lírico se afaste das alegrias mun-

danas (“Tanto do bem humano estou diviso”) e julgue
insignificante qualquer outro bem.
7

a) O eu lírico sugere que seu louvor à mulher amada
jamais será suficiente, já que é impossível conhecer todos os encantos e a perfeição dessa “Dama
excelente”.
b) Na visão neoplatônica, a partir de um amor puro, o
indivíduo liberta-se das realidades ilusórias e contempla o belo em si, o mundo das essências. Dessa
forma, aperfeiçoa-se como ser humano. É o que
ocorre com o eu lírico neste soneto: a perfeição de
sua amada e dos sentimentos por ela evocados são
tão grandes que é impossível traduzir em louvores
a essência dessa mulher. Ao lírico resta constatar a
impossibilidade de conhecer essa perfeição completamente e agradecer ao bem-estar que sente por
poder contemplá-la.

8

Ao amor sacro, porque, tanto no poema como no
quadro de Ticiano, temos a ideia de um amor mais
espiritual, que não necessita da realização carnal ou
material dos desejos.

De olho na história em quadrinhos

139

Se desejar ou considerar adequado, indicar outros trechos aos alunos. Fizemos essas sugestões por considerar
que esses episódios permitiriam boas adaptações do épico
camoniano para a linguagem dos quadrinhos.

Jogo de ideias

139

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre o Classicismo (e, em especial, sobre a epopeia camoniana Os lusíadas),
levar os alunos a compreender melhor o épico de Camões
e perceber como a estrutura narrativa do poema permite
sua adaptação para um outro gênero: a história em quadrinhos. Acreditamos, também, que o desafio de “recriar”
um episódio de Os lusíadas na linguagem dos quadrinhos
permitirá não só a aproximação dos alunos com esse
clássico da literatura universal (de leitura extremamente
difícil para muitos), mas também os levará ao exercício
da capacidade de análise do sentido do episódio que eles
escolherem adaptar. Achamos que, por meio dessa atividade, os alunos serão capazes de retomar e aprofundar seus
conhecimentos no que diz respeito à estrutura e à função
dos poemas épicos e, também, da epopeia camoniana. Para
que isso ocorra, será necessário que eles, no momento de
selecionar o episódio a ser adaptado para os quadrinhos,
identifiquem os principais fatos narrados e as personagens
neles envolvidas e a maneira como Camões, de forma épica,
reconta a história de Portugal. Por exemplo, eles devem
perceber que alguns episódios são mais significativos e que,
portanto, apresentariam “maior facilidade” de adaptação,
como é o caso da narração do encontro com o Gigante
Adamastor. Além disso, os alunos devem dar especial
atenção à caracterização das personagens envolvidas no
episódio que adaptarão e à “recriação” visual das cenas
que apresentarão os fatos narrados.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

apresentadas. Chama a atenção o fato de serem absolutamente idênticas, ou seja, a mesma mulher parece
ter sido retratada duas vezes, de maneira diferente. O
que se destaca como diferença é, em primeiro lugar,
o fato de uma estar vestida e a outra não. Além disso,
a posição de cada uma também é diversa: a primeira
está de frente, parecendo olhar diretamente para quem
observa o quadro; a segunda está de perfil e não sabemos se olha para a outra mulher ou para a criança
que brinca na fonte. O fato de a primeira mulher estar
vestida e segurando um vaso de joias faz com que ela
seja vista como uma representação do amor profano,
terrestre, que se prende aos bens materiais e aos desejos carnais sendo, por isso, passageiro. A mulher que
aparece à direita, segurando a chama do amor divino,
representa o amor sagrado, puro e duradouro. O fato
de ela ser apresentada nua é significativo, porque sugere, nesse contexto, a superação dos desejos físicos
e o alcance de um estágio mais sublime de amor, livre
das tentações da carne.

Seria interessante que, depois da apresentação das adaptações criadas pelos alunos, eles fizessem uma discussão sobre os elementos “recriados” visualmente em cada episódio
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> O autor do primeiro texto descreve, de modo detalhado, algo que o surpreendeu entre os indígenas: a prática de alterar a própria imagem por meio do acréscimo
de adereços à superfície do rosto? Se um viajante do
século XXI voltasse no tempo e entrasse em contato
com os indígenas avistados por Vespúcio ele se surpreenderia com esse comportamento? Por quê?

selecionado pelas equipes, refletindo sobre a “reinvenção”
épica da história portuguesa feita por Camões nessa obra.
O principal objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma
discussão que retome alguns dos principais conceitos do
capítulo e permita uma “aplicação” do conhecimento que
adquiriram por meio da discussão e da adaptação de episódios da obra de Camões para a linguagem dos quadrinhos.

Unidade 3

A literatura no
período colonial

145

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 146

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 6.
Sugerimos que, antes de iniciar a conversa entre os alunos,
o professor fale um pouco sobre o contexto de produção
dos textos transcritos na seção: são relatos de viajantes
que tomavam contato, pela primeira vez, com as terras e
os nativos americanos.
Seria interessante descobrir, por exemplo, se os alunos já
ouviram falar em Américo Vespúcio. O navegador italiano
era filho de uma família de classe alta da cidade de Florença.
Educado de acordo com os princípios humanistas, conviveu
com importantes artistas do Renascimento italiano, como
Michelangelo, Botticelli, Piero di Cosimo e Ariosto. Vespúcio explorou o Novo Mundo primeiro a serviço dos reis de
Castela e Aragão (Isabel I e Fernando II) e, depois, do rei de
Portugal. Foi ele quem concluiu que os territórios encontrados não faziam parte da Ásia.
Essas informações devem auxiliar os alunos a perceberem
que o olhar revelado nos textos é, ao mesmo tempo, de
deslumbramento e assombro.

As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.
As últimas questões sugeridas procuram ajudar os alunos
a concluírem que o nosso olhar para o novo nunca é neutro.
Ele é sempre determinado pelo contexto em que vivemos,
pelos valores da nossa sociedade, pelos comportamentos
que julgamos “naturais” e aceitáveis porque os conhecemos
ou praticamos. Assim, é de se imaginar que um viajante
do século XXI, que voltasse ao XVI e visse a ornamentação
facial dos indígenas, não se surpreenderia tanto quanto Vespúcio, porque já estaria acostumado a ver muitas pessoas
que recorrem ao piercing para realizar prática semelhante.
A viagem contrária (um viajante do século XVI que viesse ao XXI), porém, provavelmente causaria grande espanto
e admiração. As inovações tecnológicas que fazem parte
do nosso cotidiano seriam suficientes para assombrar
essas pessoas.

Capítulo 9

Primeiras visões do Brasil

Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:
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O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 4 e
5 e das habilidades H13, H14, H15, H16 e H17. Para
identificá-las, consultar a matriz do Enem 2009, que
se encontra no Portal Moderna Plus.

> Sentiram dificuldade para ler os textos? Por quê?

> Que impressões/sentimentos foram desencadeados
pelos textos lidos?
> Do que tratam os textos?

> Esse olhar é neutro? apresenta algum tipo de julgamento? Se sim, esse julgamento é positivou ou
negativo? Por quê?

Leitura da imagem
1

A observação do mapa permite identificar os seguintes
elementos: animais “exóticos” (macacos, pássaros),
vegetação característica (as árvores do pau-brasil),
água abundante (representada pelo rio), indígenas e
até um “monstro”, no caso, o dragão (no canto inferior
esquerdo).

2

Os índios são retratados cortando árvores, carregando
troncos e caçando armados de arco e flecha.

> O que chama a atenção dos europeus com relação
ao “novo mundo” e a seus habitantes?
> Os textos revelam as intenções dos viajantes em
relação às terras americanas e aos indígenas? Se
sim, quais seriam essas intenções?
> As imagens associadas aos textos foram todas
produzidas no século XVI: é possível perceberam
alguma relação entre elas e os textos?
> Há alguma semelhança no modo como as imagens e
os textos criam representações no “novo mundo”?
> Que características têm as pessoas que leem textos
como esses? Por quê?
> Como um viajante do século XVI veria o nosso
mundo e os nossos costumes? O que chamaria sua
atenção em relação ao comportamento humano?

149

> Os indígenas aparecem, em primeiro lugar, servindo
aos interesses dos europeus (cortando e transportando o pau-brasil). Além disso, são retratados em
posições semelhantes às dos animais (há um macaco e um índio andando de modo semelhante, no
mapa). Os caçadores revelam a feição mais “exótica”
associada aos nativos brasileiros: estão adornados
com cocares e mantos de penas coloridos, indumentária pouco prática para caçadas.

Comentários e respostas das atividades

> Como os viajantes europeus veem os indígenas e
seus costumes?
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> Os animais “exóticos” e a vegetação exuberante pintam o retrato de um território a ser explorado, por
um lado, e “domesticado”, por outro. Uma espécie
de paraíso intocado, pronto para ser conquistado
pelos europeus.

Da imagem para o texto

Hans Staden chama a atenção para a dimensão das
terras (“A América é uma terra vasta”). Fala sobre os
nativos e seus comportamentos, os animais, a vegetação e o clima.

5

Os adjetivos destacados sugerem que Hans Staden destaca, para os leitores de seu texto, características muito
semelhantes àquelas retratadas por Lopo Homem.
A vastidão do território, a imagem dos índios como
“selvagens”, muito diferentes dos povos europeus, e o
estranhamento diante dos animais “bizarros” encontrados nas terras americanas compõem uma imagem
do continente americano marcada pelo exotismo e
pela selvageria dos indígenas.

7

Sim. Na verdade, o texto se configura como predominantemente descritivo. Além da preocupação inicial
em descrever a terra e seus habitantes, merece destaque a preocupação de Hans Staden em procurar fornecer termos de comparação europeus para o que está
sendo descrito, como se observa na seguinte passagem:
“... as árvores ficam verdes por todo o ano, mas os tipos
de madeira que lá existem não são comparáveis com
os nossos. Todos os homens andam nus, pois naquela
parte da terra situada entre os trópicos nunca faz tanto
frio quanto, entre nós, no dia de São Miguel”.
“Já velejei 500 milhas ao longo da costa e estive em
muitos lugares, numa parte daquela terra.”

Comentários e respostas das atividades

> A experiência pessoal pode conferir veracidade ao
que é relatado. Quando afirma que velejou 500 milhas ao longo da costa americana, Hans Staden está
imprimindo o selo da verdade a tudo o que conta
sobre o Novo Mundo, por mais extraordinário que
possa parecer para os europeus do século XVI.

A revelação do Novo Mundo

2

149

4

6

> O comportamento dos índios leva os colonizadores a
acreditar em uma índole que pode se adaptar facilmente às novidades (por exemplo, que os indígenas
se acostumariam a beber o vinho, mesmo aqueles
que não o suportavam). A inocência desse povo e
seu caráter amável são vistos por Caminha como
a possibilidade de moldá-los segundo os valores
europeus.

A presença dos pássaros coloridos, dos macacos, de
um animal semelhante a um dragão (no canto inferior
esquerdo), as árvores muito frondosas, desproporcionalmente grandes em relação ao mapa, sugerem a
exuberância da natureza.

a) Caminha retrata os índios como “bem dispostos”,
“benfeitos”, “galantes”, inocentes, bons e com uma
simplicidade “bela”. Todas as expressões utilizadas
para caracterizá-los enfatizam a índole cordata e
pacífica dos índios.
b) Segundo Caminha, o fato de os índios demonstrarem
grande inocência e não terem ou não entenderem
crença alguma faria com que se tornassem logo
cristãos, se a comunicação com eles fosse possível.
3

4
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Índios e portugueses convivem pacificamente: os
índios trocam arcos e flechas por presentes, comem e
bebem o que lhes é dado.

O principal elemento que indica a visão de um homem
europeu que desconsidera a cultura indígena é a referência à provável falta de crença dos índios (“visto
que não têm nem entendem crença alguma, segundo
as aparências”). Além disso, as referências frequentes
à simplicidade, à ingenuidade, à bondade e à índole
pacífica dos índios revelam uma visão condescendente
que Caminha tem dos gentios, que o faz afirmar que
o rei “deve cuidar da salvação deles”. Para ele, Deus
levou os portugueses até lá por uma boa causa: salvar
os índios.

> Sim. Como em todo processo de aculturação, o que
determina a eliminação de todos os traços da cultura
colonizada é a visão de superioridade daquele que
coloniza. Ora, é isso que fica evidente nesse trecho
da Carta. Para Caminha, os índios representavam um
povo dócil e ingênuo que deveria ser salvo. Mais do
que isso: Deus queria que os portugueses o fizessem,
por isso os levou até a terra descoberta, ao encontro
desse povo.
5

1

a) O trecho destacado deixa claro que, na visão do
escrivão português, é muito natural impor os
valores da civilização europeia aos povos nativos
encontrados na terra nova. Foi exatamente isso que
aconteceu no Brasil: índios foram submetidos aos
valores culturais e religiosos da metrópole, tendo
sua cultura, comportamento e religião desconsiderados pelos colonizadores.
b) Caminha atribui a Deus a aparência dos índios.
Portanto, se receberam de Deus “bons corpos e bons
rostos”, devem ser “homens bons”.

No caso da citação de trechos da Carta de Pero Vaz de
Caminha, foi utilizada uma versão atualizada do texto
para facilitar a compreensão dos alunos. Na mesma edição
preparada por Sílvio Castro, pode ser encontrada uma transcrição crítica do texto original, que mantém a ortografia, a
segmentação das palavras e os termos característicos do
português do século XVI.

Texto para análise

A intenção dos portugueses era converter os índios à
fé católica. Esse objetivo fica implícito na sugestão que
faz o Capitão de que os homens beijassem a cruz para
que os índios percebessem o “acatamento” diante do
símbolo católico. O trecho que comprova essa afirmação é: “[...] que nos puséssemos todos de joelhos e a
beijássemos para que eles vissem o acatamento que
lhe tínhamos.”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3

Gostaríamos que os alunos, ao compararem os acontecimentos que envolvem as tentativas de escravização
indígena por parte do governo colonial ao desejo de
evangelização dos “gentios”, expresso na Carta de Ca-
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tação, falam a língua nativa e têm nomes indígenas.
Por outro lado, aqueles que simbolizam a salvação
das almas dos habitantes da aldeia falam a língua do
colonizador. Por meio destes recursos, Anchieta, em
seu auto, deixa clara a superioridade cultural e espiritual dos colonizadores: eles são aqueles que têm a
força para resistir às tentações (diferentemente dos
índios que “não se esforçam por orar/ na luta do dia a
dia”) e para livrar a aldeia dos demônios que querem
corromper a todos.

Guaixará, ao se apresentar ao santo, usa termos e
expressões que sugerem negatividade. Afirma que é
embriagado, agressor e demônio matador. Além disso,
caracteriza-se como animais considerados extremamente perigosos e letais, como a cascavel e o jaguar.

Jogo de ideias

a) Ao se caracterizar por meio de termos e expressões que podem ser consideradas negativas,
Guaixará sugere que sua natureza é predatória e
violenta. Ao se definir dessa forma, especialmente
como um “demônio matador”, deixa evidente que
é um ser maligno.
b) “Amando os índios queremos/que obediência nos
prestem/ por tanto que lhes fazemos”.
7

São Lourenço argumenta que os índios não devem
obediência a Guaixará, já que Deus modelou “em santo
ofício” o corpo e a alma do povo da aldeia.
a) Segundo os dois diabos, São Lourenço está enganado
a respeito da natureza dos índios e de sua obediência
aos preceitos divinos. Guaixará afirma que os indígenas são pecadores, que repelem o amor divino e
orgulham-se de seus defeitos. Aimbirê reforça a fala
de seu rei, deixando claro que os índios são facilmente corrompidos por conta de sua fraqueza pelo
caium, que os faz sucumbir aos pecados.
b) No último trecho transcrito, São Lourenço afirma que
os índios não se esforçam por rezar para vencer as tentações cotidianas e atribui isso à fraqueza deste povo.
Essa afirmação, neste contexto, parece sugerir que o
santo concorda com Guaixará quando este diz que a
palavra divina não deu muitos frutos naquela terra.
c) O argumento de São Lourenço e o embate entre ele
e o demônio revelam a luta entre o bem e o mal na
tentativa de corromper ou salvar os indígenas. Ao
afirmar que Deus deu aos índios, em santo ofício, um
corpo e uma alma, São Lourenço explicita, com sua
fala, o esforço da igreja para catequizar os índios, procurando mostrar que o caminho da salvação estava
na aceitação dos preceitos da religião. A disputa entre
o santo e o diabo pela “posse” dos indígenas também
revela essa intenção catequizadora do auto: se os
índios devem obediência a alguém, é a Deus que lhes
“modelou” corpo e alma. Os diabos, por outro lado,
procuram demonstrar que os índios não resistem às
tentações e acabam caindo em pecado.

8

O fato de os demônios serem nomeados como Guaixará, Aimbirê e Saravaia e falarem em tupi sugerem a
inferioridade dos índios em relação aos colonizadores.
Afinal, os demônios, que representam o mal e a ten-
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A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre a literatura
de viagens, levar os alunos a compreender melhor como os
textos desse período revelam o “confronto” entre a cultura
europeia e a indígena. Além disso, achamos ser possível, por
meio dessa atividade, estimular a reflexão sobre os efeitos,
ao longo dos anos, do processo de aculturação sofrido pelos
índios que teve início durante o período de colonização (e
identificável, muitas vezes, nos textos desse período). Acreditamos, também, que a montagem do painel com as diferentes visões sobre a cultura indígena em épocas distintas
permitirá que os alunos exercitem sua capacidade de análise
dos elementos culturais e contextuais que determinaram as
transformações na imagem do índio em nossa sociedade.
Achamos que, por meio da análise dessas visões tão distintas do indígena, os alunos serão capazes de compreender
e aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito ao
“processo de enfrentamento” de duas culturas tão diferentes
(a europeia e a indígena) que se inicia durante a colonização.
Para que isso ocorra, será necessário que eles, no momento
de selecionar os textos e as imagens que retratem as diferentes visões do índio, identifiquem, por exemplo, de que,
na literatura de viagens, os índios eram vistos como seres
puros, mas também como “bárbaros” que precisavam ser
“salvos” pelos portugueses.
Além disso, é muito provável que os alunos encontrem
também imagens ou textos em que os índios sejam apresentados como bravos guerreiros ou que revelem a descaracterização desses povos em razão do processo de aculturação que
sofreram (por exemplo, imagens ou textos que apresentem
o índio escravizado, despido de seus valores, etc.). Seria
interessante discutir os efeitos desse processo com base na
comparação entre esses textos e imagens e outros, atuais,
que revelem o esforço de preservação da cultura indígena
em algumas tribos brasileiras, como é o caso das canções
presentes no CD indicado na seção “Conexões”.
Depois da apresentação dos painéis montados pelos alunos, eles poderiam fazer uma discussão sobre os elementos
retratados nos textos e nas imagens selecionados por cada
equipe, refletindo sobre a visão do indígena nos dias atuais e
os elementos que contribuíram para a construção dessa visão ao longo dos séculos. O principal objetivo dessa reflexão
é levar os alunos a uma discussão que retome alguns dos
principais conceitos do capítulo, permitindo uma “aplicação”
do conhecimento que adquiriram por meio da análise dos
textos e imagens para a montagem do painel.
Sugerimos discutir com seus alunos as informações apresentadas nos sites, livros e no CD Ñande Arandu Pyguá, indicados na seção “Conexões”. Dessa forma, essas indicações
poderiam ser usadas por eles como material de pesquisa
para a montagem do painel.

Comentários e respostas das atividades

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

6

minha, percebam que as relações entre portugueses e
índios se alteraram durante o processo de colonização.
O projeto de catequização dos indígenas e a expansão
da fé católica passam a ser colocados em prática efetivamente com a chegada dos primeiros missionários.
Mas o conflito de interesses permanecerá durante todo
o período: de um lado, os missionários desejam “salvar”
as “almas dos gentios”; de outro, os donatários e os
colonos necessitam da submissão indígena e de sua
mão de obra para colonizar a terra que se apresentava
plena de possibilidades econômicas.
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Uma viagem no tempo: primeiras leituras 164

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 6.

Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> Sentiram dificuldade para ler os textos? Por quê?
> Do que trata o texto lido?

Enterro do Conde de Orgaz

A Igreja de São Tomé, em Toledo, preparou um site em
espanhol dedicado à explicação dos detalhes históricos
e artísticos da obra O enterro do Conde de Orgaz. Pode ser
uma interessante atividade visitá-lo, com os alunos, para
obter maiores informações sobre essa obra-prima de El
Greco. O Réquiem de Mozart, utilizado como fundo musical, ajuda a compreender melhor o universo religioso
associado a esse quadro (http://www.santotome.org/
indexnew.html).

> O que aparece representado nas obras de arte reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?
> Já tiveram oportunidade de ouvir algum sermão?
Em que contexto?

Leitura da imagem

Na parte central superior da tela vê-se Jesus Cristo
rodeado por anjos. Logo abaixo, próxima ao centro do
quadro, Nossa Senhora observa um anjo que parece
conduzir um recém-nascido ao céu. Na parte de baixo, podem ser identificados dois sacerdotes, no canto
direito, que parecem celebrar uma cerimônia fúnebre.
No canto esquerdo, vê-se um homem trajado como
um monge franciscano.

2

Resposta pessoal. Espera-se que, dado o tema da
pintura, os alunos excluam o adjetivo alegre. É natural
associar uma cena de morte/enterro ao adjetivo triste.
Pela grandiosidade da cena retratada, é provável que
escolham os adjetivos imponente e grandiosa. Nesse
caso, o nível de elaboração do quadro, com as dezenas de rostos, justifica o uso de adjetivos como esses.
Certamente não é possível imaginar que a pintura
possa ser qualificada como singela, porque é muito
elaborada. Também não há nela nada que sugira um
aspecto frágil. Muito pelo contrário, há uma grande
força associada ao impacto da cena criada por El Greco nessa obra.

3

Há uma dimensão terrestre e outra celestial.

> O sermão do Padre Vieira é semelhante a um sermão
atual? Por quê?
> Qual é o perfil das pessoas que ouvem um sermão?

> Qual é o objetivo de um sermão como esse?

> Que argumentos o Padre Vieira apresenta para defender sua posição?
> Se um sermão como esse fosse pregado hoje, quem
poderia ocupar a posição dos ladrões identificados
por Vieira?

Comentários e respostas das atividades

> O que Vieira julga que deva ser feito com os administradores que são pegos roubando?
As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por outras que o professor julgar
mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões
que tenham sido motivadas pela leitura dos textos. O importante é que essa experiência faça com que se sintam mais
à vontade para discutir textos literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 10

Barroco

166

Uma viagem no tempo: primeiras leituras
Pela natureza argumentativa, o sermão do Pe. Vieira pode favorecer o trabalho com as habilidades
da competência de área 7, principalmente as de
números 21, 23 e 24. Para identificá-las, consultar
a matriz do Enem 2009, que se encontra no Portal
Moderna Plus.

167

1

> Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa, qual
era o objetivo do sermão ouvido por eles?

> No texto são apresentados vários argumentos para
defender um mesmo ponto de vista. Que ponto de
vista é esse?

166

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Escolhemos, para leitura inicial, trechos de um sermão
em que o Padre Vieira analisa a diferença entre os ladrões
que roubam pouco e os que roubam muito. O texto, embora escrito no século XVI, permanece muito atual e isso
deve propiciar uma conversa interessante entre os alunos.
Mais uma vez, eles terão oportunidade de constatar que a
literatura trata de temas universais e que esses temas não
desaparecem com o passar dos séculos.

a) É possível notar que, no plano terrestre, à exceção
de Santo Estevão e Santo Agostinho, todas as outras
personagens aparecem de preto ou cinza. As cores
escuras predominam e criam a moldura adequada
para uma cena fúnebre. No plano celestial observamos o uso de algumas cores fortes, como o vermelho e o azul, nas vestimentas de Nossa Senhora e no
manto que envolve algumas personagens. Vemos
também alguns mantos dourados (amarelos), como
o que envolve o anjo que aparece no centro da tela.
O vermelho e o dourado, aliás, são as cores utilizadas nas duas personagens que, apesar de se encontrarem na dimensão terrestre, pertencem ao plano
celestial: Santo Estevão e Santo Agostinho.
b) Toda a luminosidade do quadro emana da figura de
Jesus, na parte superior da tela. Dele vem a luz que
parece envolver todas as personagens que se encontram na dimensão superior.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

A opção de El Greco pode ser explicada pela associação da morte, no contexto do cristianismo, como
um “nascimento” para a vida eterna. Ao representar
a alma do Sr. Orgaz como um feto, o pintor cria uma
metáfora visual para expressar a concepção religiosa
do momento em que a alma de um verdadeiro cristão
alcança o plano celestial. Se desejar, chame a atenção
dos alunos para a presença de Nossa Senhora e de São
João Batista como “advogados” da alma que se apresenta, diante de Cristo, para seu julgamento. Um pouco
acima de Nossa Senhora, à esquerda, vemos também
São Pedro, que tem as chaves para “abrir” as portas do
Céu à alma do Sr. Orgaz. A cena criada por El Greco é
uma alegoria de uma passagem dos ritos fúnebres: “In
paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te
martyres” (“Ao paraíso te conduzam os anjos, na tua
chegada te recebam os mártires”).
No plano terrestre, vemos a cerimônia fúnebre associada
ao enterro do Conde de Orgaz. Trata-se, portanto, de uma
cena na qual predomina a ideia de morte. O domínio
do preto (simbolizando o luto) e a falta de luz (presença
das trevas) reforçam o simbolismo associado à ideia de
morte. Na esfera celeste, El Greco investe nos elementos
opostos: ali há cores e luz. Entre as duas esferas, vemos
o anjo que promove a transição da alma que deixa o
plano da morte para receber uma nova vida no céu.

Da imagem para o texto

A tese de que, na perspectiva cristã, há uma irmandade
entre os seres humanos. Portanto, aquilo que afeta uma
pessoa afeta todas as demais.

7

Para entender o sentido geral da epígrafe é preciso
saber que, no ritual fúnebre da Igreja Católica, os sinos
dobram pela pessoa que morreu. A epígrafe afirma
que uma pessoa, ao ouvir o sino tocar pela morte
de outra, deve entender tal ação como um anúncio
da sua própria mortalidade. Sendo assim, a epígrafe
também afirma o princípio geral da universalidade
dos atos da Igreja.
A primeira imagem é a do corpo e seus membros. A
Igreja Católica seria um corpo formado por todos os
católicos, seus “membros”. Em seguida, aparece a imagem da humanidade como um livro (volume único),
escrito por um só autor (Deus). Essas duas metáforas
mantêm o princípio da unidade de todos os fiéis, que
é a expressão da tese principal.

> Como, para os católicos, o momento da morte é um
momento de passagem para a vida eterna, faz sentido representá-lo, metaforicamente, pela ideia de
tradução. A tradução é a transposição de um texto
escrito em uma língua para uma segunda língua.
Nesse sentido, a morte traduz a vida terrena em vida
eterna. Segundo o texto, o fato de haver diferentes
tipos de morte (doença, velhice, guerra, etc.) poderia ser explicado porque Deus recorre a diferentes
“tradutores” (agentes) para promover a passagem
de um estado humano, finito, terreno, para outro,
celestial, eterno.
9

b) A tese defendida por Donne, nesta meditação, é a da irmandade dos seres humanos por meio de Deus. A ilha
representa o isolamento, a solidão, a individualidade.
Na passagem citada, o autor volta a falar sobre a morte
de um indivíduo, recorrendo à imagem do torrão levado pelo mar, para explicitar que a perda é muito maior,
porque o próprio continente (a Europa) seria afetado.
10 No quadro de El Greco, observamos um movimento
que sugere o caminho dos fiéis em direção a Deus
(no caso, Jesus Cristo). Soberano, Cristo preside o
julgamento das almas que deixam a dimensão terrestre, garantindo-lhes (ou não) vida eterna. Nesse
sentido, Ele é o fator de união de todos aqueles que se
encontram sob sua proteção e misericórdia. Isso fica
representado, na tela, pela posição superior e central
que Cristo ocupa. John Donne explora a mesma ideia,
por meio de suas metáforas. A tese defendida por ele
é a de que a humanidade constitui um único corpo
e, na hora da morte, Deus se encarrega de “reencadernar” as folhas (almas dos mortos) nos volumes
que compõem a sua grande biblioteca. Mais uma vez,
Deus está presente como elemento central em torno
do qual se organizam os seres humanos.

167

6

8

afirmar é a unidade de todos os seus membros a
partir da figura central de Deus.

a) Quando utiliza a metáfora da ilha para afirmar que
a morte de um indivíduo afeta a todos, o autor leva
adiante a primeira afirmação feita no texto. Por trás
da universalidade da Igreja, o que Donne pretende

John Donne

168

Como deão, John Donne foi líder da mais importante congregação anglicana de Londres, a da Catedral de São Paulo,
uma posição extremamente influente nessa igreja.

A fábrica de metáforas

173

Retomar com os alunos a explicação de metáfora apresentada no Capítulo 2. Como a construção das agudezas depende da criação de metáforas que promovem as associações
inesperadas entre ideias, conhecer essa figura de linguagem
é condição essencial para a leitura dos textos barrocos.

Outros recursos da linguagem barroca

174

Seria bom retomar com os alunos a definição de antítese
e de paradoxo, apresentada no Capítulo 8. Deve-se também
verificar se eles são capazes de reconhecer a sutil diferença
entre essas duas figuras de linguagem.

A estrutura dos poemas

174

O objetivo desta atividade é levar os alunos a reconhecer
que o termo “barroco” tem sido utilizado para fazer referência a tudo o que é elaborado, cheio de detalhes. Nesse
sentido, é possível identificar uma tendência em alguns
estilistas de “superproduzirem” suas roupas, com babados,
apliques, brilhos, que geram um efeito de ornamentação
excessiva. Essa tendência caracteriza o estilo barroco.

Texto para análise
1

Comentários e respostas das atividades

4

176

O fogo (ardor) e a água (pranto, contenção).
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xão nasce; por oposição, “chama fria” pode significar a paixão “controlada”, que não representa
ameaça ou descontrole (não queima).
5

O Amor, segundo o eu lírico, utilizou uma estratégia
para “disfarçar” a sua tirania, fazendo com que parecesse menos ameaçadora: o que ele desejava era
despertar um sentimento mais arrebatado (“como
quis que aqui fosse a neve ardente”) que eliminasse
qualquer defesa ou prudência contra a paixão. Para
que isso de fato ocorresse, fez com que a paixão parecesse, primeiro, um sentimento contido (“Permitiu
parecesse a chama fria”). Assim, garantiu que o eu lírico não se precavesse contra a paixão que ameaçava
dominá-lo.

6

O julgamento de Galileu Galilei pelo Tribunal do Santo Ofício.

b) As imagens utilizadas para fazer referência ao
fogo são: “ardor”, “incêndio”, “abrasas”, “chamas”
(há também uma referência explícita ao “fogo”).
Para a água, temos: “pranto”, “mares de água”, “rio
de neve”, (o rio ou pranto que) “corres desatado”,
“cristais”.
2

a) A figura que indica essa tensão é a antítese: o eu
lírico opõe os termos “incêndio” a “mares de água”,
e “fogo” a “rio de neve”.
b) Abrasas  corres desatado; fogo  cristais; cristal
 chamas; fogo  neve.
c) A fusão ou aproximação dos opostos se dá pela
transformação dos elementos que simbolizam os
sentimentos descritos (a paixão e a contenção): o
“incêndio” está disfarçado em “mares de água”; o
“rio de neve” se converte em “fogo”.  Assim, a paixão (incêndio/fogo) se funde com a manifestação
de seu refreamento/sofrimento (mares de água/rio
de neve).

3

O interlocutor é o sentimento amoroso, a paixão.
a) A paixão é caracterizada a partir de duas diferentes
manifestações: ela “queima” escondida no peito do
eu lírico e corre em   pranto pelo seu rosto. Além
disso, é fogo e, quando assim se manifesta, está
aprisionada em cristais, simbolizando a contenção
ou a prudência com relação a esse sentimento;
quando cristal, é derretido pelas chamas.
b) O eu lírico questiona a contradição na manifestação do sentimento amoroso: se ele é fogo, não deveria passar brandamente; se é neve, não poderia
queimar tanto. Mais uma vez, temos as contradições da paixão, que confundem o eu lírico por sua
manifestação conflituosa.

Comentários e respostas das atividades

4

a) Nos dois versos, há paradoxos que encaminham a fusão completa entre os opostos que se
concretizará nos versos finais. Ao questionar a
contradição extrema que há entre um “fogo que
passa brandamente” e a “neve que queima”, o eu
lírico aproxima os elementos que se fundirão em
uma única expressão nos últimos versos (“neve
ardente”/“chama fria”).
b) Não. Embora sejam construídas a partir da oposição dos mesmos elementos, temos uma inversão
na posição de cada um deles: em “neve ardente”, o
primeiro elemento refere-se ao frio e o segundo ao
calor; em “chama fria”, temos primeiro a referência
ao calor e depois ao frio. Por si só, essa inversão já
altera o significado de cada expressão, mas, no contexto do poema, essa diferença é mais significativa.
c) O paradoxo “neve ardente” pode ser interpretado
como a contenção que desaparece quando a pai-

> Gostaríamos que os alunos, ao refletirem sobre o
julgamento de Galileu, percebessem que a condenação do cientista ilustra o embate que caracteriza
o conflito barroco. De um lado, está a razão (a aceitação e o desenvolvimento, por Galileu, da teoria
de Copérnico, que comprovava que a Terra girava
em torno do Sol); de outro, estão a fé e os dogmas
da Igreja Católica (representados pelo Tribunal do
Santo Ofício), que condena a teoria de Copérnico
por contradizer a visão geocêntrica defendida por
ela. A condenação de Galileu pela Inquisição mostra que, no Barroco, o conflito humano está na oposição entre uma visão marcada pela religiosidade e
pelo poder da Igreja e a busca pela racionalidade.
As novas descobertas e a reformulação de teorias
a partir de uma perspectiva humanista, associada
a uma forte pressão por parte das instituições
religiosas, criam o contexto que gera o conflito no
homem barroco. Esse mesmo conflito entre razão
e fé (e a noção fortíssima de pecado) está presente
também nos versos de Gregório de Matos, em que
o eu lírico pede perdão pelo desrespeito aos mandamentos da Igreja.

Texto para análise

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) O fogo simboliza a paixão que toma o eu lírico, e
a água, o pranto pelo sofrimento amoroso, mas
também pode ser interpretada como a contenção
dessa paixão (a neve, que se derrete diante do sentimento amoroso).

182

Várias das questões propostas enfocam a estratégia
argumentativa utilizada pelo Pe. Vieira. Seria interessante
aproveitar essas atividades para avaliar como está o desenvolvimento da competência de área 7 e das habilidades H21,
H22, H23 e H24. Para identificá-las, consultar a matriz do
Enem 2009, que se encontra no Portal Moderna Plus.
Se houver tempo, seria interessante ler o sermão na
íntegra, para perceber o encaminhamento que Vieira lhe
dá e a que conclusão chega a respeito do que fazer com
os ouvintes que se deixam corromper. O site <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000033.pdf> apresenta o texto integral.
Sugerimos que, ao apresentar a atividade, retome com
seus alunos os poemas satíricos de Gregório de Matos
apresentados neste capítulo. Além disso, seria interessante,
depois de apresentar a atividade aos alunos, fazer a discussão da seção “A tradição da literatura barroca: a sátira
política”, apresentada logo depois do “Jogo de ideias”, para
que eles percebam como a sátira, em diferentes momentos da história, foi (e ainda é) usada como um poderoso
instrumento para criticar a corrupção política e as personalidades públicas.
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Os pregadores têm a função de impedir, com suas
palavras, que a corrupção se dissemine entre os
seus fiéis.
a) Vieira questiona seus ouvintes sobre as causas
da corrupção que toma conta da terra, já que há
tantos pregadores que deveriam impedi-la (“mas
quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual
será, ou qual pode ser a causa desta corrupção?”).
b) O questionamento que faz aos seus ouvintes serve
para enfatizar a afirmação que fará a seguir, apresentando o que ele considera as duas causas para
a corrupção que vê na sociedade em que vive.

2

a) Vieira identifica os seguintes motivos para que os
pregadores não cumpram sua função: não pregam
a verdadeira doutrina; dizem uma coisa e fazem
outra; pregam a si mesmos e não a Cristo em seus
sermões.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Segundo o texto, “a terra não se deixa salgar” porque: os ouvintes não querem receber a verdadeira
doutrina; querem imitar as atitudes incorretas dos
pregadores e não seguir seus ensinamentos; servem aos seus próprios apetites em lugar de servir
a Cristo.
c) Vieira constrói toda a sua argumentação a partir
de paralelismos, por meio da repetição de estruturas sintáticas: a cada período, repete cada uma
das partes da afirmação destacada no enunciado
dessa questão (“ou é porque o sal não salga”,/ “ou
porque a terra se não deixa salgar”) seguida da
causa para a corrupção que identifica.
d) A retomada por meio das estruturas paralelísticas, além de enfatizar os argumentos de Vieira,
conduz o raciocínio do ouvinte para que ele chegue à conclusão a que o padre deseja.
3

4

Vieira conclui que o pregador que não cumpre sua
função de forma adequada deve ser lançado fora
“como um inútil, para que seja pisado de todos”,
conforme disse Cristo. Segundo ele, ninguém é mais
merecedor de desprezo que o pregador que “com a
palavra, ou com a vida prega o contrário” daquilo que
deve ensinar e fazer.
Resposta pessoal. Seria interessante que os alunos
percebessem que o sermão de Vieira permanece
bastante atual. É possível identificar, hoje, tanto os
pregadores religiosos que não cumprem sua função (porque pregam uma coisa e fazem outra ou
porque não são ouvidos pelos fiéis), quanto os fiéis
que não seguem os ensinamentos da religião a que
pertencem. Além disso, seria possível associar esses
pregadores e fiéis a outras figuras da atualidade: por
exemplo, políticos que fazem promessas antes das
eleições e não as cumprem; cidadãos que seguem
uma ética particular quando se trata de cumprir
deveres ou que adotam uma postura indiferente
porque não acreditam mais na política ou nas instituições públicas.

Jogo de ideias
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Sugerimos que, ao apresentar a atividade, retome com
seus alunos os poemas satíricos de Gregório de Matos
apresentados neste capítulo. Além disso, seria interessante, depois de apresentar a atividade aos alunos, fazer a
discussão da seção “A tradição da literatura barroca: a sátira política”, apresentada logo depois do “Jogo de ideias”,
para que eles percebam como a sátira, em diferentes
momentos da história, foi (e ainda é) usada como um poderoso instrumento para criticar a corrupção política e as
personalidades públicas.
A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre o Barroco
e, em especial, sobre a obra de Gregório de Matos, levar os
alunos a compreender melhor como a poesia satírica desse autor continua bastante atual. Além disso, achamos ser
possível, por meio dessa atividade, estimular a reflexão
sobre a sátira como um recurso bastante eficiente para
criticar a corrupção política e as figuras do poder público.
Acreditamos que a tarefa de selecionar alguns dos versos
satíricos de Gregório de Matos que possam servir como
legenda para imagens da atualidade, ou como “síntese
metafórica” de notícias do nosso cenário nacional que
relatem condutas condenáveis, permitirá que os alunos
exercitem sua capacidade de análise da “proximidade”
entre a crítica presente nos textos satíricos do poeta, produzidos em fins do século XVII, e situações apresentadas
em jornais e revistas contemporâneos.
Achamos que, por meio dessa análise, os alunos serão
capazes de compreender e aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito à força crítica da obra satírica
de Gregório e, também, constatar sua atualidade. Para
que isso ocorra, será necessário que eles, no momento
de selecionar notícias e/ou imagens que tematizem a
corrupção política ou que denunciem a corrupção moral
das figuras públicas na atualidade, identifiquem, por
exemplo, aquelas que tratem dos escândalos que envolvem personalidades do poder público ou que se refiram a
situações em que fique evidenciada a falta de ética ou de
escrúpulos de importantes figuras do cenário nacional.
Essa seleção é fundamental para que sejam escolhidos
os versos de Gregório de Matos que serão usados como
legenda para as imagens ou como “síntese satírica” dos
textos selecionados.
Seria interessante que, depois da apresentação da montagem da notícia/imagem com os versos que irão “acompanhá-la” e da explicação da relação entre eles, os alunos
fizessem uma discussão sobre as situações retratadas
nas notícias/imagens selecionadas e os versos escolhidos
para servir como legenda ou como “síntese” do fato noticiado, refletindo sobre como os temas tratados por Gregório de Matos em sua obra satírica são muito semelhantes
aos que circulam em jornais e revistas de nossa época. O
principal objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma
discussão que retome alguns dos principais conceitos do
capítulo e permita uma “aplicação” do conhecimento que
adquiriram.

Conexões

186

As obras de Vivaldi, Bach e Haendel podem ser encontradas no site <http://www.musopen.com/music.
php?type=period&id=2#>.

Comentários e respostas das atividades

1
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Capítulo 11

Arcadismo

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos
transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte
inicial da orientação para a seção “Uma viagem no tempo:
primeiras leituras” do Capítulo 6.

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Os poemas escolhidos para o primeiro contato dos alunos com textos árcades buscam representar dois aspectos
básicos dessa estética: a adoção de uma filosofia de vida
que busca a harmonia com a natureza e nega as virtudes
do luxo e da riqueza, e a valorização de uma forma mais
simples, que se contrapõe de maneira evidente ao rebuscamento da linguagem barroca.
Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> A leitura desses textos foi mais fácil do que a dos
textos da mesma seção em capítulos anteriores?
Por quê?

Leitura da imagem

As árvores aparecem de modo organizado, plantadas
lado a lado, de modo simétrico, dando ao observador
a impressão de ordem.

2

O que se percebe é que tudo na construção do palácio e dos jardins parece calculado, medido, disposto
geometricamente para produzir, no observador, a
noção de simetria e de controle. O resultado final é a
ideia de ordem devido ao equilíbrio entre as partes (se
dividirmos a tela ao meio, veremos que os dois lados
do palácio são equivalentes). A simetria é provocada
pela duplicação dos elementos: há, na entrada, dois
semiarcos idênticos que conduzem a um portão
ladeado por duas construções também idênticas. A
natureza, que poderia representar o toque “selvagem”
e desordenado na imagem, também foi “domada” para
representar os desenhos geométricos (criados pelo
paisagista Le Nôtre).

3

O que fica evidente no quadro de Pierre Patel é o total
controle do ser humano sobre a natureza. Em primeiro
lugar, pelo gigantismo da construção. É admirável que,
no século XVII, tenha sido erguido um palácio como
esse. Além disso, a organização dos jardins nos leva
a concluir que todo o terreno em torno do palácio foi
moldado pela mão humana, para que as árvores assumissem a disposição geométrica que têm até hoje.

> Que impressões/sentimentos foram desencadeados pelos textos lidos?
> O que aparece representado nas obras de arte reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?
> O eu lírico do primeiro poema apresenta algumas
características do que ele considera uma vida ideal.
Que características são essas?

> Marília é o nome da mulher referida em dois dos
poemas. Será que se trata da mesma pessoa?
> Que características têm as pessoas que leem textos
como esses? Por quê?

Comentários e respostas das atividades

> Os textos e as imagens os fazem lembrar outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se
sim, qual é a semelhança percebida? Se não, quais
são as principais diferenças?
As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.
Outra atividade que poderia enriquecer a conversa entre os alunos seria apresentar, para a turma, as músicas
“Casa no campo” (de Zé Rodrix e Tavito, muito conhecida
na gravação de Elis Regina) e “Vilarejo” (indicada na seção
“Conexões” deste capítulo). Nos dois casos, o elogio da vida
simples, em meio à natureza, caracteriza uma releitura
contemporânea dos ideais árcades e é possível que os alunos percebam isso na comparação com o rondó O prazer,
de Silva Alvarenga, e reconheçam a expressão de uma vida
mais tranquila e harmoniosa como um anseio cada vez
maior de quem vive nas nossas caóticas cidades.

191

1

> Do que tratam os textos lidos?

> As pessoas, hoje, gostariam de levar uma vida semelhante? Por quê?

190

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 188

> Porque demonstra que o rei, com seu poder, é capaz
de domesticar até mesmo a natureza.

Da imagem para o texto
4

191

O eu lírico se dirige a uma mulher, chamada Marília.

> Que observe, com ele, as perfeições da natureza.
5

A natureza é apresentada de modo positivo: o rio Tejo
“sorri”, as borboletas coloridas brincam, enquanto o
rouxinol e a abelhinha voam; o campo é “alegre” e a
manhã é clara. Em resumo, o cenário apresentado pelo
eu lírico é alegre e acolhedor.

> O eu lírico usa a natureza para mostrar como o
seu estado de espírito depende da visão de Marília.
Quando caracteriza a natureza de modo positivo,
definindo um ambiente marcado pela alegria e
pelo otimismo, está preparando a apresentação
do argumento final: “Tudo o que vês, se eu não
te vira,/Mais tristeza que a morte me causara”.
A alegria e o bem-estar promovidos pelo lugar agradável em que se encontram perderiam o significado
se ele não pudesse ver a sua amada Marília.

34
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Os verbos associados aos elementos da natureza
demonstram ações simples e inocentes: o rio sorri, o
vento (Zéfiros) brinca, o rouxinol suspira, a abelhinha
gira. O diminutivo abelhinha transmite uma certa
infantilização e, portanto, marca inocência.

5

> A construção do cenário, além de desenvolver o tema
do locus amoenus, serve de base para a apresentação
do fugere urbem. A natureza, apresentada como modelo de perfeição, é o argumento para que a amada
aceite o convite do eu lírico, abandonando a “falsa”
grandeza da corte.

> A combinação da descrição positiva, das ações associadas à natureza e do diminutivo provoca uma
sensação de que há um clima de festa, de brincadeira que se desenrola naquele campo alegre diante
do olhar de Marília.
6

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

7

A perfeição do cenário sugere tratar-se de uma natureza artificial. O modo infantilizado como os elementos
da natureza são referidos no poema também reforça
a ideia de uma natureza pouco natural.

> Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba
que, no poema, a natureza é tão “construída” pelo
olhar de Bocage quanto os jardins do palácio. Nos
dois casos, o que é apresentado ao leitor/observador
não é um cenário realmente natural, mas sim uma
natureza criada pelo ser humano, para se acomodar
a seus propósitos. É possível, porém, que alguns
alunos discordem dessa leitura, contrapondo a
elaboração dos jardins à aparente simplicidade do
cenário do poema. Nos dois casos, entretanto, é
essencial que a artificialidade seja constatada.

O resgate de temas clássicos

195

No Capítulo 8, tratamos detalhadamente do tema do carpe
diem. Retomar esse conceito com os alunos. Além disso, na
seção “A tradição do Classicismo” abordamos a evolução da
temática do carpe diem desde a Antiguidade Clássica.
Retomar, com os alunos, o rondó O prazer, de Silva Alvarenga, transcrito na seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” deste capítulo. Esse poema ilustra bem o tema do
ideal da natureza, da fuga da cidade e do menosprezo da
riqueza e do poder.

Texto para análise

197

1

O eu lírico faz um convite à sua amada para que desfrute, com ele, a beleza e a simplicidade da natureza.

2

O cenário apresentado é bucólico. O inverno se foi e a
“fértil Primavera” enche o prado de flores, as aves voam
e o vento nordeste torna o céu e o rio Tejo azuis.

> O tema árcade presente nessa descrição é o locus
amoenus, isto é, a natureza é apresentada como um
lugar tranquilo e agradável onde os amantes se
encontram.
3

Há dois elementos que retomam a poesia clássica: na
forma, o uso do soneto; no conteúdo, a referência a elementos da mitologia clássica (os Zéfiros e os Amores).

4

a) Os cenários que se opõem são a cidade (simbolizada
pela corte) e a natureza. A corte é caracterizada pela sua
grandeza falsa, oca (“vã”), e a natureza, pela perfeição.
b) O tema desenvolvido é o fugere urbem. O eu lírico
convida a sua amada a abandonar a grandeza vazia
da cidade, da urbanização, e a desfrutar da perfeição
que o cenário bucólico oferece aos amantes.

O cenário bucólico, com a descrição da natureza como
um lugar agradável, é apresentado nas duas primeiras
estrofes; o convite à amada, nos dois tercetos.

Espera-se que os alunos, ao observarem os acontecimentos apresentados na linha do tempo, percebam a importância das novas ideias surgidas
na Europa que se opõem à força da religião na
determinação dos comportamentos humanos. Na
França, as ideias iluministas ganham destaque,
com a publicação de O contrato social, de Rousseau,
e Cândido, de Voltaire. No campo da ciência e da
tecnologia, dois acontecimentos importantes
demonstram a mudança de perspectiva que caracteriza esse período: Newton publica a lei da
gravidade, e Savery inventa a máquina a vapor. A
busca pela racionalidade passa a ser uma preocupação do ser humano, que deseja entender e
explicar o mundo que o cerca a partir da razão, e
não mais viver o conflito motivado pela fé, como
acontecia no período que compreende o Barroco. O
que ocorre, então, é a valorização e a retomada de
um modelo que reflita uma visão de mundo guiada
por essa nova maneira de enxergar a realidade: daí
o retorno aos ideais clássicos que privilegiam exatamente essa visão de mundo. A natureza passa a
ser a medida da perfeição, assim como o era para
os antigos, e determina, por exemplo, a formação
da Arcádia Clássica, que pregará o retorno à natureza como a melhor maneira de viver, como se pode
identificar, por exemplo, no poema de Bocage “Recreios campestres na companhia de Marília”.

As muitas arcádias

198

Se julgar interessante, explicar aos alunos o pseudônimo
adotado por Bocage na Nova Arcádia: Elmano é um anagrama de Manoel; Sadino indica que o poeta era originário da
cidade de Setúbal, banhada pelo rio Sado.

A poesia satírica

203

Um trecho das Cartas chilenas aparece na seção “A
tradição da literatura barroca: a sátira política”, quando
apresentamos a tradição da poesia satírica. É bom que os
alunos percebam, agora no contexto da literatura árcade,
como a poesia satírica de Tomás Antônio Gonzaga se inscreve naquela tradição.

Outros árcades

203

Se necessário, lembrar os alunos de que madrigal é uma
composição poética breve que exprime um pensamento fino,
terno ou galante. Surgiu no século XIV, no norte da Itália, e
destinava-se quase sempre a ser musicado. O conceito foi
apresentado no Capítulo 2, na análise do poema de José
Paulo Paes. Se achar interessante, pedir aos alunos que
retomem o conceito ali apresentado.

Comentários e respostas das atividades

6
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Tome nota

204

5

O rondó O prazer, apresentado na seção “Uma viagem
no tempo: primeiras leituras” deste capítulo, ilustra bem a
segunda possibilidade de organização dessa forma poética.

Texto para análise
1

2

O eu lírico, deprimido com a sua prisão, diz à sua amada que encontra forças para resistir ao sofrimento no
amor que nutre por ela e na ilusão de contemplar sua
figura.

6

O eu lírico dirige-se às pedras. Ele diz para temerem a
ferocidade do Amor (caracterizado como “tirano”), que
mais se empenha onde há mais resistência.

> O eu lírico encontra-se numa masmorra. O poeta, na
vida real, foi preso logo após a Inconfidência Mineira,
da qual foi um dos integrantes, e escreve parte das
liras no cárcere. Por isso, a relação entre a situação
poética de Dirceu e os episódios vividos pelo poeta.

7

O elemento da paisagem local (Minas Gerais) incorporado é o cenário rochoso (penhascos e penhas).

a) Esses versos mostram o eu lírico angustiado, triste,
deprimido em razão do sofrimento que vive por
estar preso e distante de sua amada.
b) Não. A referência “à dor imensa”, “à violência da
mágoa” (que o eu lírico não suporta) indicam um
“exagero” na apresentação dos sentimentos que é
pouco comum entre os árcades.

Comentários e respostas das atividades

> O eu lírico marca a oposição entre o cenário e sua
alma: seria de esperar que entre as rochas que caracterizam o cenário se encontrasse um “peito forte”,
mas entre as “penhas” se criou uma “alma terna” e
um “peito sem dureza”, que não consegue resistir à
guerra que o Amor declara contra ele.

O primeiro interlocutor definido é a amada do poeta,
Marília. O segundo é o Amor, que aparece personificado.

b) Quando o eu lírico dirige-se à sua amada para tratar
do sofrimento amoroso em razão do distanciamento
entre eles, recupera um dos grandes temas clássicos
desenvolvidos na poesia camoniana. A personificação do Amor, figura mitológica a quem o eu lírico faz
seu apelo, é outro elemento que marca a retomada
dos antigos poetas clássicos nos quais Camões se
inspirava.

c) Além da manifestação “mais real” dos sentimentos
do eu lírico, o que se evidencia como rompimento
com características do Arcadismo é o cenário: Dirceu
não se encontra em uma paisagem tipicamente árcade, caracterizada como um lugar agradável (o locus
amoenus), mas em uma masmorra lúgubre, muito
diferente da natureza perfeita típica do Arcadismo.
4

> O eu lírico se refere ao sentimento amoroso como
um “cego engano”, do qual ele não conseguiu fugir.
Ao utilizar essa imagem, o eu lírico associa o Amor
a algo que lhe causa sofrimento, mas que, mesmo
assim, acaba por vencê-lo.

205

a) A Marília, o eu lírico relata o sofrimento pela distância
que se impôs entre eles em razão da prisão e como a
imagem da amada, ainda que ilusória, o reconforta.
Ao Amor, o eu lírico faz um apelo: que ele vá até sua
amada e veja se ela está triste, pois, se isso acontecer,
será um consolo para ele.

3

O Amor é apresentado como um guerreiro forte, que
vence os tigres, e que toma como objetivo render o eu
lírico, declarando-lhe guerra ao coração.

É possível identificar a busca pela simplicidade formal pelo uso de uma linguagem mais clara, com um
vocabulário mais simples e sem rebuscamento. Não
há, no poema, metáforas complexas que dificultem a
compreensão do que é dito, pois uma das características da poesia árcade é a expressão das ideias de forma
clara. Seria interessante, nesse momento, comparar
a estrutura utilizada na lira de Gonzaga aos poemas
barrocos que os alunos estudaram no capítulo anterior.
Isso permitiria a percepção de uma “simplificação” da
linguagem que garante a maior facilidade na compreensão dos poemas árcades.

8

O eu lírico opõe a dureza do cenário à força do Amor.
Nem mesmo um cenário como esse garantiu sua
proteção contra o sentimento que o tomou, conforme
se observa na segunda estrofe do soneto. Mais do que
isso, na estrofe final, o eu lírico alerta as “penhas”
sobre a tirania do amor que será mais forte quanto
mais resistência houver. Poderíamos dizer que, nessa
estrofe, o eu lírico sugere que cenário “duro” é o que
determina a força maior que o Amor empregará para
vencer seu adversário.

9

Espera-se que os alunos percebam, na comparação
entre os dois textos, que a visão do amor desenvolvida por Cláudio Manuel da Costa é muito semelhante
àquela apresentada por Camões. Para orientar melhor
a leitura analítica, sugerimos que cada um dos pontos
sejam propostos para discussão entre os alunos. Embora as respostas possam variar, em linhas gerais, a
leitura dos dois textos deverá levá-los a concluir que:
a) No soneto de Camões, o eu lírico é derrotado pelo
Amor. Sua derrota deve-se ao fato de que, uma vez
tocado pelo sentimento amoroso, ele recupera a
esperança, justamente o sentimento que ele não
tem, fazendo com que se sinta seguro e protegido
dos efeitos do amor. Na última estrofe, a “astúcia” do
Amor é revelada: ele desperta na alma das pessoas
“Um não sei quê, que na[s]ce não sei onde./Vem não
sei como, e dói não sei por quê”.
b) Sim. A semelhança no comportamento do eu lírico
nos dois poemas ocorre porque ambos investem na
razão (o fato de terem consciência dos perigos do
amor) como proteção contra os danos do amor. O
Amor também é caracterizado de modo parecido.
Em Camões, ele aceita o desafio e derrota o eu lírico.
No soneto de Cláudio Manuel da Costa, o Amor é
caracterizado como uma espécie de guerreiro cuja
missão é tomar o coração do eu lírico.
c) A conclusão a que chega o eu lírico, no soneto de
Cláudio Manuel da Costa, é semelhante àquela do
soneto camoniano: não há condição humana (ou da
natureza) capaz de enfrentar a força do sentimento
amoroso. Por esse motivo, as pedras são advertidas
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pelo eu lírico: “Vós, que ostentais a condição mais
dura,/ Temei, penhas, temei; que Amor tirano,/ Onde
há mais resistência, mais se apura”.
Uma forma interessante de retomar aspectos centrais da
estética árcade é fazer, com os alunos, a análise do poema
“Romance XX ou do país da Arcádia”, do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. Nele, a autora parte da imagem
de um leque, ornamentado com uma cena bucólica, para
reconstruir a cena literária do século XVIII. Ver no Portal
Moderna Plus a sugestão completa da atividade.

Jogo de ideias

207

Sugerimos que sejam discutidas, com os alunos, as
características dos textos publicitários apresentadas
no Capítulo 29 deste volume. Assim, eles terão maiores
informações sobre a construção da argumentação em
peças publicitárias.
A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre o
Arcadismo, levar os alunos a compreender melhor os
princípios de vida advogados pelos poetas árcades em
seus poemas. Além disso, achamos ser possível, por meio
dessa atividade, estimular a reflexão sobre como, nos dias
atuais, temas do tipo fugere urbem, aurea mediocritas, locus
amoenus aparecem “atualizados” em textos publicitários
que “descobriram” na oferta de lugares tranquilos, nos
quais os indivíduos estejam livres do estresse dos grandes
centros e possam retomar o contato com a natureza, um
grande argumento para vender imóveis, condomínios
residenciais, clubes, etc.

Os alunos devem perceber que a vida estressante dos
grandes centros e a violência das cidades fazem com que
os temas da Antiguidade sejam transformados em ótimos
argumentos para quem deseja anunciar empreendimentos imobiliários em que sejam destacados o resgate de
uma vida tranquila e harmoniosa, além de permitir o contato com a natureza. Para que isso ocorra, será necessário
que os alunos, no momento de selecionar os anúncios
de imóveis, condomínios residenciais ou clubes, identifiquem, por exemplo, aqueles que apresentem, como
argumentos para convencer os possíveis compradores,
vantagens que revelem alguns dos temas clássicos retomados no Arcadismo, como o fugere urbem, o carpe diem,
o locus amoenus, etc. Essa seleção é fundamental para que
sejam escolhidos os poemas que tratem exatamente da
mesma “filosofia de vida” identificada como argumento
persuasivo no texto publicitário.
Seria interessante que, depois da apresentação da
relação entre o anúncio e o poema árcade selecionados,
os alunos fizessem uma discussão sobre o tema clássico
identificado em cada um dos textos, refletindo sobre como
os princípios de vida advogados pelos poetas árcades
continuam atuais. O principal objetivo dessa reflexão é
levar os alunos a uma discussão que retome alguns dos
principais conceitos do capítulo e permita uma “aplicação”
do conhecimento que adquiriram.

Conexões

210

No filme O patriota, há cenas fortes de violência que podem
causar algum desconforto por sua brutalidade.

Comentários e respostas das atividades

Acreditamos que a tarefa de selecionar anúncios publicitários que utilizem como argumentos alguns dos
princípios árcades e relacioná-los a poemas dessa estética
permitirá aos alunos que exercitem sua capacidade de
análise da “atualidade” dos princípios de vida advogados
pelos autores do Arcadismo, principalmente pelo fato de
tais princípios constituírem o eixo argumentativo de um
gênero diferente daquele em que eram apresentados no
século XVIII.

Achamos que, por meio dessa análise, os alunos serão
capazes de compreender e aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito aos elementos contextuais e históricos que contribuíram, no Arcadismo, para a retomada
dos temas clássicos e perceber como essa “revitalização”
de alguns desses princípios de vida nos anúncios publicitários revela o desejo de muitas pessoas de retornarem
a uma vida simples e equilibrada, como a professada nos
textos árcades, dadas as condições históricas e sociais de
nossa época.
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comentários
e RESPOSTAS das atividades
RESPOSTAS
SUMÁRIO
geral
PARTE II
Romantismo

> A caracterização do cenário e da personagem contribuem para afetar a relação do leitor com a história
que está sendo contada? De que maneira?

219

> Seria possível imaginar que esse tipo de caracterização apareceria em uma história que tivesse um
final feliz? Por quê?

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 220
A seção “Uma viagem no tempo: primeiras leituras” foi
pensada para propiciar um primeiro contato dos alunos
com textos representativos da estética a ser estudada no
capítulo. Nossa intenção foi criar uma oportunidade para
que os alunos possam trocar impressões de leitura, sem
que estejam preocupados em analisar características literárias ou observar de modo mais detalhado usos específicos
da linguagem.
Sugerimos que os alunos sejam orientados, em um
primeiro momento, a ler silenciosamente os textos reproduzidos na seção. Concluído esse contato individual com
os textos, o professor pode organizar as carteiras de modo
a formar uma “roda de leitura”. Na sequência, o professor
pode escolher alguns alunos para fazer, em voz alta, a leitura
dos textos da seção. Também é possível que haja voluntários
para essa leitura. Se isso acontecer é ainda melhor.
A leitura em voz alta é sempre interpretativa, porque
exige que o leitor tome decisões sobre a entonação a ser
adotada em função do sentido que atribui ao texto, à medida que o lê. Essa é uma experiência que pode favorecer
não só o leitor, mas também seus ouvintes, permitindo
que eles reconheçam (ou descubram) sentidos a partir da
leitura do colega.

Comentários e respostas das atividades

Escolhemos, para o primeiro contato dos alunos com textos românticos, trechos de um conhecido conto do escritor
americano Edgar Allan Poe. O retrato ovalado, publicado
em 1842, exemplifica muito bem a tendência romântica de
supervalorizar sentimentos e impressões. Outro aspecto
importante na seleção foi o fato de Poe ser um mestre na
construção de espaços e paisagens que refletem as emoções das personagens, explorando os cenários noturnos,
opressivos e tempestuosos, fortemente relacionados às
emoções humanas. Todos esses aspectos permitem identificar algumas das tendências predominantes na estética
romântica.

> Eles conhecem outras obras (filmes, músicas) que
explorem características semelhantes às do conto
para influenciar a reação das pessoas? Quais?
> O que significa comportar-se de modo romântico?
Conhecem alguém que possa ser caracterizado
como “romântico(a)”?
As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

Capítulo 12

A estética romântica:
idealização e arrebatamento.
Romantismo em Portugal

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem

> Do que trata o texto lido?

O quadro registra o naufrágio de um navio. Enquanto
o navio virado afunda, alguns passageiros tentam se
salvar em uma espécie de “jangada” feita de destroços.
Ondas altas os ameaçam.

2

A natureza, representada pelo mar agitado, mostra-se tempestuosa. As ondas altas e batidas pelo vento
ameaçam a sobrevivência dos náufragos. Seu poder de
destruição pode ser observado no navio que afunda
em meio às ondas.

> O que aparece representado na obra de arte reproduzida na seção?
> Perceberam alguma relação entre a imagem e o
texto?
> Já tiveram oportunidade de ler algum conto de Edgar
Allan Poe? Qual?
> Que aspectos do castelo em que as personagens se
abrigam são valorizados na descrição inicial?
> Que impressão esse cenário causa no narrador?

> Ao mudar um candelabro de lugar, o narrador avista
um retrato até então oculto nas sombras. Qual a
importância desse retrato? Que tipo de reação a
visão do retrato provoca no narrador?

223

1

Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

222

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Unidade 4

> As pessoas aparecem minúsculas, frágeis, impotentes diante das forças da natureza.
3

Sim. De modo geral, predominam cores escuras e frias.
A luminosidade é criada pelo branco da espuma das
ondas violentas; o céu foi pintado em tons cinzentos
e azulados. A atmosfera criada é a de um dia “escuro”,
tempestuoso, e isso aumenta a sensação de drama vivido pelos náufragos. A ausência de cores mais vibrantes
e fortes contribui para criar uma sensação de negatividade, que está de acordo com a destruição retratada.
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b) Sim. No quadro de Ticiano, cada detalhe é registrado
de modo preciso. A expressão dos seres “narra” os
acontecimentos e revela um olhar analítico do artista para o conjunto da composição. Sua intenção é
fornecer ao observador as informações necessárias
para que ele compreenda o que foi representado.
Já o quadro de Turner registra o desespero das pessoas, impotentes, que tentam se salvar, em meio às
ondas furiosas provocadas por uma tempestade no
mar. Por isso, os detalhes importam pouco, já que a
ênfase do quadro está na composição dos elementos
imprecisos, porém grandiosos, que sugerem a força
das ondas e a fragilidade humana.

Da imagem para o texto
5

223

a) Os dois comportam-se de modo exagerado, arrebatado. Há uma impaciência em se verem e, depois
que se encontram, o desespero por constatarem que
não poderão permanecer juntos, porque a vida de
Catherine está chegando ao fim.
b) Embora haja outras possibilidades de resposta, o
trecho que ilustra de modo mais enfático a descrição
exagerada do comportamento das personagens é:
“Durante uns cinco minutos Heathcliff não falou
nem soltou sua presa; e naquele momento gastou
decerto mais beijos do que todos que já dera antes,
na vida inteira. Fora, porém, Catherine que o beijara
primeiro; vi claramente que ele mal podia suportar
olhá-la no rosto, consumido de dor.”. Nessa passagem, os gestos de Heathcliff são uma expressão
física da emoção que o move. Quando abre a porta
do quarto, logo toma a moça nos braços e, embora
ela o tenha beijado primeiro, os beijos que dá nela
são mais numerosos “do que todos que já dera
antes, na vida inteira”. Cada uma dessas atitudes é
apresentada de modo exagerado.

6

7

homem que ama (“Queria apenas que não nos separássemos nunca.”). Ele mostra-se desesperado, agarra-se a
Catherine, cobre-a de beijos, depois a acusa de desejar
enlouquecê-lo e atormentá-lo, mesmo depois de morta.

a) Na tela de Ticiano, além do uso de cores fortes,
vibrantes, observa-se o cuidado com o detalhe. A
cena pintada mostra os seres em primeiro plano
e a natureza funcionando como um cenário em
que ocorrem os acontecimentos mais importantes.
Turner transforma a natureza, representada pelo
mar revolto, em protagonista da cena retratada. Os
seres humanos aparecem menores, sem que seu
rosto possa ser visto. O interesse do artista, nesse
caso, é registrar a força da natureza.

O aspecto físico de Catherine acentua, para o leitor,
a ideia de alguém à beira da morte (“faces brancas”,
“lábios exangues”) que se comporta de modo meio
enlouquecido (“olhar faiscante”, “selvagem sede de
vingança”, “dedos crispados” que arrancam os cabelos
do amante). Heathcliff, por sua vez, também se comporta de modo descontrolado: seus dedos apertam
tanto o braço de Catherine, que ficam marcados na pele
descorada da moça. O que deixa claro que os adjetivos
utilizados traduzem o descontrole a que ambos são
levados por seus sentimentos.
Catherine é tomada pelo desejo de vingança: quer que
ele sofra tanto quanto a fez sofrer. No fim, manifesta
um certo desconsolo por saber que não pode evitar a
morte e, portanto, terá de se separar definitivamente do

> Como as personagens agem conduzidas pelas emoções, seu comportamento acaba caracterizado de
modo irracional. Isso faz com que a intensidade dramática da cena aumente: acompanhamos o desespero
e o descontrole de duas pessoas que, mesmo profundamente apaixonadas, não poderão permanecer
juntas. O drama que vivem é patente para o leitor.
8

Sim. O texto mostra duas pessoas dominadas pela força
de suas emoções, provocadas por uma situação fora de
seu controle (a aproximação da morte de Catherine), o
que fragiliza as personagens.

O nascimento do cidadão

225

Se possível, retomar com os alunos a trajetória do herói,
apresentada no Capítulo 3.

Tome nota

226

Se necessário, lembrar aos alunos que o conceito de mimese, para Aristóteles, era a imitação das ações e comportamentos humanos, das paixões e forças que motivam suas atitudes.

O projeto literário do Romantismo

227

Uma boa maneira de ajudar os alunos a perceber as mudanças estéticas desencadeadas pelo Romantismo é comparar
pinturas neoclássicas e românticas. Sugerimos dois quadros
que retratam o Grande Canal, em Veneza. O primeiro deles
foi pintado por Giovani A. Canaletto, em 1734. O segundo é
uma releitura que Turner faz do quadro de Canaletto. Veja, no
Portal Moderna Plus, a reprodução das obras e uma orientação
sobre os aspectos a serem discutidos com os alunos.

Texto para análise
1

230

A Morte aparece personificada na 1a estrofe. Está em
uma espécie de carruagem e para para o eu lírico.
a) A imagem é a de uma viagem lenta rumo à eternidade.
b) O poema sugere que o eu lírico vê a Morte como algo
positivo. Ele afirma que ela parou “de bondade” e permitiu sua entrada na carruagem. Iniciam, então, uma
lenta viagem rumo à eternidade. O eu lírico abandona
seu trabalho e seu lazer para o agrado da Morte.

2

O eu lírico descreve o que vê depois que inicia sua viagem com a Morte: a escola, as crianças que brincam de
lutador, os campos prontos para a colheita e o pôr do sol.

> Sim. Poderíamos afirmar que o eu lírico opõe elementos da vida à morte. A imagem das crianças
brincando, a referência aos grãos maduros (prontos
para serem colhidos) e a passagem pelo pôr do sol
parecem sugerir que, na viagem empreendida, o eu
lírico vai deixando a vida (representada por esses
elementos) para trás.

Comentários e respostas das atividades
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Nessa estrofe, o eu lírico afirma que o pôr do sol se foi
e que o “sereno baixou gélido”, ou seja, a noite chegou
e fria. A referência do eu lírico aos seus trajes (a túnica
de gaze fina e a capa de tule) parece intensificar a
sensação de frio que toma o eu lírico nessa mudança
do cenário. Além disso, surge uma casa diante da qual
a carruagem para.

> A mudança de cenário indica o fim da viagem do
eu lírico. A noite que desce, o ar frio e a parada da
carruagem diante da casa são os elementos que simbolizam a morte do eu lírico. Ele chegou ao destino
pretendido: a eternidade.
4

Todo o poema trata da passagem da vida para a morte.
A casa é a “última morada” do eu lírico. A descrição da
casa como um “torrão intumescido”, cujo telhado mal
se vê, rente ao chão, parece sugerir, metaforicamente,
um túmulo.

> “Em que vi, pelas frontes dos cavalos,/ que iam rumo
à eternidade.”
5

Sim. O tema da morte, tão frequente no Romantismo,
sua idealização e seu desenvolvimento, através de
metáforas que indicam a aceitação e o desejo do eu
lírico pelo fim da vida, inscrevem esse poema dentro
da estética romântica.

Folhas caídas: versos
românticos de confissão amorosa

232

Se julgar necessário, explicar aos alunos que versos decassílabos brancos são versos decassílabos não rimados.

Texto para análise
1

240

A oposição entre amor e querer.

> Como o eu lírico se preocupa em deixar claro que
aquilo que sente é querer e não amor, pode-se
imaginar que o seu interlocutor seja a mulher que
desperta esse querer. Isso fica claro na declaração
inicial: “Não te amo, quero-te”.

Comentários e respostas das atividades

2

O amor é apresentado como um sentimento que vem
da alma e, em seguida, como sendo sinônimo de vida.

> Segundo o eu lírico, o amor vem da alma e, como
na sua alma ele tem a “calma do jazigo” (ou seja,
não há qualquer sentimento que agite a sua alma,
ela se encontra tão calma como um túmulo), não
pode estar vivendo um amor. Na segunda estrofe,
quando associa o amor à vida, o eu lírico reafirma
a impossibilidade de estar amando, já que a vida
“nem sentida/a trago eu já comigo”.
3

O querer é apresentado como um sentimento bruto
e fero, como algo que devora o sangue, como uma
estrela de mau agouro que brilha no momento da
perdição, como um furor, como algo que desperta
medo e terror.

> Todas as imagens associadas ao querer têm conotação negativa. A mais forte delas o apresenta como
uma estrela de mau agouro que brilha no momento
da perdição do indivíduo. O querer, quando toma
conta de um indivíduo, portanto, é capaz de determinar um destino negativo, de tristeza e destruição.

4

O drama individual é vivido pelo eu lírico, que se
confessa vítima de um querer incontrolável. Apesar
de ele apresentar vários argumentos que identificam
o querer como um sentimento negativo, não parece
conseguir livrar-se desse fogo que lhe devora o sangue
e faz com que sinta “medo e terror” da mulher capaz de
aprisioná-lo de modo tão violento. A luta interna entre
o sentimento desejado – o amor – e o indesejado – o
querer – é um dos temas muito explorados pelos poetas
românticos.

> O poema explora a ideia romântica de que o amor
é um sentimento nobre, algo que traz vida, calma
e promove uma certa purificação do indivíduo. O
querer, por outro lado, nasce dos desejos carnais,
provoca descontrole, faz com que o indivíduo se
veja “prisioneiro” do objeto de seu desejo. O poema
de Garrett pode ser visto, nesse sentido, como um
manifesto contra o desejo, já que o eu lírico passa
todo o tempo lutando contra o querer que o aprisiona.

Jogo de ideias

241

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre o Romantismo (e,
em especial, sobre o Romantismo português), levar os alunos
a compreender melhor os romances românticos e perceber
como as cenas apresentadas nesse tipo de narrativa, depois
da adaptação da linguagem e do contexto apresentado, poderiam ser vistas em uma novela ou mesmo em um filme
romântico contemporâneo.
Acreditamos, também, que o desafio de “recriar” uma
cena de Amor de perdição, adaptando sua linguagem, permitirá não só a aproximação dos alunos com esse tipo de
romance, mas também levará ao exercício da capacidade de
análise dos alunos da estrutura narrativa que caracteriza as
obras românticas. Para que isso ocorra, será necessário que
eles, no momento de selecionar o trecho que será adaptado,
identifiquem cenas dramáticas e em que haja diálogos nos
quais fique evidente o tom arrebatado do texto.
Em Amor de perdição, há muitas cenas com essas características, além da que foi apresentada como exemplo.
Entre elas, poderíamos sugerir as seguintes: o diálogo
entre Teresa e seu primo, Baltasar, quando esta recusa
o pedido de casamento que ele lhe fez e confessa sua
paixão por outro, no capítulo III; a discussão arrebatada
entre Simão e o primo da jovem, na noite em que os dois
jovens apaixonados combinaram de se encontrar clandestinamente e tiveram seu plano descoberto por Baltasar,
no capítulo V; a cena da emboscada armada por Baltasar, no
capítulo VI, quando Simão tenta encontrar-se novamente
com Teresa; neste mesmo capítulo, há outra cena dramática, quando o pai de Teresa leva a filha para um convento em
Viseu, para afastá-la de Simão Botelho, antes de transferi-la
para o de Monchique; uma outra cena possível aparece no
capítulo X, quando Mariana, filha do ferreiro João da Cruz,
vai até o convento onde Teresa está para entregar uma carta
de Simão e a jovem enclausurada pede que Mariana avise
Simão que vai ser transferida para o convento de Monchique; no capítulo XVII, há outro momento arrebatado, quando Mariana revela a Simão seu desejo de acompanhá-lo
no degredo a que ele foi condenado e este lhe diz que não
pode retribuir à jovem o amor que ela tem por ele. Essas são
apenas sugestões. Sem dúvida, os alunos poderão encontrar
outras cenas que permitam a atualização proposta na atividade. Seria interessante propor que diferentes cenas fossem
escolhidas pelos grupos e que estas fossem apresentadas
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Depois de escolhida a cena a ser reelaborada, será necessário que eles identifiquem os principais elementos que a
compõem, as personagens nela envolvidas e a maneira como
o narrador a descreve. Além disso, eles devem analisar qual
é a melhor maneira de promover a atualização das falas
presentes no trecho, mantendo o tom arrebatado da cena,
para garantir que, durante a representação da cena recriada, os espectadores percebam a força dramática do texto
de Camilo. Também será necessário dar especial atenção
à caracterização das personagens envolvidas na cena e à
“recriação” de suas ações.
Seria interessante que, depois da representação das adaptações criadas pelos alunos, eles fizessem uma discussão
sobre as estratégias utilizadas para garantir a atualização da
linguagem do texto original e dos acontecimentos narrados.
O principal objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma
discussão que retome alguns dos principais conceitos do
capítulo e permita uma “aplicação” do conhecimento que
adquiriram por meio da discussão e da adaptação do texto
de Camilo Castelo Branco.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 246
Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.
Sugerimos que, antes de iniciar a conversa entre os alunos, o professor fale um pouco sobre o contexto criado por
Gonçalves Dias em I-Juca-Pirama: os dois últimos remanescentes da tribo Tupi — pai e filho — vagam pelas selvas à
procura de alimento e abrigo. O jovem decide que o pai está
muito cansado e não tem condições de continuar a seu lado.
Parte, então, sozinho e é capturado pela tribo dos Timbira.
No momento em que seus captores estão reunidos, em um
terreiro, para executar os rituais da morte, é chegada a hora
de o prisioneiro entoar o seu “canto de morte” (i-juca-pirama,
em tupi): o jovem Tupi chora e pede para ser libertado e ir ao
encontro de seu pai. Promete retornar e entregar-se a seus
captores depois da morte de seu pai. Surpreso pela honestidade e pela consideração do jovem pelo pai, o chefe dos
Timbira manda libertá-lo. Quando o jovem encontra o pai e
conta que havia sido feito prisioneiro e implorou pela própria
libertação, é tratado com desprezo pelo velho índio, que indaga: “Tu choraste em presença da morte? / Na presença de
estranhos choraste?”, para concluir: “Não descende o cobarde
do forte; / Pois choraste, meu filho não és!”. Envergonhado por
ter, aos olhos de seu pai, mostrado-se covarde, o jovem Tupi
lança-se contra os Timbira, disposto a provar sua bravura e
coragem e, assim, redimir-se. O chefe dos Timbira, mais uma
vez, intervém para salvar o jovem guerreiro, ordenando que
seus bravos parem de espancá-lo. Dando prosseguimento à
tradição dos índios de narrar oralmente os grandes feitos dos
guerreiros para que permaneçam lembrados pelas gerações
futuras, vemos, na última cena, um velho Timbira contar
para as crianças não grandes exemplos de coragem de seus
irmãos, mas a história de bravura do jovem Tupi.
Dos dez cantos que compõem o poema de Gonçalves Dias,
escolhemos o canto IV, que é o próprio “canto de morte” do
índio Tupi, e o canto X, quando o velho Timbira exalta sua

memória para as crianças da tribo. Nessas duas passagens
podemos observar a preocupação do poeta em caracterizar
os valores que movem o jovem Tupi e, depois, de exaltar sua
coragem em implorar pela própria vida para que pudesse
continuar a cuidar de seu pai, cego e indefeso diante dos
perigos das selvas.
É interessante observar que, ao mesmo tempo que Gonçalves Dias deseja reconstruir comportamentos e hábitos
dos índios, de modo a investir na criação de antepassados
heroicos (não portugueses) para o povo brasileiro, recobre o
seu herói — o índio Tupi — de valores tipicamente burgueses, como o amor à família e o desejo de proteger os mais
velhos. Sabemos que, em diferentes culturas indígenas, ao
alcançar uma determinada idade, era costume os velhos
índios abandonarem suas tribos para morrerem isolados
(uma bela cena retratando esse costume foi recriada por José
de Alencar em Iracema, quando Martim e Poti vão procurar
o velho Batuireté).
Nesse sentido, as duas cenas podem ajudar os alunos a
compreender que, mesmo investindo no resgate de costumes indígenas como modo de definir um perfil simbólico
para a origem do povo brasileiro, Gonçalves Dias continuava
a se valer de seus versos para divulgar valores essencialmente burgueses.
Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?
> Do que trata o texto lido?
> O que aparece representado nas imagens reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?
> Que tipo de impressão o comportamento do jovem
Tupi provoca neles? Acham que ele foi covarde ao
pedir pela própria vida? Por quê?
> Socialmente, o que deveria ser mais importante:
morrer como um bravo ou, mesmo sendo considerado um covarde, manter-se vivo para cuidar do pai
já idoso e indefeso?
> O que Gonçalves Dias pode ter querido ilustrar por
meio do comportamento do Tupi ao ser feito prisioneiro?
> Nos dias de hoje, como interpretaríamos o comportamento desse jovem? Será que, como o velho
Timbira, teríamos, inicialmente, a impressão de
que aquele comportamento era uma “infâmia de
escravo”?
> Qual a importância, para uma sociedade, dos relatos
orais feitos por pessoas mais velhas? Ainda hoje encontramos exemplo desse tipo de comportamento?
Em que circunstâncias?
As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

Comentários e respostas das atividades

sequencialmente, conforme a ordem em que aparecem no
romance. Assim, os alunos perceberiam o encadeamento
dramático dessa obra no momento da apresentação de suas
“releituras” das cenas desse romance romântico.
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Romantismo no Brasil. Primeira geração:
248
literatura e nacionalidade

> O eu lírico realiza, inicialmente, comparações entre
o que pode ser encontrado no Brasil e em Portugal.
Assim, o sabiá do brasileiro canta mais do que as aves
portuguesas; os “primores” brasileiros não podem ser
encontrados em Portugal. Em seguida, a comparação
se generaliza: o eu lírico passa a fazer a afirmação
da superioridade absoluta das coisas brasileiras na
segunda estrofe (“Nosso céu tem mais estrelas”).
Há a possibilidade de duas interpretações: nosso
céu é mais estrelado do que o português ou nosso céu
é o mais estrelado de todos os céus. Nos dois casos,
a comparação é feita para enaltecer o Brasil, caracterizando-o como um país de beleza extraordinária.

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem
1

2

3

249

Em meio a uma floresta, quase no centro inferior, um
índio aponta sua flecha para um pequeno animal.
Próximo a esse animal, há uma cobra. No lado direito,
um outro índio parece indicar o caminho para uma
mulher, enquanto atravessam um tronco sobre um rio
caudaloso.

6

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno observe que
a natureza foi retratada para destacar seu aspecto
exuberante, majestoso. A grandiosidade das árvores
é complementada pela luz que, entrando em raios
por meio da vegetação, parece banhar a cena. A água
abundante, representada pelo rio que corre caudaloso, a
luminosidade, as árvores gigantescas e os animais selvagens compõem um quadro paradisíaco, de natureza
intocada pela mão humana.

c) O poema apresenta um lamento individual, o canto
do expatriado. Por isso, depois de exaltar as belezas
do país, o eu lírico retoma a expressão dos seus
sentimentos individuais para finalizar o texto com
um apelo a Deus: não permitir que ele morra sem
voltar à sua pátria amada.

> Sim. A ideia é criar, para o público, a imagem da
natureza exuberante das matas brasileiras. Nesse
sentido, o adjetivo “virgem” traduz bem a representação criada pelo Conde de Clarac, porque os índios
são vistos como elementos integrados à natureza.
7
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249

Os versos de Goethe, usados como epígrafe, foram assim
traduzidos por Haroldo de Campos: “Conheces o país onde
os limões florescem/ E laranjas de ouro acendem a folhagem?/ [...] Conheces o país?/ É onde, para onde/ Eu quisera
ir contigo, amado! Longe! Longe!”.
4

a) A fala do eu lírico é a de alguém que está exilado,
portanto vivendo fora da sua terra natal.
b) Na primeira estrofe, os advérbios “aqui” e “lá” (“As
aves, que aqui gorjeiam,/ Não gorjeiam como lá.”)
são as primeiras marcas que confirmam o contexto
de enunciação. Além disso, o advérbio “cá” será utilizado em sentido idêntico ao “aqui” (“Minha terra
tem primores,/ Que tais não encontro eu cá“). “Lá”,
no poema, refere-se ao Brasil, terra natal da qual
o eu lírico está afastado. “Aqui” e “cá” referem-se
ao país em que ele se encontra, Portugal, mais especificamente à cidade de Coimbra, como indica a
anotação feita ao fim do poema.

a) O poema se inicia como um lamento particular, de
um brasileiro que se encontra exilado em Portugal
e sente saudades da pátria. Por esse motivo, as primeiras referências feitas ao país são específicas e
particulares (“minha terra”), indicando que ele fala
da terra onde nasceu. Na segunda estrofe, o eu lírico
passa a apresentar características do país, portanto
algo que não deveria estar associado somente aos seus
sentimentos individuais, mas pode ser percebido por
todos: as estrelas do céu, as flores e os bosques.
b) É importante que a caracterização seja feita em nome
de todos, porque assim reforça a imagem de uma pátria
compartilhada por todos os seus habitantes. Isso faz
com que as belezas apresentadas ganhem maior credibilidade. É como se o eu lírico deixasse implícito um
argumento para seus leitores: não sou “eu” quem vê o
país assim, o Brasil é assim para todos os brasileiros.

A relação é de perfeita integração. Os índios são retratados como elementos da natureza. Não aparecem como
elementos estranhos, que vão destruí-la ou transformá-la. Eles representam os seres humanos puros, em
estado original.

Da imagem para o texto

O texto apresenta uma imagem idealizada do Brasil, caracterizado como uma terra paradisíaca, de qualidades
incomparáveis e insuperáveis por qualquer outro país.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Capítulo 13

Tanto a pintura quanto o poema criam uma representação idealizada da natureza brasileira. No quadro, isso
se manifesta na representação grandiosa das árvores
e do rio. No texto, as comparações estabelecidas entre
os elementos nacionais e os de outros países levam
à constatação de que tudo o que é brasileiro é mais
viçoso, mais belo, mais perfeito. Na base dessas comparações também está a natureza pátria.

Linha do tempo

251

Parte dos livros da Biblioteca Real foi posteriormente
encaminhada às Faculdades de Olinda e de São Paulo. A
história da viagem dos livros para cá foi contada na obra
A longa viagem da Biblioteca dos Reis, de Lilia M. Schwarcz.
Companhia das Letras, 2002.

O projeto literário da poesia da primeira geração 254
Os primeiros românticos definiram seu projeto literário com
base em um texto do francês Ferdinand Denis, Resumo da história literária do Brasil, que foi lido e discutido por muitos deles.
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Espera-se que os alunos percebam que, com a vinda da família real portuguesa, grandes avanços
culturais vão ocorrendo: um jornal é publicado no
mesmo ano em que a família real chega ao país,
a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é criada,
missões estrangeiras chegam ao país e o Colégio Pedro II é inaugurado. Aliados a esses acontecimentos
estão os movimentos para a garantia da soberania
nacional, depois da independência do Brasil, como
a promulgação, em 1824, da primeira Constituição
brasileira.

5

Todos esses acontecimentos contribuem para alimentar o desejo de afirmação de identidade nacional
também nas manifestações estéticas. Além disso, há
a influência das produções literárias estrangeiras,
também voltadas para uma literatura que trate da
construção da identidade nacional.

254

Quem inspirou a definição do projeto literário da primeira geração romântica foi o explorador francês Ferdinand
Denis. No seu Resumo da história literária do Brasil, de 1826,
Denis estabelecia uma relação direta entre a independência
política e a literária.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nessas belas paragens, tão favorecidas pela natureza, o pensamento deve alargar-se como o espetáculo que se lhe oferece;
majestoso, graças às obras-primas do passado, tal pensamento
deve permanecer independente, não procurando outro guia
que a observação. Enfim, a América deve ser livre tanto na sua
poesia como no seu governo. [...]
A sua idade das fábulas misteriosas e poéticas serão os séculos
em que viveram os povos que exterminamos e que nos surpreendem por sua coragem [...]. O maravilhoso, tão necessário à poesia,
encontrar-se-á nos antigos costumes desses povos, como na força
incompreensível de uma natureza constantemente mutável em
seus fenômenos: se essa natureza da América é mais esplendorosa
que a da Europa, que terão, portanto, de inferior aos heróis dos
tempos fabulosos da Grécia esses homens de quem não se podia
arrancar um só lamento, em meio a horríveis suplícios, e que
pediam novos tormentos a seus inimigos, porque os tormentos
tornam a glória maior?
DENIS, Ferdinand. Apud: RONCARI, Luiz.
Literatura brasileira: dos primeiros cronistas aos
últimos românticos. São Paulo: Edusp, 1995. p. 292. (Fragmento).

O contato entre os escritores brasileiros em Paris e Ferdinand Denis era intenso. Além de ser o anfitrião do grupo
na França, ele colaborou para que a revista Nitheroy fosse
publicada. É natural, nesse contexto, que suas ideias sobre os
caminhos a serem seguidos pela literatura brasileira fossem
incorporadas por Gonçalves de Magalhães.

Texto para análise
1

256

O índio é apresentado como uma figura heroica e destemida, que aguarda a morte com dignidade e honra.
O índio será sacrificado por seus inimigos, mas não
se queixa de seu destino nem chora pela sua morte
(como se comprova na 3a estrofe). A sua coragem é
caracterizada pela sua “fronte audaz”. Além disso, para
honrar o povo a que pertence, deve enfrentar a morte
sem medo (como sugere a penúltima estrofe).

> A caracterização do heroísmo indígena é essencial
para a geração que procurava afirmar a identidade
cultural de uma nação recém-constituída. A coragem do índio, construído como herói nacional,
simbolizaria a bravura do povo brasileiro.
2

3

O clássico amor romântico

É interessante discutir com os alunos como essa epígrafe
resume o sentido básico do poema: para o verdadeiro amor,
não há obstáculos. Ainda que os amantes estejam separados, suas almas transcenderão as distâncias terrestres e se
reunirão no “paraíso do amor”. Nos versos iniciais de “Se se
morre de amor!”, Gonçalves Dias procura definir que tipo de
sentimento pode ser identificado como o verdadeiro amor
capaz de superar todos os obstáculos e que, em lugar de
trazer a morte, será sempre fonte de vida.

Texto: Leito de folhas verdes

261

A prática de abrir os poemas com epígrafes é muito frequente entre os poetas românticos brasileiros. Sugerimos
chamar a atenção dos alunos para a maneira como essas
epígrafes ajudam a compor o quadro das influências literárias que esses autores sofreram.

Texto para análise
1

262

A índia tem olhos azuis-esverdeados (“meus olhos
são garços”), pele branca (“é alvo meu rosto”), cabelos
loiros e anelados (“Teus longos cabelos/ São loiros, são
belos,/ Mas são anelados”).

> Tais características correspondem ao ideal de
beleza europeu, no qual se inspiram os poetas
românticos.
2

Essa voz narrativa fala ao jovem índio da honra de sua
tribo com a sua morte (“Honra das tabas que nascer te
viram/ folga morrendo”) e da crença na imortalidade da
alma do guerreiro que enfrenta a morte com destemor.
A fala tem a intenção de acalmá-lo e dizer que nada
tem a temer, já que no semblante do jovem percebe-se um sofrimento que ele não consegue encobrir,
um temor que o assalta enquanto aguarda sua morte.
A sua atitude de enfrentar a morte sem se queixar e sem
pedir por sua vida indica sua coragem, tornando-o digno
do sacrifício.

260

A elementos da natureza. Os olhos são comparados
às safiras, à luz das estrelas, às nuvens e às vagas do
mar; a alvura do rosto é comparada à cor dos lírios,
da areia da praia, das aves mais brancas, das conchas
mais puras; os cabelos anelados são comparados às
ondas e sua cor loira ao ouro mais puro.

> A comparação das características físicas da índia
com os elementos da natureza indica a inclusão
e a valorização dos elementos naturais nativos, o
que caracteriza a postura nacionalista presente na
primeira geração romântica.
3

Comentários e respostas das atividades

O projeto literário da poesia
da primeira geração

A índia é desprezada por ser mestiça, por apresentar
características que correspondem ao ideal de beleza
europeu e, portanto, fugir ao padrão de beleza nativa.
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4

A índia é dominada pelo sentimento de solidão, já que
não é aceita dentro da sua cultura por ser mestiça e
trazer traços mais europeus. Esse sentimento fica
evidente nas duas últimas estrofes do poema, quando
ela se queixa de não ter a quem dizer palavras doces
ou dedicar o seu amor.

> O vocabulário indígena (arazoia, guerreiro, marabá),
a referência a elementos da natureza brasileira (cajá,
anajá), além da própria situação protagonizada pela
índia, garantem que esse poema filia-se à primeira
geração romântica.
5

O conflito se dá entre a beleza europeia (olhos claros,
cabelos louros e anelados, pele alva) e a beleza indígena (pele morena, cabelos lisos e escuros). A beleza
europeia é apresentada por meio de Marabá, que fala de
suas próprias características físicas. A beleza indígena
é enunciada pelos homens da tribo.

Comentários e respostas das atividades

> O padrão de beleza valorizado é o nativo. Aquela que
seria cobiçada, em um certo contexto cultural, por
ter olhos claros, cabelos louros e pele branca, será
menosprezada por essas mesmas características
no contexto do poema, em que se valoriza a beleza
nacional indígena.
6

Os olhos o encantam a tal ponto que ele passa a não
saber mais quem é (“Nem já sei qual fiquei sendo/ Depois que os vi!”). Mas esses olhos tão belos “davam amor
sem amar” e disso resulta o sofrimento do eu lírico.

7

O poeta recorre a uma série de comparações para caracterizar os olhos verdes. Eles são comparados à cor
do mar calmo, à cor da esperança, a duas esmeraldas,
à cor do prado. Além disso, o eu lírico diz que eles
têm luz mais branda e mais forte, exprimem paixão e
derramam meiguice.
a) Há, na caracterização dos olhos, uma dualidade
marcada. Quando o eu lírico se refere à luz branda
e à luz forte que os olhos da amada têm, afirma
que cada uma delas indica coisas opostas: vida 3
morte; loucura 3 amor. Essa caracterização sugere
que ele reconhecia a possibilidade de sofrimento no
olhar da amada: é justamente essa dualidade que o
enfeitiça e o faz sofrer pelo amor não correspondido.
b) Quem faz essa afirmação é o próprio eu lírico, reproduzindo o que dirão seus amigos sobre o seu destino
depois que se apaixonou pelos olhos verdes.

8

O refrão sofre pequenas alterações em cada estrofe. Nas
quatro primeiras, é: “Que (ou) Mas ai de mi!/ Nem já sei
qual fiquei sendo/ Depois que os vi!”. Na última: “Que
ai de mi!/ Não pertenço mais à vida/ Depois que os vi!”.
a) O refrão remete à poesia produzida no Trovadorismo.
b) A utilização do refrão nesse poema indica a filiação
do poeta à poesia de tradição portuguesa. Ela revela

uma diferença em relação à produção indianista,
porque, neste caso, a intenção de Gonçalves Dias é
justamente compor uma poesia brasileira, diferente
da portuguesa.

Jogo de ideias
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A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre a primeira
geração romântica e a relação entre literatura e a constituição da nossa nacionalidade nesse período, levar os
alunos a compreender que ainda hoje há ecos dessa visão
do Brasil em textos contemporâneos. Além disso, achamos
ser possível, por meio dessa atividade, estimular a reflexão
sobre como a linguagem literária e as produções estéticas
são poderosos instrumentos para revelar o olhar que diferentes autores, em épocas tão distantes, tiveram ou têm
sobre o nosso país. Acreditamos que a tarefa de selecionar
textos e canções que retratem diferentes aspectos do Brasil
permitirá que os alunos exercitem sua capacidade de análise não apenas do olhar idealizado dos românticos para a
pátria, como também compreendam como algumas visões
sobre o Brasil ainda revelam o mesmo olhar romântico (por
exemplo, quando nossas belezas naturais são exaltadas em
um texto ou canção ou quando se tematiza a saudade da
pátria). Por outro lado, acreditamos que eles terão a oportunidade de perceber também que, em muitos textos atuais,
nossa pátria é retratada a partir de uma visão negativa,
que ressalta as nossas mazelas sociais (como é possível
ver em alguns poemas de Ferreira Gullar, de Affonso Romano de Sant’Anna ou em canções de Cazuza). Achamos
que, por meio dessa análise, os alunos serão capazes de
compreender e aprofundar seus conhecimentos no que diz
respeito à constituição da nossa nacionalidade por meio
da literatura produzida pela primeira geração romântica e
vislumbrar os ecos desse processo nas produções artísticas
da atualidade. Para que isso ocorra, será necessário que
eles, no momento de selecionar textos e/ou canções que
tematizem aspectos da nossa nação, identifiquem, por
exemplo, aqueles que apresentem imagens ou retratos da
natureza, do indígena, de elementos sociais ou culturais
que nos caracterizem como povo e como pátria. Além disso,
especial cuidado deve ser dado à montagem do sarau e à
leitura e interpretação dos textos e canções selecionados
para esse momento cultural. Seria interessante que, depois
de feita a seleção dos textos a serem apresentados, os
alunos fizessem uma discussão sobre os aspectos da nacionalidade brasileira identificáveis nos textos escolhidos
e a visão de Brasil que cada um desses textos apresenta. O
principal objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma
discussão que retome alguns dos principais conceitos do
capítulo e permita uma aplicação do conhecimento que
adquiriram.

O exílio dentro da própria pátria

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> Na 3a estrofe, nota-se, na reprodução da fala masculina, o desprezo do guerreiro quando ele afirma não
desejar os olhos de “safira” de Marabá, mas querer
antes “uns olhos bem pretos, luzentes,/ [...]/ Bem
pretos, retintos, não da cor d’anajá!”. Para ser bela,
a cor da pele nativa deve ser morena (“um rosto de
jambo corado”), e o cabelo deve ser liso.
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Optamos por tratar, neste capítulo, da tradição das canções
do exílio por elas terem sido uma das manifestações do viés
nacionalista que define a poesia da primeira geração. Com
o poema de Gonçalves Dias, inaugurou-se um dos mais explorados temas da literatura brasileira que permanece sendo
submetido a releituras até hoje. A outra manifestação do nacionalismo, consagrada nos poemas indianistas, será abordada no
Capítulo 17, quando for estudado o romance indianista. Desse
modo, os alunos contarão com um “quadro” mais completo
das tradições literárias associadas a essa questão.
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Um interessante trabalho a ser proposto para os alunos
seria a elaboração de uma antologia comentada de canções
do exílio. Eles podem, além de coletar os vários textos da
literatura brasileira que dialogam com o poema de Gonçalves Dias, analisar a imagem de pátria presente em cada
um deles. Uma outra possibilidade é trazer uma releitura
contemporânea da “Canção do exílio” e discutir como seu
autor trabalha com a imagem de Brasil, identificando o contexto em que foi produzido o texto e verificando as possíveis
relações entre a representação de pátria e esse contexto.

Conexões

questões que tenham sido motivadas pela leitura dos textos.
O importante é que essa experiência faça com que se sintam
mais à vontade para discutir textos literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 14

Segunda geração:
idealização, paixão e morte

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.
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O filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil apresenta cenas
de sexo.
O filme Brincando nos campos do Senhor apresenta cenas
fortes de violência.

Leitura da imagem

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 270

2

Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> É possível identificar um mesmo tema nos vários
textos? Qual seria ele?

> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?

3

> Que imagem de mulher aparece nos poemas?

> Que posição o eu lírico masculino assume diante da
mulher amada?

> Por que a noite e os sonhos parecem ser o “cenário”
ideal para poemas como esses?
> É possível identificar, nos dias de hoje, pessoas que
valorizam o sofrimento amoroso como símbolo de
sua sinceridade? Que perfil têm essas pessoas?

As perguntas acima servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer

A aproximação entre os opostos é feita, no quadro
de Doré, pelo confronto entre o monstro marinho e a
jovem Andrômeda. Não é difícil reconhecer, na cena
retratada, que o monstro é “feio” e a jovem, “bela”. Esse
enfrentamento, aliás, é o que dá dramaticidade à cena.

A nudez de Andrômeda faz com que a jovem esteja
completamente exposta ao ataque do monstro. Nesse
sentido, contribui para fazer com que o observador do
quadro tenha a sensação de que ela é mais frágil nua
do que se estivesse vestida.

> A nudez que acentua a impressão de fragilidade da
jovem é também a característica que dá sensualidade
ao quadro. Mesmo que a cena seja dramática, as formas sensuais de Andrômeda estão minuciosamente
retratadas pelo artista, porque isso aumenta o contraste entre a sua beleza e a repugnância do monstro
que a ameaça.

> A realização amorosa não é vista como algo possível
nesses poemas. Por quê?

> Os textos e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?

Uma mulher, acorrentada a um rochedo, é ameaçada
por um monstro marinho, que parece querer devorá-la.

> Sim. A bela Andrômeda representa a inocência e pode
ser associada ao bem. É a jovem que se sacrifica para
salvar o seu povo. O monstro marinho representa a
destruição: é o caçador, que deseja devorar sua presa.
Atua, desse modo, como um símbolo do mal.

> Sentiram dificuldade para ler os poemas? Por quê?

> O que aparece representado nas obras de arte reproduzidas na seção?

273

> O drama emerge da impossibilidade de fuga diante
do perigo. O observador do quadro é confrontado
com uma situação desesperadora: a jovem não pode
fugir porque está presa por correntes. O cenário (mar
agitado, céu tempestuoso, escuridão) contribui para
criar uma atmosfera ameaçadora, que acentua a
intensidade dramática da cena.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.
Para o primeiro contato dos alunos com a poesia da segunda geração romântica brasileira, escolhemos poemas
de Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu que ilustram
os grandes temas inspiradores dessa geração: a idealização
amorosa das virgens pálidas e inacessíveis, o sofrimento
provocado pelo amor não correspondido e a apresentação
da morte como alívio para esse sofrimento.

272

Da imagem para o texto
4

273

a) O poema começa com uma pálida donzela que corre
pela areia da praia. Suas vestes são banhadas pelas
ondas do mar e a brisa balança seus cabelos negros. Ela
se deita na areia da praia e parece dormir, mas os seus
olhos não estão fechados nem seu colo treme, está fria.
Depois, aparece dormindo no mar, toda gélida, estátua
sem vida. Na última cena, é levada pelas águas do mar.

Comentários e respostas das atividades

Texto: Sabiá
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b) O cenário é uma praia, à noite, banhada pela lua.

6

Nas quatro primeiras estrofes, os quatro versos iniciais
apresentam ao leitor as ações da donzela, que atua
na cena descrita como a personagem principal. Assim, o conjunto dessas estrofes compõe a “história”
de uma jovem que corre pela areia da praia, senta-se
e morre. Nessas mesmas estrofes, os últimos quatro versos expressam a visão pessoal do eu lírico,
traduzida pelos apelos que dirige à donzela para
ter piedade dele e não o abandonar (seja porque se
mantém distante, ignorando seus apelos, seja porque
se entrega à morte). Essa organização promove um
movimento interno no poema que alterna descrição
de uma cena romântica e apresentação das emoções
que a cena provoca no eu lírico. É quase como se
estivéssemos diante de um filme em que um narrador introduz comentários pessoais para cada cena
observada.

7

Ao descrever o corpo da mulher, o eu lírico chama a
atenção do leitor para suas formas femininas e faz com
que um tom mais sensual passe a dominar a imagem
da donzela que corre pela praia. Assim, após falar do
corpo molhado pela espuma do mar, dos cabelos negros
tocados pela brisa, descreve como os seios palpitam.
As referências a palpitações, beijos, suspiros, desmaio
também evocam um ambiente característico dos encontros amorosos.

8

Álvares de Azevedo associa a beleza a uma virgem
pálida e doentia. Nesse sentido, faz uma associação
pouco comum entre beleza e morte. Normalmente,
a beleza é associada à vitalidade, à saúde, e não à
palidez doentia.

> Nas duas obras, a beleza se manifesta em momentos extremos de perigo ou morte. Por isso, foge à
representação comum que costumamos fazer do
belo como o perfeito. Tanto o quadro quanto o poema, portanto, representam a beleza de uma nova
maneira.

Trilha sonora

2

Ele pede que ninguém chore a sua morte e que nenhuma alegria se cale diante dela.
a) O eu lírico afirma que deixa a vida como o caminhante empoeirado que deixa o tédio do deserto e
como alguém que desperta de um pesadelo com o
toque de um sino.
b) Ambas as situações sugerem que a morte, para o eu
lírico, é um alívio, uma libertação de uma situação
de sofrimento.
c) A segunda geração se caracteriza pelo escapismo e
pela visão da morte como a saída para uma existência marcada pelo tédio e pelo sofrimento, como
acontece no poema de Álvares de Azevedo.

3

a) O eu lírico se refere à única saudade que leva da vida:
a da ilusão amorosa que embelezava sua existência.
b) O amor presente no poema é um amor idealizado,
fruto da ilusão, do sonho, mas que garante ao eu lírico
o desejo de continuar vivendo. É o que fica evidenciado
na quinta estrofe, quando afirma que o que poderia
fazê-lo chorar ou suspirar ainda é a “virgem” com
que sonhou. A mesma visão de amor está sugerida
na sexta estrofe, com a afirmação de que a mocidade
do eu lírico foi mais feliz pela existência desse amor
ilusório (“Só tu, à mocidade sonhadora/ Do pálido
poeta deste flores...”) e que sua vida ganhou sentido
porque acalentava a esperança de gozar os amores
da virgem com que sonhou (Se viveu... foi por ti! e de
esperança/ De na vida gozar de teus amores”).

4

Não, ela é uma mulher que aparece nos sonhos do eu
lírico, completamente idealizada, a quem ele se refere
como sua “virgem dos errantes sonhos” e cuja face ele
nunca beijou (“que nunca/ Aos lábios me encostou a
face linda!”).

> A imagem da mulher está associada à pureza e à
possibilidade de dar esperança à vida do eu lírico.
Virginal, idealizada, ela representa o motivo para a
sua existência.

278

O objetivo da atividade é levar os alunos a perceber
que grupos de música contemporânea com os quais se
identificam exploram, na verdade, temas e abordagens
que já apareciam durante o Romantismo. A mesma visão
extremada de amor é recriada pelo eu lírico feminino,
que se define como alguém entorpecido, sem alma. A sua
salvação estaria na vinda do amado para resgatá-la da
escuridão em que se encontra e evitar que ela se desfaça
no nada em que se transformou. O fato de o eu lírico ser
feminino, porém, representa uma releitura contemporânea da visão do amor, porque, para os poetas ultrarromânticos, a mulher era um ser completamente passivo,
que devia ser adorado e idolatrado. Eles não davam voz
aos sentimentos femininos, como acontece na música
do Evanescence.

A vida é a “fibra que o espírito enlaça à dor vivente”;
a morte é o momento em que essa fibra “rebentar-se” no peito do eu lírico.

> A expressão é “dor vivente”, que associa a vida a um
lugar de dor ao qual o espírito está ligado pela fibra.

a) Os vocativos sugerem a imagem de uma mulher
morta.
b) Além dos vocativos, os adjetivos imóvel, branca e
gélidas (referindo-se especificamente às mãos da
donzela).

Comentários e respostas das atividades

1

280

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

Texto para análise

5

O epitáfio “— Foi poeta — sonhou — e amou na vida. —”
pode ser entendido como um lema ultrarromântico
porque contém os elementos essenciais dessa tendência: o poeta da segunda geração valoriza essencialmente o sonho e o amor (e os dois elementos associados:
o amor que existe apenas no sonho) em sua poesia.

> A natureza será seu último refúgio: ele pede que os
elementos que circundam seu túmulo o protejam,
derramem seu canto e abram espaço para que a Lua
ilumine sua sepultura.
6

a) Espera-se que os alunos percebam que na linha
do tempo do Capítulo 12 são apresentados vários
acontecimentos relacionados à formação da nação brasileira. Na linha do tempo do Capítulo 13,
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percebe-se que já houve a sedimentação do espírito
nacionalista.

a) Ela é uma mulher comum (uma lavadeira) que, em
lugar de suspirar ou respirar suavemente enquanto
dorme, ronca. Além disso, guardado nos seus seios
está um rol de roupa suja e não um poema de amor
escrito por ela, como seria de se esperar em um
poema tipicamente ultrarromântico.

b) Com a consolidação da identidade nacional, os
poetas da segunda geração ficam livres para tratar
de outros temas, ao contrário da produção literária
da primeira geração, voltada para a ideia de nação,
de construção de identidade coletiva de um povo,
até então sem “voz” literária própria.

282

Ver, no Portal Moderna Plus, exercícios adicionais a respeito de Casimiro de Abreu.
6

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Texto para análise

285

1

O narrador, depois que se entrega ao amor por essa
mulher, passa as noites em orgias e perde-se no jogo.

2

As expressões que fazem referência à mulher e aos
sentimentos do narrador relacionam-se à satisfação dos
desejos físicos e estão associadas à loucura ou ao descontrole motivados pela entrega à paixão: Bertran “queima
a fronte” nas orgias; atravessa as noites “na doidice dos
abraços convulsos” dessa mulher; leva uma “vida insana”
ao lado dela. Quando ela parte, deixa o coração dele “cheio
do germe dos vícios” que tinha lançado e sua lembrança
é comparada ao “fantasma de um mau anjo”.

> A imagem de uma mulher sensual, devassa e
“demon íaca” que, com seus encantos, atiça os
desejos masculinos, faz com que o homem perca a
razão e provoca, dessa forma, sua destruição.
3

O amor sexualizado é visto pelos poetas ultrarromân
ticos de modo negativo, associado à condenação de sua
realização e apresentado como um fator da corrupção
e degradação do homem.

> Ao descrever sua “perdição” por ter cedido à tentação
da satisfação física do amor, Bertran deixa clara a necessidade de que o amor seja visto de forma idealizada,
pura, sem concretização carnal, para que, de fato, possa representar um bem ao indivíduo. O comportamento libertino de Bertran, determinado pela sua fraqueza
diante dos encantos dessa mulher, é o que provoca
sua destruição. Sendo assim, por oposição, ressalta-se a necessidade de se resistir aos impulsos sexuais
que movem os desejos humanos.
4

Algumas passagens caracteristicamente ultrarromânticas são: “É ela! É ela! — murmurei tremendo”,
“Eu a vejo e suspiro enamorado!”, “Vê-la mais bela de
Morfeu nos braços!”, “Quase caí na rua desmaiado!”,
“venturoso sono”, “Tremi de febre”, “beijei-a a tremer
de devaneio”, “É ela! é ela! meu amor, minh’alma”.

5

A idealização da mulher está presente na expressão
“minha fada aérea e pura”, na comparação com musas de outros escritores (Carlota, Laura e Beatriz) e
na referência ao fato de ela ser a “alma” do eu lírico.
Os elementos ultrarromânticos da cena descrita são
dados pela caracterização do sono da amada como
“venturoso”, a referência à sua beleza enquanto está
“nos braços de Morfeu” e aos seios que palpitavam.

O eu lírico refere-se a uma cena do romance Os sofrimentos do jovem Werther, em que o protagonista se enamora
de Carlota ao vê-la dando pão com manteiga a algumas
crianças. Se Werther, ao ver sua musa em uma situação
tão comum, foi tomado por um sentimento arrebatado,
o eu lírico irá adorar ainda mais sua amada ao imaginá-la lavando a roupa suja. Percebe-se, nessa referência,
a ironia ao exagero sentimental ultrarromântico que
vê em qualquer gesto banal da amada um motivo para
uma adoração exacerbada.

Jogo de ideias
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A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre a segunda geração
romântica e seus aspectos mais marcantes, levar os alunos a
compreender que ainda hoje é possível identificar, no cotidiano deles, ecos da exacerbação sentimental que caracterizou
os ultrarromânticos. Acreditamos ser possível, por meio
dessa atividade, promover uma aproximação entre o universo
literário da segunda geração, muitas vezes, visto pelos adolescentes como algo muito distante deles, e a realidade que os
cerca, especialmente no que diz respeito aos temas tratados
nas canções que ouvem. Achamos que a tarefa de selecionar
canções que retratem o mesmo tipo de tema e/ou abordagem explorado pelos autores da segunda geração romântica permitirá que os alunos exercitem sua capacidade de
análise dos elementos que, nas músicas escolhidas, evocam
o exagero sentimental e os sentimentos exacerbados dos
ultrarromânticos, além de garantir a percepção de que esses
aspectos continuam a ser explorados por grupos musicais
contemporâneos, dos quais muitos deles são fãs. Achamos
que, por meio dessa análise, os alunos serão capazes de
compreender e aprofundar seus conhecimentos no que diz
respeito ao projeto literário do Ultrarromantismo e perceber
a influência da produção literária e dos ideais ultrarromânticos em canções da atualidade. Para que isso ocorra, será
necessário que eles, no momento de selecionar as canções
que apresentem temas e abordagens que já apareciam nos
textos da segunda geração romântica, identifiquem, por
exemplo, aquelas que tematizem a dor, o sofrimento amoroso, o desespero, etc. Seria interessante que, antes de ser
feita a seleção das canções a serem apresentadas, os alunos
fizessem uma discussão sobre temas e elementos que caracterizam a produção ultrarromântica e de que maneira alguns
grupos musicais contemporâneos promovem uma espécie de
releitura dessa estética. O principal objetivo dessa reflexão
é levar os alunos a uma discussão que retome alguns dos
principais conceitos do capítulo e permita uma aplicação do
conhecimento que adquiriram.

Comentários e respostas das atividades

A idealização da pátria

b) O poema ironiza as situações ultrarromânticas através
da apresentação da mulher amada não mais como
uma musa inatingível, mas como alguém comum. O
eu lírico ironiza a situação típica da mulher adormecida, apresentando uma cena que desfaz a idealização:
a “fada aérea e pura” está adormecida tendo nas mãos
“o ferro do engomado” e ronca, coisa que jamais seria
dita sobre uma musa ultrarromântica.
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Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.

Capítulo 15

Terceira geração: a poesia social

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

A grande pertinência da vertente social da poesia de
Castro Alves nos levou a escolher, para o primeiro contato
dos alunos com a poesia da terceira geração romântica, dois
dos seus poemas sobre escravos.
Concluída a leitura, o professor pode estimular a conversa
sobre alguns tópicos que ajudarão os alunos a refletirem
sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler os poemas? Por quê?
> Que cena é criada pelo eu lírico do primeiro poema?

Leitura da imagem

Além dos traços físicos (a pele escura, os cabelos enrolados), as marcas da escravidão são reveladas pelo
anel de ferro que o negro tem em seu pescoço e pela
máscara que tapa a sua boca.

2

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos se refiram a
reações como espanto, choque, revolta. Como vivemos
em uma sociedade livre e democrática, não estamos
acostumados a ver pessoas escravizadas (embora a
escravidão ainda exista no mundo contemporâneo).
Uma imagem como essa deve despertar espanto pela
impossibilidade de admitir que a escravidão tenha acontecido; revolta pelo que foi feito com o povo africano.

> No segundo poema, o eu lírico dirige-se ao “caminheiro que
passa pela estrada”. Qual é o objetivo dessa interlocução?
> Vários elementos da natureza são evocados no segundo poema. Que cenário eles criam? De que modo
esse cenário se relaciona com o tema do poema?

> Provavelmente não. Ainda que alguns pudessem
não concordar com os castigos físicos e os abusos
corporais sofridos pelos escravos, a escravidão
era um traço da sociedade em que viviam. Nesse
sentido, provavelmente não ficariam espantados
ou revoltados diante de uma imagem como essa.

> A última imagem do segundo poema é bem forte: o
eu lírico apresenta o túmulo como o “leito de noivado”
do escravo morto. Qual é o sentido dessa imagem?
> Que impacto essa imagem poderia causar em leitores de uma sociedade escravocrata, como era o caso
do Brasil no início da segunda metade do século XIX?
> Perceberam alguma relação entre as imagens (fotografia de escrava com a filha, ilustração de escravo
sendo chicoteado, fotografias de instrumentos de
tortura e litografia de uma tabacaria) e o texto?

3

> Nos dias de hoje, poderíamos imaginar uma “atualização” dessas duas cenas? Quem seriam as personagens que ocupariam o lugar dos escravos? Por quê?

Comentários e respostas das atividades

Para criar um contexto que favoreça essa reflexão, sugerimos
que o professor ouça com a turma as músicas “Brejo da Cruz” e
“O meu guri”, de Chico Buarque de Hollanda. Em seguida, pode
propor que os alunos reflitam sobre possíveis semelhanças
entre a vida das crianças que protagonizam essas canções e a
vida dos escravos que são objeto dos poemas de Castro Alves.
É importante lembrar que as perguntas acima servem somente como um roteiro básico para estimular a participação
dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por outras
que o professor julgar mais interessantes. Os próprios alunos
podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura
dos textos. O importante é que essa experiência faça com que se
sintam mais à vontade para discutir textos literários, sem que se
preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

a) O título do quadro se refere ao colar de ferro usado
por escravos fugidos (e recapturados), para identificá-los como fujões e dificultar eventual fuga.
b) Uma imagem como essa tinha caráter documental.
Eram ilustrações feitas por estrangeiros que passavam pelo Brasil e produziam imagens para retratar
os costumes do povo local. Muitos artistas, como
Debret, registraram os tipos de castigo físico a que
eram submetidos os escravos.

> Os textos e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?
No caso das últimas questões sugeridas, talvez os alunos
encontrem alguma dificuldade para pensarem em contextos
contemporâneos que desencadeiam condições de vida semelhantes à dos escravos. Pode-se pensar, por exemplo, em todas
as crianças que nascem em condições de extrema miséria e
que, muito provavelmente, terão dificuldades para viver uma
vida realmente livre, plena de oportunidades.

295

1

> Que tipo de sentimento ou emoção essa cena pode desencadear no leitor em relação à situação dos escravos?
> As imagens presentes na cantiga entoada pela escrava ajudam a tornar mais “real”, para o leitor, o
que significa viver sem liberdade? Por quê?

294

4

Coleiras e máscaras parecidas com focinheiras normalmente são vistas em animais. O fato de serem usadas
como forma de castigo aos escravos que fugiam ou tentavam o suicídio sugere que eram vistos, pelos seus proprietários, como animais a serem “domesticados” à força.

Da imagem para o texto
5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 292

296

a) Ele se dirige a Deus.
b) O adjetivo “desgraçados”.
c) A particularização contribui para focalizar o olhar do
leitor para o absurdo que começa a ser apresentado.

6

São forças da natureza: o mar, os astros, a noite, as
tempestades e o tufão.

> Como seus apelos não são atendidos por Deus,
recorre à natureza para pedir que a mancha da
escravidão seja eliminada da face da Terra.
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Os africanos são apresentados como os “filhos do
deserto” e caracterizados de modo idealizado: como
“guerreiros ousados”, “homens simples, fortes, bravos”.

2

> As hipérboles contribuem para criar uma imagem
contundente do que era a “vida” em um navio
negreiro. O exagero enfatiza o sofrimento dos
escravos, tornando a cena mais dramática. Assim, o sangue que escorre das feridas causadas
pelo açoite é tanto que “banha o tombadilho”. Os
africanos martirizados são apresentados como
uma “legião de homens negros”, multiplicando o
crime cometido pelo grande número de vítimas.

> “Hoje míseros escravos/ Sem ar, sem luz, sem razão...”. O que define os africanos, nesses versos, é a
“falta”: “sem ar, sem luz, sem razão”. Os africanos
aparecem, nesse momento, como pessoas sem liberdade, sufocadas, enlouquecidas pela escravidão.
8

Os versos são “Ontem a Serra Leoa”, “Hoje... o porão
negro, fundo”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) Os advérbios ontem e hoje localizam no tempo o
passado de liberdade (primeira imagem) e o presente de escravidão (segunda imagem).
b) O espaço associado ao momento de liberdade
(passado) é caracterizado pela amplidão. Não há,
no deserto, qualquer forma de contenção dos seres
humanos. No presente, o espaço em que se encontram os africanos é o porão de um navio negreiro, ou
seja, o confinamento. A escuridão, a falta de espaço,
a imundície que o caracterizam contribuem para
aumentar a impressão de aprisionamento provocada por esse espaço. Assim, a amplidão do deserto
simboliza o estado de liberdade, e o confinamento
no porão do navio, o de escravidão.
9

3

As escravas eram normalmente vistas como “coisas”
a serem compradas. Quando o poema as apresenta
como mães, aumenta o impacto da cena apresentada
e contribui para torná-las mais humanas aos olhos
dos leitores. Mesmo que os leitores da época aceitem a
escravidão como um dado da realidade em que vivem,
certamente podem ser sensibilizados pela imagem de
mães que tentam amamentar seus filhos enquanto o
sangue de suas feridas escorre por seus seios.

4

A orquestra representa, metaforicamente, os captores
dos escravos, as pessoas que comandam aquela dança
macabra. A metáfora explora a ideia de que é a música
que comanda a dança. Então, se os escravos “dançam” no
tombadilho do navio negreiro, a música que os faz dançar
é controlada pela orquestra, ou seja, por seus torturadores.

Sim. A alternância entre a liberdade desfrutada pelos africanos em Serra Leoa e sua condição de escravos obriga
o leitor a reconhecer as perdas que lhes foram impostas
e que os tornaram “míseros”, no dizer do eu lírico.

a) Enquanto os negros sofrem, levando chibatadas,
a orquestra “ri-se... irônica”. O poema contrapõe
o sofrimento dos escravos ao prazer obtido pelos
agentes de seu sofrimento.

> As exclamações dão aos versos um tom de indignação diante do quadro de horror descrito, revelando
também uma certa incredulidade do eu lírico ante
a possibilidade de Deus e a Natureza “permitirem”
a existência de escravos. As reticências introduzem
pausas sugestivas, porque representam quase um
“convite” ao leitor para visualizar as cenas descritas. É como se o eu lírico dissesse ao leitor: não
vou dizer mais nada, porque você pode imaginar
a tragédia por trás dessas imagens. Combinados,
esses recursos de pontuação sugerem uma leitura
mais emocional dos versos.

De olho no filme

299

b) “...da ronda fantástica a serpente / Faz doudas espirais...”
c) A serpente é uma metáfora para o açoite do feitor
dos escravos. A ideia é aproveitar a semelhança entre o formato do açoite e o corpo de uma serpente,
por um lado, e, por outro, aproveitar a ideia do ser
peçonhento, mau, e expandi-la para o objeto utilizado para martirizar os escravos.
5

O filme contém algumas cenas de nudez e violência.

Texto para análise
1

301

Não. O substantivo sonho é usado para destacar o aspecto irreal da cena, não no sentido de algo que não
aconteceu de fato, mas sim como algo que jamais deveria acontecer. Tanto é assim, que o adjetivo utilizado
para caracterizar esse “sonho” é dantesco, portanto a
cena era algo medonho, pavoroso. Certamente mais
semelhante a um pesadelo do que a um sonho.

> O poema descreve cenas como a espécie de dança
macabra protagonizada pelos escravos. Presos por
correntes, eles tentam se esquivar dos golpes do
açoite e o sangue que escorre das feridas mancha o
tombadilho. As mães sujam com seu sangue a boca
de suas crianças magras e as moças, nuas, mais se
parecem com espectros. Um velho é açoitado, enquanto os captores riem. A imagem final é de uma
multidão de negros, presos entre si, esfomeados,
que cambaleiam.

“... O tombadilho [...] em sangue a se banhar” e “Legiões
de homens negros”.

A publicação de leis que tratarão da proibição da escravidão até a sua abolição indica uma mudança na
mentalidade escravocrata de alguns setores da sociedade brasileira. Em 1850, proíbe-se o tráfico de escravos,
transformando uma atividade lucrativa em crime; em
1871, a Lei do Ventre Livre garante a liberdade dos filhos
de escravos nascidos depois dessa data; por fim, com
a promulgação da Lei Áurea, em 1888, a escravidão é
extinta no país. Além disso, a criação de sociedades
abolicionistas mostra a força que as ideias libertárias
ganham em nosso país durante esse período. Castro
Alves, em seus textos, expõe a crueldade com que
os escravos eram tratados e compara a escravidão a
uma situação pior que a morte. Dessa forma, revela o
engajamento social da poesia desse período e reflete
o desejo de mudança por parte de alguns setores da
sociedade brasileira quanto à escravidão.

Texto para análise
1

305

Comentários e respostas das atividades

7

Os elementos que indicam o desconhecimento da mãe
são o seu estado de alegria e de tranquilidade enquanto
embala a criança e o fato de costurar as roupas do filho.
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b) Os ensinamentos da mãe ao filho se referem ao bem
e ao mal que encontrará no mundo (“Que existem
virtudes e crimes no mundo”) e aos valores que deverão guiar sua vida (o orgulho e a ausência de vícios).
2

A mãe deveria ensinar ao seu filho a desonra, as
misérias, a “morte na dor”, a submissão e a covardia.
Todos esses ensinamentos serão necessários devido à
condição subumana que o aguarda como escravo.
a) Nesses versos, percebe-se a vida indigna dos escravos: dormiam no chão das senzalas, expostos ao frio;
trabalhavam arduamente nas plantações, debaixo do
sol; eram mal-alimentados; suas vestimentas reduziam-se a trapos; as mulheres, muitas vezes, deviam
se submeter sexualmente ao seu senhor e muitos
escravos eram obrigados a açoitar seus companheiros.
b) Ao enumerar esses aspectos, o eu lírico revela como
considera a escravidão uma condição miserável,
que nega ao ser humano qualquer traço de dignidade. A descrição, nesses versos, das condições
insalubres em que viviam os escravos e a completa
submissão a que estavam obrigados revelam a indignação que o eu lírico sente diante dessa situação
desumana e degradante.

3

O senhor de escravos é visto como aquele que explora
o trabalho dos escravos da maneira mais vil: trata-os
como animais, alimentando-os com o mínimo (paga
“com pútrido pão”) e nega-lhes qualquer condição de
dignidade, obrigando-os, inclusive, a ceder suas esposas
à própria satisfação sexual quando assim o desejassem.

> Não pela maior parte das pessoas. Embora alguns
condenassem a escravidão e o tratamento desumano dispensado aos escravos pelos seus senhores,
de maneira geral, aceitava-se esse comportamento
como natural, considerando a visão dos escravos
como propriedade da qual se poderia dispor da
maneira que se desejasse.

Comentários e respostas das atividades

4

Ela está recostada “molemente” na rede, tem o roupão
aberto, o cabelo solto e os pés descalços roçam o tapete.

> As referências ao roupão “quase aberto”, aos cabelos soltos e aos pés descalços sugerem a sensualidade dessa mulher. Além disso, o uso da expressão
“molemente” para caracterizar a maneira como
a moça dorme na rede revela uma languidez que
também denota sensualidade.
5

O jasmineiro age como um amante que, sorrateiramente, afaga a jovem, beija sua face e depois se afasta
quando ela tenta beijá-lo. Quando parece que a jovem
vai se irritar com suas ações, o jasmineiro derrama-lhe
uma “chuva de pétalas no seio”.

> As expressões usadas para qualificar os galhos:
“indiscretos”, “trêmulos”, “alegre”. Os verbos que se
referem às suas ações: “beijá-la”, “fugia”, “brincava”,
“chegava”, “afastava-se”. E a comparação da planta
a uma criança cândida: “Dir-se-ia [...]/ Brincavam
duas cândidas crianças...”.

6

Toda a descrição que faz o eu lírico da cena sugere uma
espécie de dança amorosa entre a jovem e a natureza, repleta de sensualidade. Os estremecimentos da
moça a cada “afago” do jasmineiro, suas tentativas de
retribuir os “beijos” e a chuva de pétalas sobre o seu
seio reforçam esse clima sensual.

7

No primeiro verso transcrito, o eu lírico chama o jasmineiro de “flor”, caracterizando-o como a “virgem das campinas”. No seguinte, dirige-se à sua amada usando a expressão “virgem” e a define como a flor de sua vida. A natureza
e a jovem são denominadas pelas mesmas expressões,
promovendo-se, dessa forma, a identificação entre elas.

Jogo de ideias

307

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre a terceira geração
romântica e sua poesia social, levar os alunos a compreender
que ainda hoje é possível identificar, na poesia de autores de
origem africana, os ecos da história de crueldade e submissão
que marcaram a raça negra. Achamos que a tarefa de selecionar poemas atuais que retratem o mesmo tipo de tema
e/ou abordagem explorado pelos autores da terceira geração
romântica permitirá que os alunos exercitem sua capacidade de análise dos elementos que, nos textos selecionados,
evocam a dor e o horror da escravidão e seus efeitos para
cultura africana e que são denunciados tanto pelos poetas
condoreiros quanto pelos autores de origem negra contemporâneos. Para que os alunos percebam a influência da produção
literária e dos ideais da terceira geração nos poemas atuais,
será necessário que eles, no momento de selecionar os textos
que tematizem o drama da escravidão e a cultura africana,
identifiquem, por exemplo, aqueles que retratem a crueldade
da escravidão, a dor e a humilhação dos negros, o preconceito
a que tantos afrodescendentes são submetidos ainda hoje.
Seria interessante que, depois da montagem e da apresentação do painel sobre a cultura negra e sua relação com a poesia
africana contemporânea, os alunos fizessem uma discussão
sobre os elementos que caracterizam a produção condoreira e
de que maneira a poesia africana contemporânea se relaciona
aos textos produzidos durante o século XIX.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) Segundo o eu lírico, seria melhor que essa mãe desejasse a morte de seu filho a seu futuro como escravo.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 312
Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.
O segundo capítulo do romance A moreninha explicita uma
série de comportamentos associados ao “amor romântico”
por meio de uma carta enviada por Fabrício ao seu amigo
Augusto. Fabrício se declara “ultraclássico” e define Augusto
como “ultrarromântico”, explicando quais são as diferenças
significativas entre a visão de amor e de mulher que tem
cada um deles. É um trecho interessante para permitir que
os alunos conversem sobre o que será a visão predominante
nos romances românticos.
Concluída a leitura do trecho transcrito, o professor pode
estimular a conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os
alunos a refletirem sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

> O que aparece representado nas obras de arte
reproduzidas na seção?
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> Perceberam alguma relação entre as imagens e o texto?

çamento irregular sugerem que essa é uma cena do
início do século XIX, no Brasil.

> Qual é o grande drama vivido por Fabrício?

> A moça que está sendo cortejada por Fabrício,
D. Joana, impôs uma série de exigências ao rapaz.
O que ele deveria fazer para que ela acreditasse no
afeto que ele declarava sentir por ela?

Da imagem para o texto
4

> Que tipo de reação essas regras estão desencadeando em Fabrício?
> Qual é a grande diferença, na visão de Fabrício, entre
um amor “ultraclássico” e um “ultrarromântico”?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

É importante lembrar que as perguntas acima servem
somente como um roteiro básico para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas
por outras que o professor julgar mais interessantes. Os
próprios alunos podem fazer questões que tenham sido
motivadas pela leitura dos textos. O importante é que
essa experiência faça com que se sintam mais à vontade
para discutir textos literários, sem que se preocupem em
encontrar uma interpretação “correta” para eles.

5

6

314

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem

A imagem apresenta um cenário urbano. Mais especificamente, uma movimentada rua de uma cidade.

2

Não. Há alguns homens vestidos de modo elegante,
com casacas coloridas, chapéus e bengalas. Provavelmente, membros da aristocracia. Outros aparecem
fardados, dando a entender que são soldados a serviço
do governo da época. Há, ainda, um grande número de
negros, a maioria homens e de torso nu, carregando
caixas e tonéis. São os escravos.

7

321

Carolina aparenta ter 15 anos, tem o perfil suave e delicado, longos cílios, olhos negros e brilhantes e usava
tranças que realçavam sua fronte pura.
a) Jorge compara a moça a uma santa.
b) Sim, porque a jovem é caracterizada de forma idealizada, sendo comparada a uma santa, e Jorge fica
tão impressionado com a simples visão de seus
traços que a segue até sua casa. Esses dois elementos sugerem o tema característico dos romances
românticos: o arrebatamento causado pelo amor,
determinando a ação das personagens.

> A presença de muitas pessoas de diferentes classes so
ciais sugere uma vida urbana agitada. Pode-se imaginar
que a rua retratada era local de transações comerciais,
já que os negros aparecem transportando mercadorias.
A presença dos escravos, o traje das pessoas, a iluminação das ruas feita por lampiões, o chão de cal-

Sim. De modo geral, as duas obras mostram uma imagem semelhante do Rio de Janeiro no tempo do rei: as
ruas eram local de encontro, conversas entre gente da
elite e do povo, realização de transações comerciais, etc.

Texto para análise
1

3

Agitada. Pelas conversas dos meirinhos, é possível
perceber uma organização social mais complexa,
com a presença da aristocracia (os nobres), discussões
políticas (notícias do Reino) e representantes da lei
(referência ao major Vidigal, chefe de polícia durante
o reinado de D. João VI).

> Pela importância dessa classe, pelo fato de cuidarem
das ações judiciais (demandas) e de estarem por dentro dos fatos mais importantes do momento, o narrador cria condições para falar da vida do Rio de Janeiro
no tempo do rei através da ação dessas personagens.

315

1

A função é a de oficial de justiça (chamados, à época,
de meirinhos).

> Os meirinhos representam a lei. O narrador informa que eles eram temíveis e temidos, respeitáveis
e respeitados, destacando sua importância. O que
essa passagem revela é que a vida no Rio de Janeiro
começa a ser estruturada em torno do respeito e da
execução de leis, características das cidades mais
organizadas.

Capítulo 16

O romance urbano

a) O narrador toma o cuidado de situar a história que
vai começar a contar em um momento específico da
história do Brasil. Ele está fornecendo ao leitor informações sobre o contexto particular do que está sendo
narrado, para que se possa compreender melhor o que
será contado.
b) O “tempo do rei” só pode fazer referência ao momento
em que houve rei no Brasil. Esse período tem início
com a chegada da família real, em 1808, e termina
com a Proclamação da Independência, em 1822. Os
alunos devem concluir, portanto, que o contexto da
história está compreendido entre 1808 e 1821.

> O modo como os jovens, hoje em dia, veem os relacionamentos amorosos se aproxima mais de qual dessas
duas representações feitas por Fabrício? Por quê?
> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se
sim, qual é a semelhança percebida? Se não, quais
são as principais diferenças?

315

2

Comentários e respostas das atividades

> No trecho, Fabrício explica a Augusto quais eram
suas “regras” para um relacionamento amoroso.
Que regras são essas? Que tipo de visão sobre o
amor elas sugerem?

O amor à primeira vista.
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b) Com seu argumento, o narrador reforça a idealização romântica do amor. Além disso, a descrição
das etapas do nascimento desse amor ressalta a
natureza inocente do sentimento apresentado,
envolvendo-o em uma aura romântica que ainda
povoa o imaginário das pessoas.

uma relíquia ou outros elementos que os fiéis traziam
pendurados no pescoço.

Texto para análise
1

c) Ao tratar das etapas do processo amoroso, o narrador apresenta, através da ação de Jorge, um código
de conduta que deve ser seguido por moços de boa
condição social: o encantamento, a conquista e a
formalização do namoro, dentro de regras rígidas de
moral e conduta. Assim, o narrador divulga a “conduta amorosa” socialmente aceita e contribui para
a “educação” social de seus leitores, cumprindo um
dos objetivos do projeto literário do romance urbano.
3

Jorge passa a ter uma vida simples, abandonando os
prazeres que o luxo lhe oferecia, parecendo um “moço
pobre e modesto”, que vive de seu trabalho.

2

Comentários e respostas das atividades

b) O narrador contribui para apresentar a visão romântica de amor através dos comentários que faz sobre
acontecimentos do enredo e comportamentos de
personagens. Ao contar a história de Jorge e Carolina, o narrador fala sobre o poder de transformação
desse sentimento, revelando, assim, os valores
românticos expressos na narrativa.
5

Espera-se que os alunos percebam principalmente que a
cidade do Rio de Janeiro está se urbanizando rapidamente: inauguram-se a linha de bondes de tração e a iluminação a gás. No ambiente cultural, o avanço também é
perceptível: duas grandes livrarias, que publicarão muitos
dos romances românticos produzidos, são abertas. Dessa
forma, o acesso aos livros e à cultura torna-se mais fácil.
Além disso, a inauguração do Colégio de Educação de
Meninas favorece a formação do público leitor feminino,
que ganha importância nos romances urbanos.

“Tenho quinze anos e sou morena linda...”

322

Explicar aos alunos que um “breve” era um escapulário, ou seja, um objeto de devoção composto por dois
saquinhos quadrados de pano, contendo orações escritas,

O narrador diz que tentar vencer o amor por meio da
força é um grave erro, principalmente no estado de
paixão em que se encontra Augusto.
a) A primeira metáfora apresenta o amor como “um
menino doidinho e malcriado”. A segunda define
esse sentimento como “um anzol”.  
b) Sendo o amor definido dessa forma, as tentativas de
contê-lo à força determinarão uma reação inversa:
quanto mais obstáculos forem colocados à realização
desse sentimento, mais forte ele ficará.

“Como o amor purifica, Dona…! Como dá forças para vencer instintos e vícios contra os quais a razão, a amizade e
os seus conselhos severos foram impotentes e fracos!”
a) No trecho, o amor é apresentado como o meio para
a purificação, para a redenção do indivíduo. É esse
sentimento que vence e regenera o ser humano
quando a razão ou os conselhos dos amigos se mostraram incapazes de produzir qualquer mudança no
comportamento de uma pessoa.

a) Trancando o filho, o pai garante que Augusto não
cumpra a palavra dada sem faltar à honra. A aparente contradição está justamente no fato de Augusto
manter a honra, mesmo deixando de cumprir uma
promessa.
b) O pai procura preservar a honra do rapaz, valor extremamente importante para definir o caráter de um
homem na época. Como o rapaz foi impedido pelo
poder paterno de se encontrar com a Moreninha,
embora deixe de cumprir sua palavra, sua honra
permanece intacta, já que há um motivo de força
maior para que não tenha cumprido o prometido.

> Para fazer jus ao amor de Carolina, Jorge precisa se
purificar, isto é, apagar os indícios da vida desregrada
que teve ao se deixar levar pelo luxo e pela riqueza.
Ao adotar uma vida sem ostentação, passa a agir de
acordo com os valores positivos que se associam a ela:
simplicidade, honestidade, caráter nobre, correção
moral. Essas são as características do herói romântico.
4

323

c) Dada a natureza caprichosa do amor, o mais
adequado seria deixá-lo livre, pois sem impedimentos à sua concretização o sentimento poderia
“dormir” ou até mesmo “morrer”.
3

“Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua
vida; e o amor, mais forte que seu espírito, exercia nele
um poder absoluto e invencível.”

> Nesse trecho, vemos uma concepção de amor romântico completamente idealizado: o sentimento
vivido por Augusto é tão intenso, que se revela mais
forte que seu espírito e exerce sobre ele “um poder
absoluto e invencível”.
4

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) O narrador afirma que todos conhecem a “história
simples e eterna de um amor inocente”.

O narrador passa a descrever, detalhadamente, as ações de
Augusto quando imagina o sofrimento e o desapontamento de Carolina à sua ausência. O rapaz salta do leito, anda
nervosamente pelo quarto, esbraveja, tenta arrombar a
porta, planeja a fuga, atira seus livros para baixo da cama e
deita-se de novo, jurando não estudar por dois meses.

> A descrição das atitudes do rapaz reflete aquilo que
o narrador define anteriormente como as reações
de um menino malcriado. Quando o obstáculo ao
seu amor aparece na forma de cativeiro, Augusto,
como uma criança impedida de fazer o que deseja,
esperneia, esbraveja e tenta fugir. No final, não
obtendo sucesso em seu intento, infantilmente,
deita-se novamente e promete não estudar mais.
Caso queira discutir com os alunos a recorrência de um
mesmo perfil de heroína romântica na produção de Joaquim
Manuel de Macedo, há no Portal Moderna Plus algumas
atividades propostas a partir da descrição de Honorina,
protagonista do romance O Moço Loiro.
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1

326

Aurélia descreve seu amor como algo grandioso, afirmando que sua alma devotou a Fernando um sentimento de
adoração desde o primeiro momento em que o viu.

linguagem mais popular de Manuel Antônio de Almeida é que o distingue dos demais autores românticos.
3

a) Ela afirma que sua existência se transforma em um
deserto depois da decepção que tem com Fernando.

> Nos romances urbanos típicos, apresentava-se uma
história romântica marcada pelos dramas de amor e
feitos nobres em nome desse sentimento, retratando
uma sociedade também idealizada. O texto transcrito é um romance de costumes, que faz um retrato
irônico de uma determinada camada social carioca.
O próprio protagonista, ainda um bebê no trecho
transcrito, será um anti-herói, que não apresentará
as características valorizadas nesse tipo de romance.

b) Para Aurélia, o efeito da rejeição de Seixas é tão devastador que determina o sacrifício de todo o seu futuro
com a atitude de “comprá-lo”, para fazê-lo sofrer a
mesma humilhação por que ela havia passado.
2

Aurélia se vinga de Fernando não pelo fato de ter se
comprometido com outra moça, mas pelo motivo: o
dote de trinta contos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) O crime de Fernando foi degradar a imagem do
homem que ela adorava com a aceitação de um
casamento por conveniência.
b) Aurélia via Fernando como um homem perfeito,
nobre, portanto incapaz de se “vender” e aceitar
um casamento por conveniência. Na sua visão idealizada do amado, só conceberia que ele a trocasse
por outra mulher se fosse em nome do amor.
3

a) Aurélia critica o casamento por interesse, tão comum na época. Ao afirmar que já sabia, quando
enriqueceu, que uma “moça rica é um arranjo e não
uma esposa”, ela deixa evidente sua condenação a
um comportamento frequente no século XIX.
b) Ao condenar o casamento por interesse, Aurélia
revela, implicitamente, o seu desejo de casar-se
por amor. Afirma, de forma irônica, que a ela não
foi permitido nem mesmo “o prazer da ilusão” de
imaginar que não seria escolhida por seu dinheiro.

4

Porque assim poderia lhe dedicar seu amor em razão da
nobreza de caráter demonstrada por ele com essa recusa.

Caso deseje propor aos alunos atividades com outro romance urbano de José de Alencar, há no Portal Moderna Plus
algumas questões referentes a uma passagem de Lucíola.

Texto para análise
1

330

As personagens pertencem a classes mais populares,
como podemos perceber no trecho: a madrinha da
criança era a parteira e o padrinho era o barbeiro.

> Os demais romances urbanos, ao contrário de Memórias de um sargento de milícias, traziam personagens
pertencentes a outra classe social, oriundas da
burguesia. Os costumes e condutas referiam-se a
um ambiente social mais sofisticado. Neste livro,
as personagens retratadas fornecem outro quadro
social da época: a vida que levavam as pessoas
simples, que não frequentavam os salões da corte.
2

Manuel Antônio de Almeida utiliza uma linguagem
mais coloquial, com a inclusão de uma provável gíria,
“aferventou”, ao contrário de Joaquim Manuel de Macedo, dono de um estilo mais solene e rebuscado. Essa

Possibilidade: “o afilhadinho, deitado no colo da Maria,
acompanhava cada arcada com um guincho e um esperneio. Isso fez com que o compadre perdesse muitas vezes
o compasso e fosse obrigado a recomeçar outras tantas”.

4

Esse traço aparece no impasse na escolha de quem
seria o padrinho de Leonardinho. Ele revela a tentativa
de fazer parte do universo da elite (o pai deseja que o
padrinho seja o “Sr. Juiz”). Outro exemplo é a tentativa
de dançar o minuete para tornar a festa do batizado
semelhante às festas da corte.

> Essa imitação não funciona em nenhum dos dois
casos. O padrinho da criança acaba por ser o barbeiro, e a festa, após a modinha cantada por Leonardo,
passa a ser uma algazarra que nada tem a ver com
a aristocracia.

Jogo de ideias

331

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a
discussão apresentada no capítulo sobre o romance romântico
urbano, levar os alunos a compreender que a busca pelo par
perfeito ou pelo amor verdadeiro permanece atual. Também
acreditamos ser possível, por meio dessa atividade, possibilitar
uma maior compreensão do significado da função exercida
pelos romances românticos urbanos: apresentar as normas e
regras de comportamento da sociedade da época, em especial
no que se refere ao processo de conquista amorosa. Achamos
que a tarefa de criar um site de relacionamentos amorosos para
jovens do século XIX a partir da apresentação dos perfis dos
protagonistas de alguns dos romances urbanos permitirá que
os alunos exercitem sua capacidade de análise dos elementos
que, nos textos românticos, caracterizam os protagonistas das
tramas, a sociedade em que viveram e os valores que lhes eram
caros, além de criar um contexto mais interessante para a leitura das obras e a discussão sobre seus elementos mais característicos. Achamos que, por meio dessa análise, os alunos serão
capazes de compreender e aprofundar seus conhecimentos no
que diz respeito ao projeto literário do romance urbano e perceber como o ideal de amor tão cultuado nesse período continua a influenciar os desejos românticos de muitas pessoas na
atualidade. Para que isso ocorra, será necessário que eles, no
momento de elaborar os perfis dos personagens dos romances
que escolheram para serem apresentados no sites que criarão,
identifiquem as características que seriam adequadas a jovens
do século XIX (valores, comportamentos, regras que regem a
conquista amorosa, linguagem utilizada para descrever a si
mesmos, etc.). Seria interessante que, depois da criação e da
apresentação do site para os colegas, os alunos fizessem uma
discussão sobre os elementos que caracterizam os protagonistas e principais personagens dos romances urbanos e sua
conduta durante o processo de conquista amorosa, explicando
de que forma utilizaram esses aspectos na elaboração de cada
um dos perfis apresentados nos sites que criaram. O principal

Comentários e respostas das atividades

Texto para análise
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objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma discussão que
retome alguns dos principais conceitos do capítulo e permita
uma aplicação do conhecimento que adquiriram.

Capítulo 17

O romance indianista

Seria interessante retomar com os alunos os trechos dos
romances românticos apresentados ao longo dos capítulos
(em especial, os extraídos da obra A Moreninha) que ilustram
as normas de comportamento da sociedade do século XIX e
os “rituais” de conquista amorosa desse período.

338

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 336

A cena de O guarani, escolhida para leitura dos alunos, traz
aspectos muito característicos do romance indianista brasileiro. No centro dos acontecimentos temos um casal formado
por um índio (Peri), símbolo da nacionalidade, e uma branca
(Ceci), representante da cultura europeia. No trecho transcrito,
é evidente a transposição de um comportamento cavalheiresco
para o índio brasileiro, que devota a Ceci o mesmo tipo de adoração que os trovadores medievais dedicavam a suas damas.
Por ela, ele é capaz de qualquer ato de heroísmo ou bravura.
Esse comportamento explicita o grau de idealização do índio
promovido pelos escritores românticos nos textos indianistas.

Leitura da imagem
1

A exuberância.

2

Observa-se uma perfeita integração entre os índios e o
espaço no qual estão inseridos. Não há destaque para
nenhum dos dois elementos da composição, índios e
natureza; eles aparecem em perfeita harmonia, interagindo. É como se o artista pretendesse, por meio da
imagem, defender a ideia de que assim se constitui a
relação original entre ser humano e natureza.

3

É possível observar, no quadro, três unidades de ação
distintas: no lado esquerdo da imagem, dois índios escalam as palmeiras para fazer cortar o palmito, um terceiro
arrasta uma folha de palmeira e outro, ainda, empunha
o arco aparentemente para caçar; no centro, mais atrás,
veem-se índios, com crianças, cruzando uma ponte de
cipó; no lado direito, três índios estão próximos à fumaça
de uma queimada, cujo propósito não é possível definir.
Embora todos apareçam integrados à paisagem, é difícil
supor que encontraríamos esses três grupos em uma
mesma “cena” cotidiana na vida de índios do século XIX.
A montagem, aqui, é evidente e procura capturar diversos
aspectos da vida cotidiana dos indígenas.

4

Sim. Tanto os índios como a natureza no quadro podem
ser entendidos como pitorescos pelo público europeu,
porque são diferentes, exóticos, no sentido de que não
foram tocados pela civilização.

Concluída a leitura do trecho transcrito, o professor pode
estimular a conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os
alunos a refletirem sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

> Perceberam alguma relação entre as imagens e o texto?
> Por que Ceci se diz zangada com Peri?

> Por que o índio não parece compreender a razão
para o descontentamento de Ceci?
> No texto há vários exemplos de comportamentos
extremados que revelam a adoração de Peri por Ceci.
Qual deles pareceu mais inacreditável?

Comentários e respostas das atividades

> Em uma determinada passagem, o narrador afirma
que, para Peri, Ceci “representava a divindade na terra;
admirá-la, fazê-la sorrir, vê-la feliz, era o seu culto”.
Esse tipo de submissão masculina a uma mulher ideal
é característico da produção literária da Idade Média.
Que semelhanças podem ser identificadas entre o
comportamento de Peri e o dos trovadores medievais?
> Também podemos identificar semelhanças entre
o índio de Alencar e os cavaleiros dos romances de
cavalaria. Quais são elas?
> Esse trecho pode ser reconhecido como típico de um
romance romântico. Por quê?
> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?
É importante lembrar que as perguntas acima servem
somente como um roteiro básico para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por outras que o professor julgar mais interessantes.
Os próprios alunos podem fazer questões que tenham
sido motivadas pela leitura dos textos. O importante é que
essa experiência faça com que se sintam mais à vontade
para discutir textos literários, sem que se preocupem em
encontrar uma interpretação “correta” para eles.

339

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.

> Para o romântico europeu, o “reencontro com o mundo natural” representava a volta às origens, ao mundo
em estado original, não corrompido pela civilização.
Professor: se quiser ampliar a discussão com os alunos,
explicar que essa fuga romântica ganha diversas manifestações artísticas, que vão desde o mundo onírico das telas
de Goya e Fuseli, até as representações da América como
espaço paradisíaco no qual correm livres os representantes
do “bom selvagem” rousseauniano. Na imagem reproduzida,
vemos exatamente uma proposta de “recriação” do mundo
intocado pela máquina colonizadora, que corresponde aos
ideais românticos europeus.

Da imagem para o texto
1

339

a) O narrador o chama de “jovem” e “caçador”; em seguida
de “o mais feroz jaguar da floresta”. Como sabemos
tratar-se de uma pessoa, e não de um animal, somos levados a interpretar a referência ao jaguar como metafórica, aludindo às qualidades de caçador do jovem índio.
b) Ele precisa de um “inimigo mais terrível” para provar
que está apto a “ser aclamado guerreiro”.
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c) Sim, porque está na idade de trocar a “fama do
caçador pela glória do guerreiro”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3

Sim. Do mesmo modo que no quadro, o texto fornece
uma série de detalhes que teriam a finalidade de recriar,
aos olhos do leitor, a imagem do índio caçando. Além
disso, a preocupação de Alencar em tratar de um costume da tribo de Jaguarê é evidente: a cena foi construída
para revelar que a transformação do caçador em guerreiro só se dará, naquela cultura, pelo enfrentamento
de um inimigo poderoso, ameaçador. A caracterização
idealizada do índio, no texto, é absoluta: forte, jovem,
belo, Jaguarê não teme os animais da floresta. Na verdade, eles nem sequer representam uma ameaça para
ele, que precisa procurar um inimigo mais poderoso,
caso queira construir sua identidade como guerreiro.

Sim. Além de todas as qualidades de Jaguarê (força,
coragem, etc.), que podem ser associadas às personagens heroicas românticas, o narrador também o
insere em uma situação de extremo perigo, que terá
de ser superada individualmente. Como herói romântico, Jaguarê precisa cumprir uma jornada individual
que exige sacrifícios de sua parte (o abandono do
ambiente acolhedor da tribo, o afastamento da jovem
Jandira, o enfrentamento do perigo maior...) e cuja
superação, graças a suas qualidades individuais, fará
com que alcance a recompensa pretendida.

Texto para análise
1

3

A resposta do aluno deve reconhecer na descrição e na
ação do índio a marca da força, da coragem natural, da
exuberância desse habitante original do Brasil. Deve
observar também a comparação com um animal selvagem descrito em toda a sua força e beleza. A vitória
do índio sobre a onça reforça a coragem e o vigor do
elemento humano. Todas essas características são, na
perspectiva do projeto romântico indianista, extensivas ao próprio país: o Brasil seria uma nação tão forte
e grandiosa quanto seu habitante original.

4

a) A música de Caetano Veloso traz a imagem do
índio que renasce em uma espécie de redenção,
depois de “exterminada a última nação indígena”.
Esse índio “pousará no coração do hemisfério sul”
e virá impávido, apaixonado, tranquilo e infalível.
Caetano recupera a imagem do índio heroico e
exuberante, eleito como representante da identidade do Brasil no Romantismo.
b) Ao evocar a imagem de Peri, o texto reforça a
representação do índio como heroico, corajoso,
apaixonado.

5

343

Peri está “na flor da idade”, tem “talhe delgado e
esbelto como um junco selvagem, está vestindo
uma simples túnica de algodão, a que os indígenas
chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, [que] caía‑lhe dos ombros
até ao meio da perna”. É forte, corajoso, ágil e tem
plena consciência dessas habilidades. Além disso, é
caracterizado como “selvagem”, uma referência não
só ao seu povo, mas também a sua natureza livre
e heroica. A onça é apresentada como um animal
enorme, com um “dorso negro, brilhante, marchetado de pardo”, cujos olhos comparavam-se a “dois
raios vítreos e pálidos, que semelhavam os reflexos
de alguma cristalização de rocha, ferida pela luz do
sol”. Ao confrontar Peri, mostrava-se ameaçadora e
terrível, “rugindo de fúria e vingança”, equiparando-se ao índio em força, agilidade e coragem.

> A caracterização de Peri procura construir para o
leitor a imagem do índio como o herói do romance
indianista. Para reforçar essa imagem, ele é colocado
diante de um adversário poderoso, pois, quando o
embate termina com a vitória do indígena, o leitor

“Assim, estes dois selvagens das matas do Brasil, cada um
com as suas armas, cada um com a consciência de sua
força e de sua coragem, consideravam‑se mutuamente
como vítimas que iam ser imoladas.”

> Tanto o índio quanto a onça, ambos caracterizados pela
sua força, agilidade, graça e coragem, são exemplos
vivos das belezas inigualáveis de nosso país. Esses dois
“selvagens brasileiros” representam o espírito livre da
nação brasileira que se delineia no romance indianista.

a) Após o grito de guerra lançado como um desafio por
Jaguarê, a natureza “responde” ao índio por meio da
sucuri e do tigre.
b) Ao propor um “diálogo” entre o índio e os animais, o
narrador sugere a perfeita integração entre ele e a natureza em meio à qual é apresentado. Essa integração,
já proposta desde o início da cena, é tão absoluta que a
sucuri e o tigre compreendem o “desafio” feito pelo caçador: “venham me enfrentar”. Outra função associada
ao diálogo é também aumentar a frustração de Jaguarê,
porque, mesmo lançando um desafio, ele não é respondido por um inimigo à altura da prova a ser vencida.

4

2

Não. Tanto no texto de Alencar quanto na música,
temos um índio idealizado, heroico, forte, que representa o seu povo e sua cultura. Na lei, percebemos
que essa imagem não corresponde ao tratamento real
dispensado aos indígenas em 1845: naquela época, os
nativos eram vistos não como o símbolo máximo do
Brasil, mas como seres que precisavam ser “salvos” pelo
homem branco, sendo submetidos a um processo de
aculturação e absorvidos como mão de obra.

Texto para análise
1

351

Sim. É possível perceber a absoluta devoção e abnegação de Peri a Cecília. Bastou que a jovem manifestasse,
“brincando”, seu desejo de ver uma onça viva para que
o índio arriscasse sua vida para satisfazer a moça. Tal
relação de devoção evoca a vassalagem característica
da Idade Média: Peri comporta-se como o vassalo de
Cecília, a quem elegeu como sua “senhora”.

Professor: seria interessante mostrar como tal submissão
de Peri a Cecília é uma extensão de sua vassalagem a D.
Antônio Mariz, como é possível constatar em outras passagens do romance. No final, por exemplo, Peri se converte
ao cristianismo a pedido de D. Antônio, para salvar Cecília.
2

“Crede‑me, Álvaro, é um cavalheiro português no corpo de
um selvagem!”

Comentários e respostas das atividades

2

comprova a natureza heroica incomparável da personagem que protagonizará o romance.

a) O modelo de herói escolhido é o cavalheiro português, ou seja, o homem europeu.
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3

4

Não. Embora Alencar apresente Peri como um herói
indígena, a construção da personagem e de seu
caráter é influenc iada pelo olhar de homem civili
zado. Nesse contexto, a imagem de Peri é a de um
selvagem que, como vimos pela Lei de 1845, preci
sava ser “salvo” pelo homem branco (é importante
lembrar que o romance foi publicado em 1857).
Por esse motivo, o olhar de Alencar para o herói
que construiu não é completamente “livre”, pois
projeta no romance muito do contexto cultural em
que se formou. Sendo assim, a imagem do indígena
apresenta características que refletem um modelo
europeu de cavalheirismo.
Martim volta para fundar a “mairi dos cristãos”, ou seja,
iniciar o processo de colonização das novas terras e
de conversão dos povos indígenas.
a) “Muitos guerreiros de sua raça acompanharam
o chefe branco, para fundar com ele a mairi dos
cristãos. Veio também um sacerdote de sua reli
gião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra
selvagem”.
b) Não. Alencar apresenta a colonização e a cate
quização dos povos indígenas, isto é, o processo
de aculturação, de modo natural. Ele sugere a
necessidade de “salvar” os índios pela religião, já
que essa “terra selvagem” teria uma cruz plantada
por um sacerdote da religião do chefe branco.

Comentários e respostas das atividades

5

Poti é o que primeiro se ajoelha diante da cruz para ser
batizado, abrindo mão de sua cultura, de seu nome
e de suas crenças. Para o índio, isso não representa
submissão; ao contrário, na cena, Poti está feliz,
pois “não sofria ele que nada mais o separasse de
seu irmão branco. Deviam ter ambos um só Deus,
como tinham um só coração”. Toda a cena sugere
que o índio se entrega de bom grado à cultura do
conquistador português, sem lamentar o processo
de aculturação por que passa.

> A conversão de Poti indica que o processo de
colonização vem associado à catequização dos
índios. Mais do que isso, da maneira como a
cena é apresentada, percebe-se a sugestão de
que esse processo foi natural para os indígenas,
que docilmente aceitavam a nova religião, como
se estivessem esperando a “salvação” do homem
branco.
6

O projeto indianista tinha como propósito escrever ro
mances que valorizassem o elemento brasileiro não
marcado pela colonização. Nesse sentido, Alencar
usa a fala de Batuirité para “denunciar” o massacre

de um povo e de sua cultura. Na cena final, o que
está em jogo, como enfatiza o narrador, é a adoção do
“Deus verdadeiro”. Brasileiro do século XIX, Alencar
vive em um país cristão. Educado por uma sociedade
que não questiona a supremacia branca nem sua
religião, o autor acaba por refletir em suas obras essa
visão: transforma Peri em um perfeito “cavalheiro
português” e faz Poti abraçar alegremente a fé de
seu “irmão” português.
7

a) Segundo o antropólogo, com a catequização, o
índio passa a ver o mundo a partir da perspectiva
cristã, ou seja, os valores que antes ele cultuava (a
liberdade, a ingenuidade, a bravura, a criatividade,
a alegria) acabam contaminados pelos conceitos
cristãos do pecado, da punição, da covardia.
b) Darcy Ribeiro apresenta uma visão negativa dessa
conversão. Segundo o antropólogo, a cristandade
traz para o índio o mundo do pecado e do sofrimen
to, negando todos os seus costumes, ou condenan
do-os como inadequados aos valores cristãos. Nesse
cenário, “todo o futuro possível seria a negação mais
horrível do passado, uma vida indigna de ser vivida
por gente verdadeira”.  

Jogo de ideias

353

A atividade proposta tem por objetivo, além de apro
fundar a discussão apresentada no capítulo sobre o ro
mance indianista, em especial os de José de Alencar, levar
os alunos a compreender que o contato entre a cultura
europeia e a indígena, da forma como é apresentado
nesses romances, é idealizado e marcado, culturalmente,
pela visão do autor no momento em que produziu cada
uma de suas narrativas. Assim, os alunos serão levados
a se perguntar se o que viram nos romances no que se
refere ao processo de aculturação sofrido pelos povos
indígenas durante o período de colonização, de fato,
corresponde à realidade. Também acreditamos ser pos
sível, por meio dessa atividade, estimular nos alunos a
habilidade de argumentar com propriedade a partir de
uma determinada perspectiva de forma a convencer o
lado oposto e o público da validade da argumentação
construída.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Embora Peri represente o herói nacional, seu caráter não
é o de “um selvagem”, mas o de um “cavalheiro portu
guês”. Assim, toda a sua dedicação a Cecília, sua cora
gem, seu heroísmo seriam decorrência dessa imagem
do índio romântico concebido à semelhança do homem
europeu: seu comportamento é a representação dos
mais nobres princípios da sociedade burguesa (hones
tidade, bravura, paixão, abnegação, etc.), imensamente
valorizados no Romantismo. O fato de Alencar carac
terizar o índio como um verdadeiro cavaleiro medieval
torna mais explícita a influência do modelo romântico
europeu como base dos romances brasileiros.

Achamos que a tarefa de realizar um debate em que
sejam defendidas diferentes visões sobre os desdobra
mentos do contato entre suas culturas durante o processo
de colonização permitirá que os alunos exercitem sua
capacidade de análise dos elementos que, nos roman
ces indianistas, revelam a idealização desse contato e
apresentam, por exemplo, a chegada do homem branco
como algo positivo, inclusive pelos próprios indígenas,
como fica sugerido na cena de conversão de Poti, no
romance Iracema.
Achamos que, por meio dessa análise, os alunos serão
capazes de compreender e aprofundar seus conhecimen
tos no que diz respeito ao projeto literário do romance
indianista e analisar como esse contato entre duas cul
turas tão diferentes seria visto a partir de perspectivas
diversas. Para que isso ocorra, será necessário que eles,
no momento de elaborar a argumentação com base nos
textos de José de Alencar e de Darcy Ribeiro, percebam que,
no primeiro, o autor apenas descreve o comportamento
dos índios a partir da visão de mundo apresentada nos
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> Do diálogo entre Cirino e Inocência, é possível imaginar que o envolvimento entre as personagens terá
um final feliz ou trágico? Por quê?

romances indianistas, ou seja, uma visão de que o índio
precisa ser “salvo” pelos portugueses e mais: que deseja
isso; já Darcy Ribeiro faz uma avaliação dos efeitos para o
povo indígena do contato com o homem branco, deixando
evidente que a intervenção dos portugueses na cultura
indígena foi nociva.

356

O documentário No caminho da expedição Langsdorff foi
produzido pela Grifa Mixer Cinematográfica e exibido no
canal de tevê a cabo Discovery. Mais informações podem
ser obtidas no site http://mixer.com.br.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 358

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.
Achamos interessante que os alunos possam ter um
primeiro contato com o romance regionalista pela leitura
de um trecho de Inocência, de Visconde de Taunay. Terão,
assim, a oportunidade de observar o esforço de criar uma
representação da vida no interior do Brasil, ainda que
mantendo preservada a idealização sentimental típica do
romantismo.
Nesse sentido, é interessante, por exemplo, comparar
as reações de Inocência, no diálogo transcrito, ao comportamento de personagens como Carolina (protagonista do
romance A moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo) ou
Aurélia (do romance Senhora, de José de Alencar). Inocência
reage com certo espanto e admiração à constatação de que
ama Cirino. E as diferenças entre o modo como o envolvimento amoroso é retratado nos romances regionalistas e
nos romances urbanos não param por aí. Em lugar de vir
acompanhado de felicidade, o amor traz, para a moça, um
sentimento de vergonha e temor.
Concluída a leitura do trecho transcrito, o professor pode
estimular a conversa sobre esses e outros aspectos que ajudarão os alunos a refletirem sobre a experiência:

É importante lembrar que as perguntas acima servem
somente como um roteiro básico para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por outras que o professor julgar mais interessantes.
Os próprios alunos podem fazer questões que tenham
sido motivadas pela leitura dos textos. O importante é que
essa experiência faça com que se sintam mais à vontade
para discutir textos literários, sem que se preocupem em
encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 18

O romance regionalista.
O teatro romântico

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem
1

2

> Algum aspecto da caracterização das personagens
que participam do diálogo chamou sua atenção?
Qual? Por quê?

As pessoas parecem conversar. A moça borda, enquanto o homem segura uma linha vermelha que está sendo
enrolada pela senhora atrás do balcão.

b) A ideia de familiaridade pode ser associada à descontração do contexto em que as pessoas estão representadas. O fato de haver uma sacola, com objetos
espalhados pelo chão (algo que parece ser um livro,
uma sanfona), também sugere familiaridade, porque,
se essas pessoas não se conhecessem, provavelmente
se comportariam de modo mais cerimonioso e os
objetos não estariam largados pelo chão.

> O diálogo entre Inocência e Cirino tematiza o amor
entre essas duas personagens. Nos capítulos anteriores, eles tiveram contato com trechos em que
o envolvimento amoroso entre os protagonistas
era apresentado. O amor entre Augusto e Carolina,
Aurélia e Fernando, Paulo e Lúcia, Peri e Ceci é semelhante ao de Inocência e Cirino?

> Em uma determinada passagem do texto fica claro
que Inocência e Cirino vivem no sertão. Eles acham
que o comportamento das personagens é afetado
pelo espaço em que se encontram? De que modo?

Espera-se que o aluno identifique uma venda, ou um
empório.

a) Há, entre elas, um clima de familiaridade. Trata-se,
provavelmente, de pessoas que se conhecem.

> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?

> O que Inocência pensa sobre o amor? E sobre o
casamento?

361

> Nas prateleiras atrás da senhora aparecem várias
peças de roupa (gravatas, camisas), peças de tecido.
Há um balcão, que separa as mercadorias dos fregueses; no lado direito, ao fundo, vê-se uma balança
(os pesos aparecem à esquerda).

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

> O comportamento de Inocência, no trecho, leva o
leitor a formar que imagem sobre ela?

360

3

A familiaridade – quase domesticidade – entre as
pessoas sugere um ambiente onde todos se conhecem
e não fazem muita cerimônia. Geralmente esse tipo
de ambiente é mais comum nas cidades pequenas
do interior do país. Nos grandes centros urbanos, as
pessoas são mais “anônimas” e as transações comerciais mais impessoais, uma consequência natural do
maior número de habitantes dessas cidades. O fato

Comentários e respostas das atividades

Conexões

> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?
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2

a) Essa cena pode ter ocorrido no sul do Brasil.
b) O homem sentado usa um poncho e, sobre a sacola
largada no chão, vê-se uma sanfona. É pouco, mas
esses elementos podem indicar tratar-se de uma
venda no sul do país.

Da imagem para o texto
4

5

b) O narrador apresenta de modo idealizado as características mais positivas do cenário descrito,
procurando destacar seu aspecto “majestoso”.

361

Pela descrição do narrador, a vila, cercada por um laranjal, tem uma igreja matriz e uma rua principal em
torno da qual se organizam as poucas casas. Nessa rua,
a loja de fazendas do major Matinho de Melo Taques é
o edifício mais imponente.
A venda é o local de reunião dos habitantes da vila
de Sant’Ana. Ali eles conversam, trocam informações
sobre importantes acontecimentos do momento (o narrador faz referência à Guerra dos Farrapos), discutem
os modos da corte.

3

Comentários e respostas das atividades

7

O narrador afirma que aquela é uma povoação “acanhada
e em decadência”, por cujas ruas quase nunca passam
viajantes. O narrador refere-se também aos rostos
“macilentos” das mulheres, às crianças doentes (provavelmente infestadas de vermes, já que comem terra).
As roupas usadas pelas senhoras e pelas mocinhas, em
dia de missa, também sugerem decadência e atraso (os
pentes andaluzes que adornam seus cabelos estiveram
na moda “em tempos que já vão longe”). Toda a descrição
do povoado, portanto, sugere atraso e decadência, como
se a Vila de Sant’Ana estivesse presa em um outro tempo.

4

1

b) A hipótese levantada pelos habitantes locais é a de que
os donos tenham sido seduzidos pelo conforto da corte
e pelas delícias oferecidas pela “Babilônia fluminense”.
5

> O narrador destaca a beleza da paisagem (“era linda
a situação da fazenda [...]”), a fertilidade das terras
(“regavam aquelas terras fertilíssimas, cobertas de
abundantes lavouras”), seu aspecto ainda inexplorado,
intocado (“extensas matas virgens”) e a grandiosidade
das habitações e a “prosperidade” em que viviam os
habitantes da fazenda (“vasto e custoso edifício”; “estavam as fábricas e casas de lavoura, a habitação do
administrador da fazenda e as senzalas dos escravos”).

O objetivo do projeto literário do romance regionalista
era contribuir para a formação de uma identidade
nacional apresentando o Brasil para os brasileiros. Na
linha do tempo, encontramos a eclosão de movimentos
como a Rusga e a Revolução Farroupilha em busca da
afirmação de um Brasil independente. A inauguração
da estrada de ferro Dom Pedro II e as pesquisas do
naturalista Walter Bates também foram fatores que
colaboraram para tornar o Brasil mais conhecido.

Trilha sonora

366

O cenário apresentado é a fazenda Nossa Senhora do
Boqueirão e a paisagem que a cerca: a região da zona da
mata fluminense, banhada pelo rio Paraíba e próxima
da Serra do Mar.

O narrador afirma que “tudo isso desapareceu”: a fazenda já não mais existe, os edifícios estão em ruínas,
as plantações abandonadas, as terras foram retalhadas
e incorporadas a outras propriedades. O cenário final
é de desolação.
a) Ao contrapor a descrição inicial do cenário (cujo
aspecto grandioso, próspero e cuidado se destaca)
à imagem de abandono e desolação do trecho final,
o narrador intensifica a mudança verificada no espaço e também a sensação de incompreensão dos
motivos para que isso tenha ocorrido.

O narrador apresenta de modo idealizado as características mais positivas do povoado, procurando destacar
seu aspecto “pitoresco”. No caso, os adjetivos referem-se principalmente à natureza: o laranjal é extenso, as
laranjas são douradas, o regato tem águas claras. Esse
modo de olhar para o espaço descrito é claramente
romântico e procura destacar as qualidades dessa
pequena vila no sertão brasileiro.

Texto para análise

“Assomava ao longe, emergindo do céu, o dorso alcantilado da Serra do Mar, que ainda o cavalo a vapor não
escarvara com a férrea úngula.”

> O narrador afirma que, embora a natureza brasileira perdesse seu caráter “nativo” e sua “graça
indígena” ao ser transformado, ornado (“toucado”)
pelas construções de origem europeia, isso acabava
por garantir-lhe um aspecto “faceiro”.

> Tanto a imagem de abertura quanto o texto de Taunay
compõem o retrato de uma venda de fazendas e peças
de vestuário. Nos dois casos, a venda aparece como
um local onde as pessoas se reúnem e conversam.
6

a) Ao apresentar o cenário ao leitor, o autor procura
traduzir pelos adjetivos destacados a imagem de
terra virgem, bela, majestosa e ainda intocada.
Nada do que é descrito é comum, o cenário que se
descortina é maravilhoso e os adjetivos procuram
recriar para o leitor essa dimensão da terra a ser
desbravada: as águas são majestosas; as terras,
fertilíssimas; as matas, extensas e virgens; a colina
é formosa; o horizonte, soberbo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

de as três pessoas estarem sentadas, conversando
e realizando suas tarefas cotidianas, mostra que se
sentem inteiramente à vontade.

367

O objetivo desta atividade é levar os alunos a refletir sobre
uma imagem idealizada do sertanejo que passa da literatura
para a música. Nos versos de Angelino de Oliveira, assim como
nos romances de José de Alencar, a imagem do sertanejo é
definida a partir de comparações com elementos da natureza.
Além disso, a música, ao apresentar o local de nascimento
do Jeca, cria uma sugestão de simplicidade associada à vida
bucólica também presente nas narrativas regionalistas.

Texto para análise
1

369

A bravura do rapaz e a sua habilidade no salvamento
de Dona Flor são os elementos mais marcantes de seu
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doutor. Embora o seu pouco conhecimento científico
não lhe garantisse licença para medicar, não podia ser
comparado aos médicos ambulantes do sertão, que
não tinham a sua nobreza de caráter. Cirino tinha bom
coração, “alma elevada e [era] incapaz de pensamentos
menos dignos”.

Os elementos regionais percebidos na caracterização
de Arnaldo estão nas referências ao seu cavalo (um
campeador), ao fato de o rapaz ser um “sertanejo”, ao
“touro nas brenhas” que estremecia ao grito do vaqueiro
e à sua vestimenta (um gibão de couro). Na apresentação
da natureza, a cor local é percebida pela alusão à vegetação mirrada (“árvores mirradas”, que caracterizariam a
vegetação nordestina), aos “rios caudalosos, abarrotados
pelas chuvas de inverno” que foram ultrapassados pelo
vaqueiro e sua montaria e à fazenda a que se dirigiu
Arnaldo. Todos esses elementos indicam uma região
rural, distante dos ambientes urbanos, habitada por
fazendeiros e por vaqueiros como Arnaldo.

> O que garante a condição de herói romântico a
Cirino, embora pratique ilegalmente a medicina,
é a sua nobreza de caráter. Cirino personifica o
“bom rapaz”: é culto, honesto, tem boa índole
e é incapaz de pensamentos maldosos. Essas
qualidades, visivelmente presentes no seu comportamento durante todo o romance, fazem-no respeitado inclusive pelo Sr. Pereira, sempre tão
desconfiado.
2

> A maneira como Arnaldo resgata Dona Flor do incêndio remete à bravura identificada nos cavaleiros
medievais que arriscavam a própria vida para salvar
uma donzela em perigo. A cena descrita, eliminados
os elementos regionais, poderia ser apresentada em
uma novela de cavalaria.
3

O incêndio é descrito como um dragão de fogo que se
arremessava desfraldando as suas duas asas flamantes, cujo bafo abrasado já crestava as faces mimosas
de Dona Flor; como “duas torres ígneas que transbordavam inundando o campo”; como “duas trombas de
fogo, que desfilavam pelo campo fora”; como uma
“coluna de fogo”.

> As imagens que descrevem a dimensão do incêndio e seu poder destruidor mostram um cenário
do qual é praticamente impossível escapar. Trata-se de um incêndio poderoso que vai se fechando à
volta dos dois personagens, ameaçando suas vidas. É
nesse cenário que a bravura e o heroísmo de Arnaldo se sobressaem: ele faz o impossível, resgatando
Dona Flor do meio desse cenário de perigo. Além
disso, cavalga para fora do círculo de fogo, exibindo
a sua habilidade ao conduzir seu cavalo com uma
única mão, enquanto com a outra segura o corpo
desfalecido de Dona Flor. Ele parece o próprio cavaleiro ao lutar contra o dragão, ao ultrapassar as
torres, e ao salvar a donzela.
4

> O trecho revela que, no mundo rural muito distanciado da cidade e de verdadeiros médicos, conhecimento farmacêutico parecia suficiente, aos olhos das
pessoas da região, para que se praticasse a medicina
e chamasse um boticário como Cirino de doutor.
3

4

374
5

Cirino, moço da cidade, tendo trabalhado como caixeiro
em uma botica, transforma suas experiências farmacêuticas nesse local em conhecimento médico através
da prática e começa a tratar as pessoas dos arredores.
Passa a receber, nessas incursões, o tratamento de

a) Espera-se que os alunos identifiquem que os gineceus, descritos no glossário como parte da habitação
que, na Grécia antiga, era reservada às mulheres,
são uma referência ao fato de que as mulheres, no
sertão, ficavam “escondidas” dentro de suas casas,
longe da presença de forasteiros.
b) O trecho destacado revela a estrutura colonial do
sertão. A família ficava distante dos estranhos a
quem fosse oferecida hospitalidade. No seu centro,
protegidas do contato com os forasteiros, ficavam
as mulheres. O médico, por sua posição, era o único, além dos familiares, que tinha permissão para
adentrar nesse mundo tão preservado.

> Um amor devotado. Pela cena, pode-se perceber que
o rapaz nutre pela jovem um amor idealizado, platônico, e que demonstra por ela uma extrema adoração,
revelada pelo olhar enlevado que ele lhe dirige.

1

Os médicos ambulantes do sertão eram cercados de
regalias e recebiam um tratamento especial: tinham
“o melhor lugar à mesa dos hóspedes” e “a mais macia
cama”. Eram vistos como “personagens caídos do céu”,
“Messias”, a quem o melhor tratamento era dispensado
e em quem se depositavam as esperanças de cura dos
habitantes dessas regiões.

> No sertão, distante das fontes de conhecimento
científico, não havia recursos para o tratamento dos
doentes. Geralmente, os habitantes dessas regiões
tratavam suas doenças sem qualquer apoio científico
ou médico. Valiam-se, para se medicar, de conselhos
de vizinhos ou de conhecimentos que eles próprios
tinham sobre a forma de tratamento para determinado mal, normalmente com o uso de ervas ou chás
com alguma propriedade terapêutica. Os médicos
ambulantes eram o recurso mais próximo da verdadeira medicina, embora ainda muito distantes do real
conhecimento científico. Por isso, gozavam de tanto
prestígio junto aos habitantes dessas regiões.

Temos a imagem de um jovem gentil que age de
maneira extremamente delicada ao depositar sua
donzela desfalecida em um sofá. Além disso, Arnaldo
demonstra sua nobreza de espírito ao compor a roupa
de Dona Flor e cobrir seus pés, preservando, dessa
forma, o recato da moça.

Texto para análise

Cirino tinha conhecimentos farmacêuticos, além de
recorrer ao Dicionário de Medicina Popular, do Dr. Chernoviz. Isso garantia ao rapaz a credibilidade necessária.

a) Pereira é o patriarca que tem plenos poderes em sua
casa, e deixa claro ao médico que não irá comprometer a virtude de sua filha. Além disso, os valores
dessa sociedade determinam que Pereira, como pai
zeloso pela proteção da honra de Inocência, assim
que esta se faz moça, arrume-lhe um casamento.

Comentários e respostas das atividades

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

heroísmo. Arnaldo resgata a moça de forma destemida
e eficaz, tirando-a de sua sela antes que caísse. Além
disso, depois de tirá-la do perigo, preocupa-se em
preservar a castidade da amada, o que demonstra sua
nobreza de caráter.
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c) O pai vê na filha feições de moça da cidade, definindo-a como uma moça bonita, arisca, carinhosa
e “boa deveras”. Ela tem 18 anos e, segundo ele, “já
tomou corpo”, não é mais uma menina.
d) Espera-se que os alunos percebam que a preocupação de Pereira é assegurar-se de que a honra de
Inocência não será ameaçada pela presença de Cirino. Fala dos encantos da moça, como se alertasse
o convidado para os perigos de sentir-se seduzido,
e avisa: ela está prometida em casamento.
6

Espera-se que os alunos percebam que a figura do
naturalista alemão que descobre uma nova espécie de
borboleta é uma figura ficcional inspirada nos inúmeros
viajantes que passaram pelo nosso país no século XIX,
como Alfred Henry Walter Bates. Cirino, o protagonista,
é um boticário que pratica a medicina no interior como
muitos outros o faziam, na época, com base no Dicionário
de Medicina Popular, do dr. Chernoviz. A região em que o
romance é ambientado é ainda o Mato Grosso longínguo
e quase que totalmente rural, distante do cenário da
corte que povoava os romances urbanos.

primeira esposa. Além disso, as ações do rapaz,
fazendo-se passar por Rosa e fingindo desesperar-se pelo abandono, levam o tio a acreditar que se
dirige a ela.
3

Carlos lê a certidão de casamento de Ambrósio e Rosa.

> Ao ler em voz alta a certidão de casamento de Ambrósio, Carlos deixa evidente que a tentativa do tio de
negar a união anterior está fadada ao fracasso. Carlos
tem um “trunfo” na manga: o documento que comprova a bigamia do tio. Assim, todas as suas atitudes
acabam por mostrar quanto Ambrósio é patético.
4

A falta de caráter de Ambrósio fica evidente não só
pela bigamia revelada na cena, mas também pela
sua reação à descoberta do sobrinho: ameaça Carlos
quando imagina que ele seja Rosa, mente para ele
negando a bigamia. A insensibilidade com que trata
Rosa é também característica de um vilão.     
a) A figura de Ambrósio é construída para criticar
a prática dos casamentos por interesse. Todas as
atitudes do vilão são motivadas pelo desejo de
enriquecer às custas da ingenuidade das mulheres
que se envolvem com ele.
b) A punição de Ambrósio retoma uma tradição moralizadora já adotada por Gil Vicente em suas farsas. A
condenação do comportamento ambicioso e inescrupuloso de Ambrósio e a sátira a sua figura servem
como aviso àqueles que adotam esse tipo de atitude.
No final, o vilão paga pelo seu crime, o que evidenciaria ao público a necessidade de se agir corretamente.

Jogo de ideias
Texto para análise
1

Carlos descobre que Ambrósio já era casado legalmente com Rosa antes de casar-se com sua tia. O fato de
Ambrósio ser bígamo o impediria de receber a fortuna
de Florência.

Comentários e respostas das atividades

> Carlos foi enviado ao seminário em razão da influência de Ambrósio sobre Florência. Ao saber da
bigamia do tio, o rapaz vê a possibilidade de realizar
o seu sonho de tornar-se militar e casar-se com sua
prima, Emília, já que teria como desmascarar o vilão
e seu interesse no dinheiro de Florência.
2

381

380

A comicidade da cena se dá, primeiramente, pelo fato
de Carlos estar vestido de mulher. Além disso, Ambrósio não percebe que está falando com o sobrinho.
Imagina estar conversando com sua primeira esposa,
com quem o noviço trocou de roupa. As ações do rapaz, fingindo ser Rosa, também contribuem para que
a cena se torne engraçada: ele finge chorar, agarra-se
às pernas de Ambrósio e, no final, derruba-o, revelando
sua verdadeira identidade.

> Em primeiro lugar, a contextualização da cena,
apresentada antes do diálogo entre Carlos e Ambrósio, cria a situação adequada para o equívoco
do vilão: Carlos está com o rosto coberto com um
lenço e Ambrósio fala com ele sem olhar para o seu
interlocutor. Esses elementos, associados ao fato
de que Carlos usa o vestido de Rosa, contribuem
para que Ambrósio imagine estar falando com sua

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre o teatro
romântico, levar os alunos a compreender de que maneira
as peças de Martins Pena contribuem para, por meio do riso,
satirizar aspectos reprováveis de tipos sociais e de alguns
setores da sociedade brasileira. Também acreditamos ser
possível, por meio dessa atividade, estimular os alunos a
exercitarem a capacidade de leitura de textos dramáticos e
compreender os elementos de sua estrutura, como as informações apresentadas nas rubricas, a forma direta como é
feita a introdução das falas das personagens que integram
uma peça de teatro, etc. Achamos que a tarefa de selecionar
uma das cenas que deixe evidente a crítica do autor a um
determinado tipo social ou a um comportamento/situação
condenável da sociedade brasileira permitirá que os alunos
exercitem sua capacidade de análise dos elementos que, na
obra de Martins Pena, caracterizam a comédia de costumes,
além de criar um contexto mais interessante para a leitura
das peças do autor e a discussão sobre seus elementos mais
característicos. Achamos que, por meio dessa análise, os
alunos serão capazes de compreender e aprofundar seus
conhecimentos no que diz respeito ao teatro romântico, em
particular o de Martins Pena, e perceber como o tipo de sátira
criada por ele na construção de personagens-tipo acabou por
influenciar autores de teatro contemporâneos. Para que isso
ocorra, será necessário que eles, no momento de selecionar
as cenas que representarão para a sala, identifiquem aquelas
em que fique, de fato, evidente, a crítica de Martins Pena a
um determinado tipo social ou a um comportamento reprovável. Seria interessante que, depois da representação da

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Pereira é um representante típico do sertanejo
simples formado por aquilo que lhe chegou pela
experiência da vida. Sua franqueza, ingenuidade
e naturalidade ao defender os valores patriarcais
que regem sua existência caracterizam-no como
um homem típico de um Brasil arcaico. Expressões
como “muito ariscazinha de modos mas bonita e
boa deveras...”, “a coisa está apalavrada” marcam
a fala da personagem representada como típica de
uma certa região do interior do Brasil.

60

Sup_P2_(038-074)-c.indd 60

11/12/10 11:31 AM

Unidade 5

Realismo e
Naturalismo

385

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 386

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.

> O texto e a ilustração os fazem se lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?
É importante lembrar que as perguntas acima servem somente como um roteiro básico para estimular a participação
dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por
outras que o professor julgar mais interessantes. Os próprios
alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas
pela leitura dos textos. O importante é que essa experiência
faça com que se sintam mais à vontade para discutir textos
literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 19

Realismo

A ironia machadiana é um desafio para leitores que
ainda não conhecem o estilo do autor. Para permitir que os
alunos tomem contato com o texto de Machado de Assis,
escolhemos algumas cenas de Memórias póstumas de Brás
Cubas em que as características do narrador personagem
ajudam a explicitar o modo irônico que se tornou um dos
traços definidores do realismo da obra de Machado.

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Concluída a leitura do trecho transcrito, o professor pode
estimular a conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os
alunos a refletirem sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

Leitura da imagem
1

> Perceberam alguma relação entre a ilustração e o texto?
> No primeiro capítulo, o leitor é surpreendido pela
declaração de Brás Cubas de que ele é um “defunto
autor”. Por que Machado escolheria um narrador tão
diferente? Que tipo de “liberdade” em comparação
com um autor vivo teria um “defunto autor”?
> Algo chamou a atenção deles com relação ao funeral
de Brás Cubas?

> A gratidão de Brás Cubas em relação ao almocreve
permanece a mesma até o final do episódio? O que
acontece?
> Nos três trechos, o narrador fornece ao leitor vários
exemplos do seu modo de ver as pessoas e de se
relacionar com elas. Que tipo de pessoa parece ser
Brás Cubas? Qual seria a sua condição socioeconômica? De que modo isso fica caracterizado?
> Podemos considerar o comportamento de Brás Cubas
representativo de pessoas da sua classe social?
> Eles identificam semelhanças entre Brás e políticos
brasileiros contemporâneos? Quais?

Espera-se que os alunos percebam tratar-se de uma
mulher sofrida, um pouco envelhecida, de baixa condição social.

2

O olhar de sofrimento e cansaço, as rugas que vincam
o rosto, as unhas um pouco sujas, as roupas que parecem ser muito usadas e de um tecido mais grosseiro
são elementos da imagem que podem impressionar o
observador.

3

Não. Todos os aspectos identificados na resposta anterior
comprovam tratar-se de um retrato que procura registrar
a imagem de uma mulher trabalhadora e os impactos do
trabalho e de sua condição social sobre ela. Não há qualquer tentativa, por parte do artista, de atenuar as marcas
do seu sofrimento, da sua idade ou da sua condição social.

> Quando conversamos com desconhecidos e contamos coisas a respeito da nossa vida, geralmente
nos apresentamos de modo positivo. Como é a fala
de Brás Cubas em relação a si mesmo? Ele procura
se apresentar aos leitores de modo positivo?
> O que acontece com Brás no terceiro trecho citado
(“O almocreve”)? Qual foi sua reação inicial após o
acontecimento?

389

> Resposta pessoal. Como impressões associadas à
imagem, eles podem pensar em sofrimento, cansaço,
trabalho, velhice, pobreza.

> Eles acham que o autor do discurso no enterro de Brás
sentiu sinceramente a morte do amigo? Por quê?
> No segundo trecho transcrito (“Bacharelo-me”), Brás
Cubas fala da sua chegada à célebre Universidade de
Coimbra e de como se comportou por lá. Que tipo
de universitário foi ele?

388

Da imagem para o texto
4

389

a) A passagem é “... os campos enfadonhos, os burguesinhos imbecis, a mediocridade da existência,
parecia-lhe uma exceção no mundo, um caso particular em que se achava envolvida [...]”.
b) Emma não gosta da vila onde mora. Sente-se aprisionada em um mundo de exceção que a impede
de alcançar a felicidade e a paixão com que sonha.
Para ela, essa vila é o espaço da mediocridade.
c) A presença de adjetivos (enfadonhos, imbecis), de
diminutivos com valor pejorativo (burguesinhos) e
do substantivo mediocridade resume o juízo de valor
feito por Emma. Esses elementos da linguagem ca-

Comentários e respostas das atividades

cena escolhida e da explicação sobre a sátira presente nela,
os alunos fizessem uma discussão comparativa sobre como
os elementos que caracterizam as peças do autor aparecem
nas diferentes cenas que cada equipe apresentou. O principal
objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma discussão
que retome alguns dos principais conceitos do capítulo e
permita uma aplicação do conhecimento que adquiriram.
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racterizam a imagem negativa que a personagem
faz do espaço em que está inserida.
Ao sentir-se enternecido e ao lhe dar um beijo “acompanhado de uma lágrima”, Charles demonstra a ternura que sente por Emma.

c) Justamente por ter nascido em um asilo, o bebê vem
ao mundo em condições muito desfavoráveis e o leitor sabe que somente um filho de pais muito pobres
nasceria em um local como esse. Logo, trata-se de
mais um indigente para uma sociedade que vê o surgimento de um número cada vez maior deles, como
se constata pela observação inicial sobre os asilos.

> Emma vê Charles como um “pobre-diabo”,
um tonto de quem os outros zombam. Irrita-se com
a falta de ambição e de orgulho do marido, com seus
modos à mesa e com a falta de cuidado com a própria
aparência.
6

7

Nos dois casos, a realidade é retratada de modo mais
objetivo. Assim, a camponesa é apresentada sem idealização, com suas rugas, suas vestes simples e rústicas,
seu olhar triste e sofrido. O mesmo se pode dizer do
retrato que Flaubert faz da vida de Emma e Charles Bovary. O leitor descobre que ela ficou tão envergonhada
com a apatia de Charles que gostaria de “espancá-lo”.
A descrição do modo como ele come (fazendo barulhos
ao tomar sua sopa, passando a língua pelos dentes),
seu jeito desleixado de vestir são evidências de que o
narrador deseja que o leitor perceba que aquele é um
casamento infeliz, em que a esposa não aguenta mais
o marido e ele não percebe essa insatisfação.

395

Um asilo.
a) Segundo o narrador, os asilos tornam-se cada vez mais
comuns nas cidades, sejam elas grandes ou pequenas.
b) Foi ali que nasceu Oliver Twist, o futuro protagonista
da história que começa a ser contada.

Comentários e respostas das atividades

2

3

A primeira informação diz respeito à frequência com
que asilos começam a existir nas cidades grandes e
pequenas. O fato de o edifício sobre o qual o narrador
fala ser um asilo e o comentário sobre um crescimento
de edifícios públicos com essa finalidade sugerem um
interesse sobre questões sociais que afetam a população
de baixa renda. Também é sugestivo o fato de ele preferir
não atribuir um nome fictício ao asilo sobre o qual fala,
porque isso evidencia que o importante não é tratar a
realidade de modo idealizado, mas sim perceber que o
dado relevante, no caso, é o aumento da necessidade de
asilos para acolher crianças abandonadas ou indigentes.
O nascimento de uma criança.
a) O bebê que acaba de nascer é chamado de “criatura”.
b) Criatura é um termo tão abrangente que pode fazer
referência a qualquer ser vivo. Por ter sido utilizado
especificamente para identificar um bebê humano

Uma evidência clara desse olhar irônico é o fato de o
narrador se referir, ainda que negativamente, ao nascimento em um asilo como uma circunstância “feliz e
invejável”. Em nenhuma circunstância o nascimento
de uma criança que será obrigada a crescer sem os
pais e dependerá do Estado para sobreviver pode ser
descrito dessa maneira. Além disso, quando se refere
à respiração da criança, o narrador a qualifica como
uma “prática enfadonha”. Ora, como se trata de uma
prática necessária à sobrevivência humana, todos respiramos sem nos perguntarmos se essa é uma prática
interessante ou não.

> Porque, segundo ele, uma criança como Oliver Twist
precisa aprender desde cedo a contar somente com
os seus recursos e, portanto, precisaria mesmo
superar as dificuldades iniciais associadas ao seu
nascimento para sobreviver. O narrador comenta
que, “se [...] tivesse ele, junto de si, avós cuidadosos,
tias alvoroçadas, experientes enfermeiras e doutores
de sabedoria profunda, teria morrido sem apelo nem
remédio”. O que essa passagem deixa claro é que
algumas funções essenciais precisam ser realizadas
pelos indivíduos e nem mesmo a condição econômica mais privilegiada pode salvar uma criança que
não está disposta a lutar para sobreviver. No caso,
Oliver revela sua força interior justamente porque
consegue superar todas as faltas que marcam sua
chegada ao mundo. É por isso que o narrador afirma
que “Oliver e a natureza travaram combate com
aquilo que se interpunha entre eles” e, no fim, o
menino saiu vitorioso.

Sugerimos que, ao conduzir a discussão entre os alunos,
oriente-os para que pensem em como a caracterização
das personagens e a imagem dos relacionamentos amorosos são apresentadas nos romances românticos. Eles
devem concluir que uma cena como essa não poderia
fazer parte de uma narrativa romântica, porque o olhar
mais objetivo para a realidade, que expõe as mazelas de
um casamento frustrado, é incompatível com a idealização romântica do amor e das personagens principais.

Texto para análise
1

4

5

O narrador, com essa observação, deixa claro para o
leitor o que significa nascer em um asilo: os custos
da alimentação e da educação dessas crianças devem
ser pagos pelo município. Nesse sentido, em lugar de
uma nova vida ser encarada como uma bênção, um
acontecimento a ser celebrado, passa a ser vista como
um “fardo”, um peso a ser carregado por outros. No
caso, por todos os cidadãos que, com os impostos que
pagam, permitem aos municípios sustentarem órfãos
como Oliver Twist.

6

A observação do narrador explica-se pelo fato de que,
do modo como vêm ao mundo (nuas), não há diferença
perceptível entre crianças pobres ou ricas. Na cena,
Oliver está enrolado em um cobertor, o que poderia
acontecer da mesma maneira com qualquer bebê de
origem mais nobre do que a sua. É por esse motivo que
o narrador afirma que, naquele momento: “tanto podia
ser o filho de um nobre quanto o de um mendigo; teria
sido difícil à pessoa mais sábia, que não o conhecesse,
determinar-lhe a verdadeira escala social.”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

que acaba de nascer, sugere que essa criança é tão
desprovida de importância que pode ser igualada
a um filhote, a uma “cria” de qualquer animal.

> O menino recebe roupas velhas de algodão que
evidenciam, para qualquer observador, sua condição
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social. Mais do que isso: prenunciam uma vida difícil, já que o menino está em um asilo e certamente
não irá contar, daquele momento em diante, com
boas condições socioeconômicas. Por esse motivo,
suas roupas podem ser vistas como uma espécie de
rótulo, ou etiqueta, que o catalogam, revelando para
o mundo a sua condição social.
Os romances românticos apresentavam aos leitores
histórias marcadas pela idealização absoluta e centradas no envolvimento afetivo das personagens
principais. Procuravam, pedagogicamente, reforçar
a ideia de que a nobreza de caráter e de sentimentos
seria a condição suficiente para a superação de todos
os obstáculos sociais. Essa passagem revela uma
perspectiva exatamente inversa: não há nobreza
de caráter ou sentimento capaz de fazer com que o
destino de Oliver Twist seja diferente do de todas as
pessoas que nascem em meio à miséria. O olhar do
narrador realista revela as mazelas sociais, denunciando os crimes da sociedade capitalista: crianças
abandonadas ou exploradas cumpriam a finalidade
maior de servir aos interesses de uma burguesia
enriquecida pelo acúmulo do capital.

> Revelam suas expectativas românticas e a completa
idealização da história de “amor” que vivia com
Basílio. Para a personagem, aquele era o momento
com que tantas vezes sonhara, embalada pelos
romances românticos que lia. Nesse lugar secreto,
completamente idealizado, enfim ela imaginava
que viveria uma grande aventura, como as que
eram narradas nos livros.
2

> Somente o desejo de denunciar as mazelas sociais fez com que personagens de classes mais
baixas alcançassem o status de protagonistas
de romances. Nesse sentido, o narrador realista
precisa de personagens como Oliver Twist, porque por meio delas é que conseguirá explicitar
a seus leitores as consequências indesejáveis da
Revolução Industrial.
8

Espera-se que os alunos percebam que as descobertas
e avanços na tecnologia (a invenção do carro a gasolina, o uso da energia elétrica, a invenção do raio X, a
criação do cinema), o crescimento e a urbanização das
cidades, a criação de partidos operários, a publicação
de obras como a de Marx, o surgimento de novas correntes filosóficas como o Positivismo (cuja influência
determina a criação da Escola de Neutralidade no
Brasil) revelam o processo de desenvolvimento social
e cultural desse período.

> Esse novo cenário cria a necessidade de abandonar
a perspectiva subjetiva, centrada no indivíduo, que
marcou o Romantismo. A sociedade passa a ser
vista em seu aspecto coletivo e os comportamentos que caracterizam os seres humanos devem ser
analisados objetivamente. As questões socioculturais se impõem e determinam a crítica aos valores
burgueses e aos ideais românticos que moldam
a visão pouco racional de mulheres como Emma
Bovary e Luísa, por exemplo, que simbolizam a inadequação de sua perspectiva na sociedade em que
estão inseridas. As aventuras narradas nas obras
do Romantismo não têm mais lugar nesse mundo
das máquinas, das cidades em desenvolvimento,
da exploração da força de trabalho e das inovações
tecnológicas. O casamento e sua rotina são descritos
para apresentar um retrato real do que caracterizava
a sociedade desse povo.

Texto para análise
1

408

Luísa esperava encontrar um lugar romântico, acolhedor,
onde pudesse, enfim, viver as aventuras que lia nos “romances amorosos”. Desejava que fosse no campo, cená-

Luísa vê-se diante de uma casa velha, amarelada,
com um odor desagradável. A escada tem os degraus
gastos e a parede apresenta as marcas da umidade. A
sujeira, a luz rala e o choro distante de uma criança
contribuem para sugerir um ambiente decadente,
que em nada se assemelha ao que tinha sido imaginado por Luísa. O quarto revela os mesmos sinais
de decadência e abandono: a colcha é amarelada, os
lençóis são grossos e encardidos, a esteira está desfiada e manchada.

> A oposição entre os sonhos românticos de Luísa e
o cenário com que se depara simboliza a inadequação da mentalidade romântica burguesa. Ingênua e
sonhadora, a moça é obrigada a encarar a realidade
nua e crua ao ver o Paraíso: não viverá uma grande
aventura romântica, apenas satisfará os desejos carnais de Basílio. Dessa forma, a perspectiva realista,
que critica os ideais românticos na figura de Luísa,
fica evidente.
3

a) Os adjetivos destacados no primeiro trecho contribuem para construir um ambiente acolhedor,
romântico e tipicamente idealizado. A natureza é
apresentada como o cenário idílico dos amantes: as
árvores murmuram, a relva é fofa, o silêncio é poético
e o som da água tem um ritmo lânguido.
b) No segundo trecho, os adjetivos utilizados ajudam
a compor um ambiente decadente e desagradável,
muito distante daquele cenário idílico apresentado
no primeiro trecho. Tudo ali é amarelado, encardido,
sujo e gasto, indicando o início da degradação moral
de Luísa. Não há nada de murmuroso, fofo ou poético,
como ela imaginou.

4

A atitude de Basílio: ele espera por Luísa impaciente.
Quando a moça chega, dirige-se a ela de maneira
pouco romântica, não como alguém que espera ansioso pela amada idealizada. Esse comportamento,
associado ao cenário decadente que escolheu para os
encontros dos dois, deixa bem claro suas intenções:
ele não pretende viver um grande amor com ela,
apenas saciar seus desejos. Ao compararmos suas
atitudes às expectativas de Luísa antes de chegar ao
Paraíso, o contraste entre a idealização romântica
dessa personagem e a realidade degradante com que
se depara é ainda mais evidente.

Caso queira propor aos alunos uma comparação entre
Emma Bovary e Luísa, há, no Portal Moderna Plus, exercícios adicionais que explicitam como Eça de Queirós se
inspirou no romance de Flaubert para escrever O primo
Basílio.

Comentários e respostas das atividades

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

7

rio comum nesse tipo de narrativa, onde passearia com
Basílio de mãos dadas e dormiria embalada pelo murmúrio das águas de algum regato. Não sabia o que encontraria no local escolhido por Basílio, mas imaginava-o
encantador.
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1

desempenhar e que, nos primeiros dois meses, não
lhe dirigia o olhar e falava-lhe “séria, carrancuda, às
vezes triste”.

413

O desespero da despedida de Sancha do marido morto
emocionou a todos. Todas as mulheres choraram e
muitos homens também. Apenas Capitu parecia vencer
a própria dor e amparar a amiga.

6

a) Bentinho acompanha cada reação ou gesto de sua
esposa.

a) D. Plácida precisava acreditar que o amor deles era
puro e impossível devido aos obstáculos, dessa forma
ela não se sentiria tão mal ao acobertar o adultério.

b) Ao centrar-se nas reações da esposa, Bentinho
procura as evidências da traição de que se julga
vítima. Em lugar de prantear a morte do amigo,
ele procura no olhar da esposa os indícios de sua
relação adúltera com Escobar. Essa obsessão revela
não só a desconfiança de Bentinho, mas também
sua natureza ciumenta.
2

São os seguintes: “Capitu olhou alguns instantes para o
cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa”; “os olhos de
Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva”; “grandes e
abertos, como a vaga do mar lá fora”. Há também o título
do capítulo “Olhos de ressaca”.

Comentários e respostas das atividades

> As referências ao olhar de Capitu para o defunto parecem ter como objetivo revelar seus sentimentos
por ele. Ao definir o olhar da esposa como “apaixonadamente” fixo e ao comparar seus olhos aos da
viúva e às ondas do mar que tragam o nadador da
manhã, Bentinho sugere o amor que a personagem
sentia pelo morto e “compartilha” com o leitor as
evidências da traição de seu melhor amigo e sua
esposa. Ele toma, nessa passagem, os olhos de Capitu como “espelhos de sua alma” e, a partir do que
observa, conclui que havia sido traído pela esposa.
3

Ao comparar o olhar de Capitu à vaga do mar em dia de
ressaca e ao chamar os seus olhos de “ressaca”, Bentinho
sugere que seus olhos teriam um forte poder de atração,
“tragariam” para dentro deles aquele que os fitasse.

4

a) Bentinho parece sugerir que Capitu tinha algo a
esconder. Como se suas lágrimas não pudessem ser
vistas pelas outras pessoas, porque poderiam denunciar seus verdadeiros sentimentos por Escobar.
b) Não. A descrição dos gestos de Capitu e a avaliação
feita por ele são motivadas pela desconfiança da
relação adúltera entre sua esposa e Escobar. Não há
como confiar no relato de Bentinho, considerando
sua relação direta com os episódios narrados. Se
outra pessoa narrasse, poderia apresentar a mesma
cena de forma completamente diferente.
c) “mas o cadáver parece que a tinha também”.

5

Brás Cubas providencia uma casinha para que ele e
Virgília possam se encontrar com discrição. A casa
foi mobiliada pela amante e ele levou alguns livros.
Dessa forma, teriam um lugar para viver sua “história
de amor”.
a) Para manter as aparências, D. Plácida figuraria como
a verdadeira dona da casa.
b) D. Plácida relutou a princípio em aceitar a casa, mas
depois cedeu. Brás Cubas afirma acreditar que, no
início, ela chorava ao pensar no “ofício” que deveria
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Em primeiro lugar, age gentilmente com D. Plácida,
ainda que ela o tratasse com distância. Depois de
ganhar a confiança da senhora, inventa uma história
“patética” de seus “amores” com Virgília e de todos os
obstáculos que os impediram de ficar juntos.

b) Ao afirmar que D. Plácida aceitou a história “patética” por uma “necessidade da consciência”, Brás
Cubas revela sua crítica à hipocrisia que caracteriza
o comportamento da senhora e, por extensão, da
sociedade sobre o adultério.
7

Ao relatar como D. Plácida o agradeceu “com lágrimas
nos olhos” e passou a rezar por ele todas as noites,
Brás Cubas dá a exata dimensão de seu cinismo em
relação ao “nojo” inicial que ela sentia. A gratidão dele,
manifestada financeiramente, garantiu-lhe o “afeto”
de D. Plácida.

> Ao deixar evidente que o “nojo” de D. Plácida acabou
ao receber o “pecúlio de cinco contos”, Brás Cubas
deixa clara sua posição social e sua visão sobre o
mundo: é possível, com dinheiro, “comprar” a consciência e o respeito das pessoas.

Jogo de ideias

415

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre o Realismo, em
especial sobre a obra de Machado de Assis, levar os alunos a
identificarem a abordagem realista apresentada nos contos
que irão analisar e refletir de que forma as questões tematizadas e os recursos/estratégias utilizados por Machado em
sua obra revelam o seu olhar cético e crítico para a sociedade em que vivia. Também acreditamos ser possível, por
meio dessa atividade, estimular nos alunos a capacidade de
análise de textos narrativos que eles, provavelmente, considerarão mais complexos, além de criar um contexto mais
interessante para a leitura e análise de alguns dos contos
de Machado de Assis. Achamos que a tarefa de analisar
alguns dos aspectos que permitem identificar um conto
previamente escolhido como realista permitirá que os alunos
compreendam de forma mais aprofundada como Machado
de Assis nos brindou, por meio da construção cuidadosa das
personagens e narradores criados por ele, com um retrato
bastante fiel da sociedade de sua época. Além disso, achamos que, por meio dessa atividade, os alunos serão capazes
de aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito ao
projeto literário do Realismo e compreender, com base na
leitura e análise de um determinado conto machadiano,
como a obra desse autor nos leva a adotar um olhar crítico
para a sociedade da segunda metade do século XIX. Para
que isso ocorra, será necessário que eles, no momento de
analisar o conto selecionado pelo grupo, identifiquem os
aspectos definidos na atividade. Os alunos deverão, portanto,
perceber que cada conto tematizará uma importante questão
relacionada ao comportamento dos indivíduos na sociedade
da época (por exemplo, a mentalidade escravocrata revelada
no conto O caso da vara; a conduta inescrupulosa do narrador
de Conto de escola; a corrupção do sistema político, retratada

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Conexões

418

No livro A Relíquia, de Eça de Queiroz, há representações
gráficas de cenas de sexo na obra.

É importante lembrar que as perguntas acima servem somente como um roteiro básico para estimular a participação
dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por
outras que o professor julgar mais interessantes. Os próprios
alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas
pela leitura dos textos. O importante é que essa experiência
faça com que se sintam mais à vontade para discutir textos
literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 20

Naturalismo

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 420

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.
O romance naturalista traz para primeiro plano os
trabalhadores e operários, de vida sofrida, que buscam a
satisfação dos desejos mais primordiais. Ao escolher um
trecho de O cortiço para leitura dos alunos, pensamos ser
interessante apresentar o perfil de duas personagens cujas
características serão profundamente transformadas pelo
ambiente degradado do cortiço em que vão morar.
No trecho transcrito, os alunos vão conhecer o primeiro
momento das personagens Jerônimo e Piedade: trabalhadores, dedicados à família, pessoas que se esforçam para
progredir à custa do próprio esforço.

Leitura da imagem

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam o acúmulo de informações visuais. Esse acúmulo sugere um ambiente confuso, barulhento,
onde as máquinas são mais numerosas que os
homens. É importante notar também que a atmosfera aparece já poluída pela fumaça que sai das
chaminés das fábricas.

2

Em primeiro plano, no lado esquerdo da imagem,
vemos correntes imensas. No centro, aparecem os
trabalhadores, que malham o ferro saído da fornalha para fazer com que assuma a forma desejada.
É um trabalho exaustivo e o ambiente em que se
encontram colabora para torná-lo pior: o calor da
fornalha maltrata os homens que estão próximos a
ela. Em segundo plano, vemos estruturas de ferro,
mastros de navios e muita fumaça saindo de algumas chaminés.

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?
> O trecho lido traz informações sobre duas personagens: Jerônimo e Piedade. Quem são eles?

> Provocam a sensação de calor extremo, o que é
compatível com o trabalho em uma forja.

> Como é a vida dessas duas personagens?
3

A intenção do artista parece ter sido a de retratar o novo
mundo do trabalho, posterior à Revolução Industrial,
em que os operários realizam trabalhos pesados e
quase sempre disputam espaço com as máquinas.

4

Eles são, provavelmente, burgueses, homens da elite.
Isso é sugerido pelas suas roupas e pelo fato de não
estarem trabalhando.

> Essas personagens têm possibilidade de progredir
na vida? Por quê?
> Eles se lembram de ter lido, nos capítulos anteriores
(referentes ao Romantismo e ao Realismo), algum
texto que desse tanto destaque aos trabalhadores?
> Que objetivo de vida Jerônimo e Piedade parecem
ter?

> O fato de aparecerem em segundo plano indica
que muito provavelmente a elite perdeu o lugar
de destaque que ocupava. A época agora é dos
trabalhadores.

> O trecho faz referência a algum tipo de lazer na vida
dessas personagens? Qual?
> Podemos considerar a caracterização dessas personagens representativa de pessoas da sua classe
social?
> Eles identificam semelhanças entre Jerônimo e Piedade e personagens da vida contemporânea? Quais?
> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?

423

1

Concluída a leitura do trecho transcrito, o professor pode
estimular a conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os
alunos a refletirem sobre a experiência:

> Quais são as principais características de Jerônimo?
E de Piedade?

422

5

Resposta pessoal. Uma resposta possível é que
toda criança traz em si a imagem do futuro. No
quadro, as duas crianças estão lá porque foram
levar comida aos pais. A menina segura uma
marmita e o menino, um saco com, ao que parece, sanduíches. Ou seja, essas crianças estão
crescendo dentro de uma sociedade industrializada e, provavelmente, darão continuidade a essa
industrialização.

Comentários e respostas das atividades

em A sereníssima República; os conselhos condenáveis para
que alguém obtenha sucesso na vida, presentes em Teoria
do medalhão) para, dessa forma, construir uma imagem da
sociedade desse período. Seria interessante que, depois da
apresentação oral que cada grupo fará do conto que escolheu,
os alunos fizessem uma reflexão, a partir da comparação
entre diferentes narrativas e seus elementos mais significativos, sobre como cada conto analisado reflete o olhar
realista de Machado de Assis para a sociedade de seu tempo.
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O indivíduo, após a Revolução Industrial, passa a vender a própria força de trabalho. Nesse sentido, importa
pouco a sua identidade individual. Operários são vistos
como “iguais”: pessoas que, pertencendo a uma mesma
classe social, cumprem as mesmas funções repetitivas
em uma linha de produção.

Da imagem para o texto

central: a identidade dessas pessoas é dada pela falta, pela
miséria, pela condição de explorados ou segregados. Pode-se também sugerir que os alunos ouçam a canção “Miséria”
e discutam como eles procuram demonstrar a validade da
afirmação central: miséria é miséria, riquezas são diferentes.

Texto para análise
1

7

A cena destaca a força da classe operária quando, unida,
resolve se insurgir contra a exploração a que é submetida.
É só como “coletivo” que essa classe ganha identidade.

8

O narrador deixa claro que a Sra. Hennebeu sentia ódio
daquela “gentalha”. Quando olha para os mineradores
que marcham, ela o faz com nojo (“olhares oblíquos e
enojados”).

> Resposta pessoal. Espera-se que os alunos concluam
que a imagem é negativa, uma vez que a fala da personagem explicita uma visão muito preconceituosa
sobre os trabalhadores.
9

2

3

Comentários e respostas das atividades

b) Amélia vê os homens como seres que buscam apenas a satisfação de interesses físicos e que se valem
de diferentes estratégias (“manhas”, “lábias”) para
obter o que desejam.
4

Amélia mantinha-se casta ainda (“com seus olhos
de virgem”), pois sabia que esse era o “bem mais
precioso” que tinha para garantir um casamento.
Ao afirmar que não seria enganada pelas “manhas”
masculinas, deixava claro que sabia que sua castidade deveria ser preservada até o matrimônio.
O plano para fazê-la casar-se com Amâncio tinha como
estratégia a troca de sua “mercadoria” pelo futuro tranquilo de um casamento por interesse. Por isso, ela não
poderia se deixar levar pela “lábia” dos “velhacos” que
apenas desejavam desfrutar dos prazeres carnais sem
assumir um compromisso sério.

5

Espera-se que os alunos percebam que as descobertas e
avanços na tecnologia (descoberta do raio x, construção
do cinematógrafo), a publicação de O capital, de Marx
(apresentados na linha do tempo do Capítulo 19), o
fortalecimento dos movimentos operários e populares
(criação da I Internacional dos Trabalhadores e instituição

428

O objetivo desta atividade é levar os alunos a perceberem
que, como diria a banda paulistana Titãs, na canção “Miséria”,
“miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes”.
Por esse motivo, o retrato da classe trabalhadora feito pela
música, pela literatura, pelo cinema, em diferentes momentos
da história humana, tem sempre em comum um elemento

A moça se irritou com o fato de o irmão não ter falado
diretamente com ela sobre o plano, preferindo que Mme.
Brizard insinuasse o comportamento que ela deveria
adotar em relação a Amâncio. As “cautelas” do irmão a
incomodaram porque indicavam que ele a imaginava
uma tola, que poderia ser enganada pelos homens e
“desperdiçar” a chance de um bom casamento.
a) Nesse trecho, temos a apresentação de uma mulher
fria, que não nutre ilusões românticas nem se deixa
levar por sentimentos arrebatadores. Ela age sempre
em favor de seus interesses.

10 Ao falar na “visão vermelha que arrastaria a todos” e no
povo, revoltado, “gotejando o sangue burguês, exibindo
cabeças, semeando o ouro dos cofres arrombados”, o
narrador se refere na verdade à revolta conclamada por
Marx e Engels. Os homens e mulheres que marcham
nesse trecho de Germinal representam a classe trabalhadora que, por meio da ação organizada, romperia
os grilhões que a aprisionava.

Trilha sonora

Mme. Brizard sugere que ela deve pensar no futuro e
argumenta que apenas “com muita habilidade e alguma esperteza” uma moça como Amélia (pobre) poderia
conseguir um marido rico.

> O casamento é apresentado como possibilidade de
resolver os problemas financeiros da jovem. Por isso,
sendo pobre, Amélia deve tentar conseguir um marido
rico valendo-se da esperteza e da habilidade. Essa visão de casamento difere da romântica, em que a união
é motivada pelo amor, pelos sentimentos arrebatados
entre duas pessoas, e não por seus interesses.

b) Ele pretende levar o leitor a compreender que a
exploração desmedida tira a humanidade dos trabalhadores. Famintos, miseráveis, desesperados, eles
passam a se comportar como animais raivosos.

Espera-se que os alunos percebam que o vermelho
entra na cena para representar, em primeiro lugar,
o momento em que o sol se põe no horizonte (esse
momento pode ser visto como o símbolo do ocaso
da burguesia frente à revolta dos trabalhadores). Em
seguida, a cor é usada para marcar o sofrimento dos
trabalhadores explorados e o sangue dos burgueses
que morreriam em suas mãos. Por fim, transforma-se
no símbolo do comunismo (a “visão vermelha”).

Percebe-se, pelo trecho, que Coqueiro é um homem frio
e calculista, que vê na fortuna de Amâncio a chance
perfeita para obter vantagens. Ao afirmar que Amâncio
é um “achado precioso”, deixa claro que vê no outro
um meio para a satisfação de seus próprios interesses.

> Coqueiro vê Amâncio como um simplório, um
ingênuo, que pode ser enganado facilmente. Tal
característica garantiria o sucesso de seu plano.

As mulheres são chamadas de “fêmeas exaustas de
parir”. A fúria dos homens e a descrição de seus olhos
e bocas lembram um bando de animais descontrolados,
prontos para atacar quem aparecer em sua frente. As
feições plácidas tinham se transformado em mandíbulas de animais ferozes.
a) “Realmente, a cólera, a fome, os dois meses de sofrimentos e aquela correria desenfreada pelas minas
tinham transformado em mandíbulas [...].”

11
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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da Comuna de Paris), a consolidação das novas teorias
filosóficas e científicas (como o positivismo, de Comte,
e o determinismo, de Taine) fortalecem e intensificam
uma visão objetiva da realidade que se aproxima da
“análise científica” no Naturalismo.

De olho no livro

5

432

> Sérgio deve estar preparado para um mundo no qual
a ética e a honra não existem. Segundo a fala de Rebelo, a “sociedade” da qual Sérgio faz parte agora não
é confiável e revela-se corrupta, brutal e hipócrita. A
escola é apresentada como um meio hostil, em que
os estudantes vivem constantes agressões entre si,
tudo para a conquista de espaço e respeito.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A edição do livro de Carolina de Jesus manteve a ortografia da autora.

Texto para análise
1

434

João Romão é caracterizado como um português trabalhador, obstinado em enriquecer. Para atingir seu
objetivo, suporta toda e qualquer privação de conforto.
Bertoleza é uma escrava negra trintona, trabalhadora
e dona de uma quitanda muito bem “afreguesada”.

6

Essa característica é revelada com a sua aproximação
de Bertoleza. João Romão, depois da morte do companheiro de Bertoleza, torna-se seu confidente e “consultor
financeiro”. Após ganhar a confiança dela, o português
usa o dinheiro economizado por Bertoleza para adquirir
uma parte do terreno do lado. Bertoleza representa a
possibilidade de atingir seu fim maior: enriquecer.

> João Romão representa a exploração do homem pelo
homem. Para enriquecer, o português não hesita em
usar as pessoas para obter benefícios e prosperar:
usará o dinheiro e a força de trabalho de Bertoleza,
em primeiro lugar, e depois explorará a miséria
daqueles que vivem em seu cortiço.
3

a) O determinismo, que afirmava, de forma cientificista,
que o comportamento humano é irrevogavelmente
estabelecido por fatores tais como a raça, o meio e o
momento histórico. O narrador afirma que o fato de
Bertoleza aceitar amigar-se com João Romão é determinado por sua herança genética: “como toda cafuza”
procurou por instinto o homem numa “raça superior
à sua”. Não é o desejo individual da personagem que
explica seu comportamento, mas um dado “científico”: tal qual um animal, Bertoleza age por instinto.
b) A afirmação de que Bertoleza não se submeteria a
negros e que procurava encontrar um homem em
uma raça superior à sua revela preconceito racial.

4

Resposta pessoal. Os alunos podem se valer da informação apresentada sobre o uso que fez Hitler da
teoria da evolução para justificar a guerra. Além disso,

Sérgio deve “fazer-se homem” dentro do colégio, deve
ser forte e não admitir a proteção de nenhum colega
mais velho.

> Segundo Rebelo, a escola está dividida entre os meninos fortes e os do “sexo da fraqueza”, que eram
“dominados, festejados, pervertidos como meninas
ao desamparo”.

> Tanto João Romão quanto Bertoleza pertencem às
classes baixas e simbolizam os trabalhadores que
protagonizarão os romances naturalistas.
2

Rebelo descreve os colegas como uma “corja”, com a
qual serão obrigados a conviver no cenário em que se
encontram. Segundo ele, os rapazes são perversos, carregados de pecados, servis, traidores, brutais e aduladores.
Todos cheiram a corrupção, são imorais e hipócritas.

7

a) Nesse trecho, faz-se alusão à necessidade de estabelecer-se como forte para sobreviver, evocando a
teoria da evolução de Darwin. Ao aconselhar Sérgio
a “fazer-se homem” dentro do Ateneu, a fala de
Rebelo sugere que o narrador apenas sobreviverá
se pertencer ao sexo forte dentro do colégio.
b) Sérgio reage atirando um caco de telha contra o
garoto que o perturbou.
c) A reação de Sérgio indica um temperamento que não
se submeterá, em princípio, à proteção de garotos
mais fortes. Ao revidar o ataque de um colega maior
que ele, o narrador demonstra a força e a coragem
que o colocaria entre aqueles que pertencem ao
sexo dominante dentro do colégio.

Jogo de ideias

437

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre os elementos que
caracterizam o Naturalismo, levar os alunos a identificarem
a relação que pode ser estabelecida entre o processo de animalização na construção das personagens nos textos dessa
estética e a gradual transformação por que passam os garotos
retratados na narrativa de William Golding, quando passam
a lutar pela própria sobrevivência depois que ficam presos
na ilha deserta. Também acreditamos ser possível, por meio
dessa atividade, estimular nos alunos a capacidade de análise comparativa entre textos de gêneros e épocas diferentes
em que se possam identificar elementos que indiquem, em
momento posterior ao do surgimento de uma dada estética,

Comentários e respostas das atividades

Professor: os acontecimentos apresentados nas linhas do
tempo deste capítulo e do anterior indicam uma busca pela
investigação científica da realidade e revelam um olhar objetivo para a sociedade. No caso dos romances naturalistas,
essa busca foi levada ao “extremo” e resultou no “estudo
do temperamento e das modificações profundas do organismo sob a pressão do meio e das circunstâncias”, como a
realidade dos mineiros franceses retratada em Germinal e
as relações “cínicas”, motivadas pela exploração do outro,
apresentadas em Casa de pensão.

seria interessante propor a discussão sobre pesquisas
genéticas, que sugerem que determinados comportamentos (tais como a agressividade, a infidelidade, a
homossexualidade) não são opções ou decorrências de
aspectos culturais e sociais, o que pode, certamente,
levar à conclusão de que são desvios ou aberrações
biológicas. Esse tipo de raciocínio causa preconceitos e discriminação e compromete o pleno exercício
da cidadania, uma vez que impede as pessoas de se
responsabilizarem por suas escolhas. É importante os
alunos perceberem que as verdades científicas não são
absolutas, mas históricas e passíveis de transformação.
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No filme O Senhor das Moscas há cenas de violência.

Comentários e respostas das atividades

Conexões

437

O filme Cidade de Deus apresenta cenas de sexo e de
violência, além de termos impróprios.

escolher um conjunto de sonetos de Olavo Bilac que podem
ajudar a desfazer, em parte, essa imagem. Por isso selecionamos textos de leitura mais acessível, em que não há um
uso exagerado de inversões sintáticas ou palavras raras.
Pode ser interessante, para facilitar a compreensão dos
sonetos, sugerir que os alunos procurem colocar os versos
em ordem direta.
Concluída a leitura dos sonetos, o professor pode estimular a conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os alunos
a refletirem sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler os poemas? Por quê?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e os
textos?
> Cada soneto desenvolve uma breve história ou cria
uma cena. Como eles resumiriam as histórias e/ou
cenas apresentadas nos cinco sonetos transcritos?
> Ao longo dos Capítulos 12, 13 e 14 eles tomaram
contato com vários poemas românticos. Eles se
lembram dos temas abordados pelos poetas românticos? Que temas eram esses (ou que tipo de breve
história era contada por esses poemas)?
> Os sonetos de Bilac desenvolvem temas semelhantes aos abordados pelos poetas românticos? Como
eles justificam essa resposta?
> Em alguns poemas o eu lírico cria uma imagem da
mulher. Como é essa imagem?
> A natureza também é objeto de interesse do eu lírico. Como ela aparece nos poemas? Eles identificam
alguma função para as cenas criadas pelo eu lírico?
> Eles observaram, nos sonetos lidos, um cuidado
maior com a forma? Que exemplos podem ser dados,
caso a resposta seja afirmativa?
> Os textos e as imagens os fazem se lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida? Se não, quais são
as principais diferenças?
É importante lembrar que as perguntas anteriores servem
somente como um roteiro básico para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas
por outras que o professor julgar mais interessantes. Os
próprios alunos podem fazer questões que tenham sido
motivadas pela leitura dos textos. O importante é que essa
experiência faça com que se sintam mais à vontade para
discutir textos literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 21

Parnasianismo
Unidade 6

As estéticas
de fim de século

443

446

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 444
Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.
De modo geral, associa-se a poesia parnasiana a textos
de leitura complexa, marcados pelo uso de termos pouco
conhecidos e sintaxe elaborada. Para o primeiro contato dos
alunos com a poesia de poetas parnasianos, optamos por

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a “retomada” ou os ecos de uma determinada visão (no caso,
naturalista) que caracterizou essa manifestação literária.
Acreditamos que, assim, os alunos serão capazes de perceber
que, no filme O Senhor das moscas, a luta pela sobrevivência
dos jovens na ilha deserta em que se encontram acaba por
transformá-los em selvagens, eliminando, gradualmente, em
alguns deles, qualquer traço de humanidade, assim como o
que se pode constatar na caracterização das personagens de
romances naturalistas. Assim, os alunos poderão “visualizar”,
nas cenas que selecionaram, aspectos que, muitas vezes, eles
acabem por considerar difíceis de compreender, ou de sequer
imaginar, quando fazem a leitura de textos naturalistas. Achamos que a tarefa de analisar o filme em questão e identificar
os elementos que revelam um olhar naturalista no processo
de desumanização dos garotos sobreviventes permitirá que os
alunos compreendam de forma mais aprofundada como os
ecos da estética naturalista podem ser identificados em outras
manifestações artísticas e procurem refletir sobre os motivos
disso. Além disso, achamos que, por meio dessa atividade, os
alunos serão capazes de aprofundar seus conhecimentos no
que diz respeito ao projeto literário do Naturalismo e compreender por que o processo de animalização das personagens
(assim como a gradual transformação dos garotos náufragos
em selvagens em O senhor das moscas) deve-se a uma perspectiva determinista. Para que isso ocorra, será necessário que eles,
no momento de selecionar as cenas do filme que apresentarão
para a sala, identifiquem, em cada uma delas, os elementos
que permitem estabelecer uma relação entre a transformação
ocorrida no comportamento dos garotos ao longo da história
e um olhar naturalista. Os alunos deverão, portanto, perceber
que, no filme, assim como nos romances naturalistas, o meio
exerce forte influência sobre o comportamento humano.
Seria interessante que, depois da apresentação oral que cada
equipe fará das cenas que escolheu, os alunos fizessem uma
reflexão sobre a possibilidade de se estabelecer um paralelo
entre o contexto social e as personagens retratadas nas obras
naturalistas (em geral, os cortiços, os locais de trabalho insalubres e as pessoas que neles viviam e trabalhavam) e o contexto retratado no filme (uma ilha deserta, em que os garotos
acabam por desenvolver novas formas de comportamento
determinadas pela luta pela sobrevivência). Seria interessante
que eles se perguntassem se, no caso do filme, o processo de
animalização das personagens poderia ter, assim como nos
romances naturalistas, uma estreita relação com condições
de vida difíceis e a necessidade de lutar pela sobrevivência.

Leitura da imagem
1

447

Espera-se que o aluno perceba a ênfase na ornamentação que envolve a mulher. A combinação das cores
— vermelho, laranja, amarelo e rosa — imprime de-
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a) A literatura é simbolizada pela referência aos “versos soberanos”.

licadeza à imagem, reforçada pelos muitos arabescos
compostos pelo caule das flores da guirlanda. O fato de
os cabelos da mulher também estarem enfeitados com
as flores ajuda a torná-la parte dessa ornamentação.
Os enfeites do vestido em formato circular lembram o
modo como as flores aparecem nas guirlandas, dando
a impressão de integração entre todos os elementos da
imagem. Essa mesma impressão é reforçada nas formas
sinuosas do drapeado do vestido, que se assemelham
às linhas dos cabos que formam os buquês de flores da
guirlanda. Na verdade, é como se a imagem começasse
pelo grande círculo externo, formado pelas flores, e fosse
se duplicando nos vários enfeites e ornamentos que o
artista inseriu em cada uma das partes.

> Resposta pessoal. O aluno pode defender que
o resultado da obra só é possível pela grande
atenção desse artista para o detalhe. Ou que, por
outro lado, essa visão poderia ser utilizada como
argumento para defender que o cuidado com
o detalhe é essencial para produzir o efeito do
conjunto e, por isso, o detalhe tem precedência. O
importante, porém, é que o aluno se dê conta do
imenso trabalho de composição, do planejamento
cuidadoso e da atenção aos menores detalhes que
essa obra de Alphonse Mucha evidencia.
3

Texto para análise
1

2

a) Espera-se que o aluno perceba que o eu lírico se dirige
ao artista de um modo geral, tanto ao que faz esculturas, quanto ao que pinta, quanto ao que escreve.
3

c) Ao recomendar ao artista que descubra o “apolíneo perfil” no bloco de mármore, o eu lírico está
atribuindo a ele a tarefa de revelar a beleza contida
nos elementos, no caso, o mármore. Essa pedra é
considerada nobre e rara, mas, para se tornar uma
obra de arte, depende do trabalho humano.
5

O eu lírico recomenda que o pintor deixe as “cores
vacilantes” como as da aquarela, que tem as cores diluídas pela água, e que use o forno para fixar as cores,
tornando-as mais fortes. Sugere também que, ao pintar,
ele faça trabalhos elaborados (sereias azuis e monstros
de caudas torcidas de mil formas).
a) Pode-se identificar uma visão de arte como trabalho,
como ornamentação.
b) Sim. Como vimos, a litografia de Alphonse Mucha é
muito ornamentada por arabescos. Nesse sentido,
ele também manifesta uma visão de arte como
sinônimo de trabalho e de rebuscamento.

6

Segundo o eu lírico, tudo passa, mas a arte robusta é
eterna, permanece mesmo após a destruição das cidades.

A dificuldade do eu lírico está na expressão de sentimentos através de palavras. Nos versos iniciais, ele
resume a angústia de conter em uma forma perfeita
e fria as ideias arrebatadoras.

O Pensamento é um “turbilhão de lava”, uma “ideia
leve,/ que, perfume e clarão, refulgia e voava”. A
Forma é um “sepulcro de neve”, “fria e espessa”,
“palavra pesada”.

> As imagens mostram que a forma é uma espécie
de prisão do pensamento: este fervilha, carregado de emoções, enquanto a Forma esfria-o e
sepulta-o. Por meio das antíteses (turbilhão de
lava/sepulcro de neve, palavra pesada/ideia leve),
o poeta torna mais evidente a angústia da criação,
a dificuldade de encontrar as palavras exatas para
expressar sentimentos e emoções que costumam
ser indescritíveis.

447

b) Ele deve buscar o perfil apolíneo (ou seja, belo)
no bloco duro de mármore, conservando as suas
linhas puras.

450

> O significado da expressão Inania Verba explica a
dificuldade encontrada pelo eu lírico em traduzir
os sentimentos. As palavras não os contêm, pois
são “vazias”, “frívolas”, “pesadas”.

Espera-se que o aluno perceba que a composição e
também o cuidado com os detalhes sugerem preocupação com a forma.

Da imagem para o texto
4

c) Espera-se que o aluno perceba que a justificativa
para o trabalho do artista seria a transformação
de algo fugaz (o sonho) em algo eterno (o objeto
de arte, resistente, seja ele escultura em mármore
ou verso).

Espera-se que o aluno perceba que o próprio questionamento proposto no poema, relacionado ao
fazer poético, coloca em primeiro plano as inquietações do eu lírico quanto à forma que pode
melhor expressar as emoções. Destacar também
a preocupação com a composição formal: trata-se de um soneto, com versos regulares de 12 sílabas
(alexandrinos), rimas ricas (como escrava/deslumbrava, escreve/breve, por exemplo).

> O vocabulário utilizado tende a ser mais exagerado e sentimental (a alma, “impotente e escrava”,
“arde” e “sangra”); a adjetivação dos sentimentos
torna arrebatado o tom do poema, distante da
contenção tipicamente parnasiana: “ânsias infinitas”; “ira muda”; “asco mudo”.
4

Espera-se que os alunos percebam que as mudanças
culturais, o desenvolvimento científico e a urbanização das cidades geraram uma inadequação do subjetivismo romântico e a necessidade de uma visão
objetiva na literatura. Na prosa, como o aluno já viu,
essa nova visão de mundo deu origem ao Realismo
e ao Naturalismo. Na poesia, essa mudança determinará a busca pelo racionalismo em uma produção
poética marcada pelo rigor formal e pela lapidação
do estilo. Essa preocupação com a forma será defendida pela primeira vez, como apresentamos na linha
do tempo deste capítulo, na antologia de poetas
franceses intitulada O Parnaso contemporâneo. Além

Comentários e respostas das atividades
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2

b) A literatura é vista como a mais eterna das artes,
porque perdura “mais forte que o bronze”.
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Texto para análise
1

454

O tema desenvolvido é o do sentimento amoroso.

> O poema de Bilac apresenta a separação dos amantes ao fim de uma noite juntos.
2

Convencê-la a deixá-lo ficar com ela, em seu leito, pelo
menos até que amanheça.

> O eu lírico utiliza dois argumentos: a natureza hostil
(“ainda está escuro”, “há frio e tempestade lá fora”)
e os sentimentos que o tomarão na ausência da
mulher (tristeza, solidão, aflição e saudade).
3

Todos os versos do poema de Bilac são decassílabos,
revelando a preocupação com o rigor da métrica para
desenvolver o tema. O sistema de rimas adotado revela
também o investimento no aspecto formal desse poema,
dada sua “sofisticação”: ABA/BCB/CDC/DED/EFE/FGF/G.

> São rimas ricas: embora/aurora; ninho/sozinho;
peito/desfeito; resplandeça/cabeça.
4

a) O tema desenvolvido é o mesmo. Romeu, como o eu
lírico do poema, não deseja separar-se de Julieta. O
que diferencia os dois textos, em primeiro lugar, é o
diálogo travado entre os amantes, que não ocorre nos
versos de Bilac. Em segundo lugar, o momento em que
a separação acontece: no texto de Shakespeare, o dia
já está raiando, enquanto, no poema de Bilac, ainda é
noite quando a amada pede que o eu lírico parta.

Comentários e respostas das atividades

b) Considerando as semelhanças nas situações apresentadas nos dois textos, poderíamos supor que
Olavo Bilac se inspirou na cena do escritor inglês
para escrever seu poema. Além disso, a metáfora utilizada por Romeu para mostrar a dor da separação
dos dois (“anoitece em nossos corações”), também
é evocada nos versos de Bilac quando o eu lírico
afirma que, ao partir, a “treva e o frio” de seu peito
se casarão com o cenário que encontrará se deixar
o leito da amada.
5

Segundo o eu lírico, as pessoas escondem das demais
a raiva, as dores que têm dentro da alma, tudo aquilo
que causa sofrimento, devora o coração e faz o espírito chorar.

> O efeito imediato seria que aqueles que causam inveja nos demais passariam a despertar o sentimento
de piedade.
6

O eu lírico faz referência ao riso estampado no rosto
das pessoas (“quanta gente que ri”) para disfarçar a
dor que sentem.

> “Consigo/ guarda um atroz, recôndito inimigo”;
“como invisível chaga cancerosa”.
7

Resposta pessoal. Seria interessante que os alunos
percebessem que o eu lírico faz referência aos artifícios

utilizados pelos indivíduos para mostrar que tudo em
suas vidas vai bem: a única felicidade das pessoas consistiria em parecerem “venturosas” aos outros. Nesse
caso, a reflexão do eu lírico se centra na importância
que a aparência tem nas sociedades humanas. Por
isso, as pessoas estampariam um sorriso no rosto e
esconderiam seus problemas dos demais, pois, agindo
dessa forma, seriam reconhecidas e poderiam, inclusive, provocar inveja.

Jogo de ideias

455

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre os elementos que caracterizam o Parnasianismo, levar os alunos a
identificarem a relação que pode ser estabelecida entre
as imagens produzidas no final do século XIX por artistas
como Alphonse Mucha e a estética parnasiana. Também
acreditamos ser possível, por meio dessa atividade, estimular nos alunos a capacidade de análise comparativa
entre as imagens que selecionaram e os elementos que
caracterizam a produção literária do Parnasianismo, em
especial a busca pela perfeição formal e pela criação do
belo, a preocupação com o detalhe e a ornamentação rebuscada. Acreditamos que, assim, os alunos serão capazes
de perceber que, nas imagens selecionadas, a riqueza da
ornamentação, a preocupação com a beleza das formas
pode ser associada à maneira como os poetas parnasianos viam a arte: sinônimo de beleza formal que só seria
alcançada por meio do cuidado com a “lapidação” do poema, ou seja, o belo é resultado de um trabalho cuidadoso
e detalhista. Assim, os alunos poderão “visualizar”, nas
imagens que selecionaram, o preciosismo, o cuidado com
o detalhe e a rica ornamentação das formas retratadas e
relacionar esses aspectos à poesia parnasiana, percebendo
que, na produção literária, esses elementos são obtidos
por meio do rebuscamento formal. Achamos que a tarefa
de analisar uma imagem que possa ser associada ao final
do século XIX e identificar os elementos que revelam um
olhar parnasiano na composição das gravuras e pinturas
selecionadas permitirá que os alunos compreendam de
forma mais aprofundada como os elementos que caracterizam a estética parnasiana podem ser identificados
em outras manifestações artísticas. Além disso, achamos
que, por meio dessa atividade, os alunos serão capazes
de aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito
ao projeto literário do Parnasianismo e compreender por
que a preocupação com a perfeição da forma é uma característica tão fundamental dessa estética. Para que isso
ocorra, será necessário que eles, no momento de selecionar
a imagem que apresentarão para a sala, identifiquem, nela,
os elementos que permitem estabelecer uma relação entre
o cuidado com o detalhe e a preocupação com a ornamentação rebuscada e a busca de perfeição formal presente nos
poemas parnasianos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

disso, a polêmica denominada “A batalha do Parnaso”, travada nas páginas do jornal Diário do Rio de
Janeiro, contribui para questionar os ideais românticos, defendendo que a poesia tomasse novos rumos
que não se resumissem à expressão de sentimentos
e percepções individuais.

Antes de iniciar a atividade, seria interessante retomar,
com os alunos, os elementos destacados na análise da imagem de abertura deste capítulo, enfatizando como é perceptível, na gravura, a preocupação do artista com o detalhe e
com a ornamentação rebuscada. Assim, eles terão maiores
elementos para selecionar uma imagem equivalente para
cumprir a tarefa proposta na atividade.
Para auxiliar os alunos na seleção das imagens, sugerimos que eles utilizem como fonte de pesquisa as indicações apresentadas na seção Conexões sobre Alphonse
Mucha: o livro sobre a obra do artista, publicado pela edi-
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Conexões

Capítulo 22

Simbolismo

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem

458

O filme Moulin Rouge apresenta cenas de sexo.

1

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 460

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para o primeiro contato dos alunos com a poesia simbolista, escolhemos alguns poemas de Alphonsus de Guimaraens
e Cruz e Sousa que apresentam algumas das características
marcantes dessa estética.
2

Concluída a leitura dos poemas, o professor pode estimular a conversa sobre alguns tópicos que ajudarão os alunos
a refletirem sobre a experiência:

> Sentiram dificuldade para ler os poemas? Por quê?

> Perceberam alguma relação entre as obras de arte e
os textos?
> Que temas são desenvolvidos nos poemas lidos?
> Eles se lembram de ter lido, nos capítulos sobre a
poesia romântica e parnasiana, poemas que tratem
de temas semelhantes?
> Em todos os poemas, o eu lírico apresenta uma série de imagens. Eles conseguiram identificar essas
imagens? Quais são elas?

3

> Os poemas evocaram neles alguma sensação? Qual?
> A leitura do conjunto de poemas permite que o leitor
faça uma imagem da poesia simbolista como mais
otimista ou pessimista? Por quê?

É importante lembrar que as perguntas acima servem somente como um roteiro básico para estimular a participação
dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por
outras que o professor julgar mais interessantes. Os próprios
alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas
pela leitura dos textos. O importante é que essa experiência
faça com que se sintam mais à vontade para discutir textos
literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

a) Podem ser identificados pessoas, neve, árvores,
alguns edifícios e carruagens estacionadas.

a) Porque o artista deixa os elementos do quadro mais
indefinidos, quase “manchas coloridas”, provocando
a impressão de que pessoas, árvores e coches estão
passando rapidamente diante de seus olhos. O detalhe não é captado, o que fica é a sensação de agitação
da vida urbana, do grande número de passantes, do
deslocamento constante. O registro das feições das
pessoas, da aparência dos carros, dos galhos e folhas
das árvores provocaria a impressão contrária — de
estaticidade — porque somente com uma cena “congelada” o artista poderia captar esses detalhes.
b) A vida na cidade parece agitada. Essa impressão é
causada pelo grande número de pessoas que vão e
vêm pelo Bulevar e também pelas carruagens que
estão enfileiradas ou passando na avenida central.

> Que elementos (cores, sons, etc.) são utilizados por
Alphonsus de Guimaraens nos poemas?

> Os textos e as obras de arte os fazem se lembrar de
outros textos, músicas ou filmes contemporâneos?
Se sim, qual é a semelhança percebida? Se não, quais
são as principais diferenças?

463

b) O uso de cores mais claras — frias — dá ao observador a impressão do inverno. O chão branco
é imediatamente associado à neve. Além disso, as
pessoas parecem estar vestidas de negro, o que
nos leva a concluir que estejam mais agasalhadas,
para enfrentar o frio. As árvores, praticamente
sem folhas, parecem agitadas pelo vento. A tonalidade azulada do céu também ajuda a criar a
impressão de um dia frio de inverno.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 12.

Nossa intenção, com a seleção feita, foi permitir que os
alunos conversassem sobre as impressões despertadas por
essa poesia de apelo tão marcadamente sensorial.

462

a) Espera-se que os alunos percebam que as pinturas
realistas indicam uma preocupação com a precisão,
como se a realidade observada pelo pintor fosse
exata, imutável. A pintura de Monet revela um olhar
que aceita contradições, imprecisões, mudanças. O
olhar às vezes capta mesmo apenas borrões.
b) Espera-se que os alunos percebam que a falta de
precisão na pintura indica um olhar mais subjetivo
sobre o mundo e, portanto, a realidade pode ser
alterada por diferentes pontos de vista.

4

a) Espera-se que os alunos percebam que esse processo
de urbanização era bem visto e até celebrado na
época.
b) Espera-se que os alunos percebam que a abertura
de grandes avenidas indica a necessidade de maior
espaço para o tráfego de pessoas, cujo número está
aumentando. Todos esses elementos são fatores que
dificultam o encontro entre os cidadãos e imprimem
à cidade um ritmo mais acelerado.

Comentários e respostas das atividades

tora Taschen, e o site com informações sobre a Belle Époque
e a obra de Mucha, indicado no Para navegar. Além disso,
os alunos encontrarão interessantes pôsteres e painéis
decorativos criados pelo artista no site Mucha Foundation
(http://www.muchafoundation.org/MGalleries.aspx). Seria
interessante sugerir também que os alunos procurem
imagens de outros pintores e artistas desse período, como
Toulouse-Lautrec e Gustav Klimt. Os seguintes sites são
sugestões de pesquisa para essa seleção: http://www.
henri-de-toulouse-lautrec.info/paintings.php http://www.
sdmart.org/lautrec/posterIndex.html
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b) Sugere que foi casual e que não tornará a acontecer.

Comentar com os alunos que Monet se interessava especialmente por retratar as diferentes nuances provocadas
pela mudança da luz em uma paisagem. Para ele, portanto,
nenhuma imagem era estática. Representava não o que era,
mas o que via. Sugerir que os alunos comparem essa pintura
às obras realistas apresentadas no Capítulo 19.

5

463

9

a) O cenário é o de uma rua agitada (”A rua em torno
era frenético alarido”).
b) A agitação da rua parece incomodar o eu lírico. É
um ruído cansativo, algo sem forma ou definição,
frenético, que o envolve.

6

Espera-se que o aluno perceba que a presença da mulher causa um impacto no eu lírico. Até o momento em
que ela aparece, ele está envolvido pela confusão da
rua (o “frenético alarido”), pelas pessoas sem rostos,
sem identidade que passam a seu redor. A mulher se
destaca para ele pela sutileza e majestade com que
carrega o que ele supõe ser a dor por uma morte, já
que ela está de preto. Sua dor é descrita como “majestosa”, no sentido de que não se manifesta em emoções
arrebatadas; o gesto de erguer a barra da saia, para
evitar que se suje na rua, é visto como um sinal de
pompa (mão suntuosa). É importante, sobretudo, que o
aluno perceba que outras mulheres estavam passando
pelo eu lírico, mas que ele nem as notava.

b) Em O Bulevar dos Capuchinhos, Monet não se preocupa
com os detalhes, a intenção é registrar um momento
em que, na rua agitada, pessoas e coches vão e vêm.
Ele captura um instante passageiro, que não retornará
mais. O mesmo é verdade para o poema de Baudelaire.
Como vimos, o eu lírico registra todas as suas reações
e impressões após a breve visão de uma mulher que
passa. Ele sabe que não voltará a encontrá-la, mas
o importante, naquele contexto, é a experiência desencadeada por esse momento singular em que seus
olhares se cruzam em meio à multidão.

Texto para análise
1

a) O eu lírico olha para as pernas da mulher e depois
para os olhos. O movimento da saia captura o
olhar do eu lírico, revelando as pernas em primeiro lugar.
b) O eu lírico vê uma mulher de pernas bem torneadas
(pernas de estátua). Também vê o modo como ela
anda (ágil) e a classifica de “nobre” e “fina”. Além
disso, ele também nota em seu olhar “o céu lívido
onde aflora a ventania” e identifica a “doçura que
encanta” e o “prazer que assassina”.

Comentários e respostas das atividades

7

A mulher “brilha” em meio à multidão, como se tivesse luz própria. Ela é o único elemento vivo que ele
identifica em meio ao “frenético alarido”. Faz com que
ele nasça novamente, dá à luz. No momento em que
a mulher passa, porém, e ele não pode mais ver seus
olhos, chega a “noite”, trazendo consigo a escuridão,
a perda do brilho que dava vida.

8

a) As expressões referem-se ao lugar e ao tempo em
que o reencontro entre o eu lírico e a mulher (não)
se daria.

470

A adolescência (A), a mocidade (E), a maturidade ou
vida adulta (I), a velhice (O) e, na última estrofe, há a
referência ao fim da vida, à morte (U).

> O poema associa também as fases da vida a diferentes estações do ano ou a momentos do dia: a
adolescência é associada a “manhã de primavera”;
a maturidade está relacionada ao pôr do sol, ao
“ocaso”; a velhice, à noite e ao outono.
2

A letra A está associada aos sonhos e aos desejos de
amor. A vogal E relaciona-se à continuidade dos sonhos
da adolescência, à fé e ao sentimento de esperança pelo
que virá.

> Letra A: “[...] Quem não pensa/ Em doce amor, e
quem não amará?”; “A adolescência é toda sonhos”.
Letra E: “Continua/ O mesmo sonho e oiro, a mesma
fé.”; “A mocidade é toda lírios”.
3

O “tom” do poema passa a ser melancólico, triste, sem
esperança, em oposição ao tom positivo das duas primeiras estrofes.

> O eu lírico sugere a desesperança e a proximidade
do fim da vida de diferentes maneiras simbólicas:
refere-se ao pôr do sol, à chegada da noite e do
outono, que indicam a velhice e o fim da alegria; às
flores que pendem murchas e às rosas que morrem;
à tristeza e ao pranto; ao fim dos amores e dos beijos; ao som dos sinos a finados; por fim, o eu lírico
descreve a abertura da cova e o momento da morte,
citando o que o indivíduo irá encontrar: crânios,
tíbias e “sudários rotos” na “mansão poeirenta”.

a) O eu lírico se refere a ela como “efêmera beldade”,
por ela ser bela e passageira, ou seja, ela passa por
ele e segue adiante, deixando-o para trás em meio
à multidão.
b) O eu lírico pergunta a ela se não mais a verá antes
da eternidade, ou seja, da morte. A vida seria o renascimento do eu lírico, proporcionado pelo olhar
da mulher, e a morte estaria representada pela
eternidade.

a) O crescimento da cidade transforma pessoas em
anônimos. Os cidadãos das regiões urbanas diariamente passam por pessoas que nunca mais verão e
que acabam, de certa forma, transformando-se em
“frenético alarido”. O poema exemplifica bem o tipo
de encontro possível nas grandes cidades.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Da imagem para o texto

c) Espera-se que o aluno perceba que os olhares da
mulher e do eu lírico encontraram-se ao menos por
um instante e que essa troca de olhares teria dado
ao eu lírico a consciência de que a mulher sabia de
sua admiração.

4

No poema, a associação entre vogais e imagens busca
concretizar uma ideia abstrata: uma etapa da vida.
Esta é a base da criação literária dos poetas simbolistas: encontrar representações concretas para ideias
abstratas.
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> Possibilidade: “Lutulenta e lenta”; “sudários rotos
na mansão poeirenta...”
Espera-se que o aluno relacione a eclosão da Revolução
Federalista e as guerras revolucionárias na antiga
Rússia ao descontentamento com os privilégios das
elites e a publicação de A interpretação dos sonhos e o
início da psicanálise à preocupação com o subconsciente. A insatisfação com a situação social levou ao
questionamento do progresso que havia maravilhado
os realistas, e os estudos de Freud abriram as portas
do inconsciente. Todos esses acontecimentos sugerem a incapacidade de a razão e a objetividade científica darem conta de explicar todas as dimensões
do mundo e do indivíduo. Era natural, portanto, que
os artistas buscassem novas formas de apreender
o sentido das coisas, de lidar com as emoções e os
sentimentos. É essa busca que está na origem da
estética simbolista.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Simbolismo português:
entre a forma e a saudade

Vênus aparece nua, de pé sobre uma concha na superfície da água. Tem um corpo bem delineado e longos
cabelos que parece desembaraçar com os dedos.

2

Sim. O artista parece representar o momento do nascimento da deusa Vênus, que está de pé sobre uma
concha de madrepérola, em meio às ondas do mar.

> Além da evidente beleza física atribuída à mulher
que representa Vênus no quadro, podemos também
observar que ela está cercada de outros deuses e semideuses. Entre eles, destacam-se os meninos alados,
representações de Cupido (ou amor), o filho de Vênus e
Marte, que encarna o amor e paixão. Os vários cupidos
que voam em torno de Vênus têm, em suas mãos, as
flechas com que despertam o amor nas pessoas.
3

4

6

Assim como a beleza da Vênus faz com que os homens percam a razão, efeito semelhante é desencadeado pelo seu
corpo em decomposição. Mais uma vez, o que vemos no
soneto é uma característica atribuída à deusa ser provocada por um fator negativo: a putrefação de seu corpo exala
um odor tão forte que faz com que as pessoas percam a razão. Embora o resultado seja semelhante ao desencadeado
pela Vênus original, o processo para alcançá-lo é violento,
destrutivo, como todas as imagens criadas no soneto.

7

Em lugar de simplesmente caracterizar a degradação
física em um cadáver qualquer, como fizeram outros
poetas (Baudelaire tem versos célebres a esse respeito),
Camilo escolhe justamente uma mulher claramente
criada para representar a deusa da beleza (a cena do
nascimento marinho, os cabelos longos, a posição do
corpo). Desse modo, mais do que abordar a destruição
física como um processo inexorável, a representação
exagerada feita no soneto obriga o leitor a refletir sobre
a inutilidade de se guiar pelos aspectos aparentes (a
beleza é o mais evidente deles), porque a decadência
da matéria é uma certeza inescapável. Se a deusa
da beleza terminou como um corpo putrefato sendo
desfeito pelas ondas, o que podem esperar meros seres
humanos que se fiam na própria aparência?

476

1

A mulher apresentada no soneto está morta. Seu corpo começa a ser desfeito pelas ondas do mar, já em
evidente estado de putrefação.
Expressões: “cabelos verdes”, “pútrido o ventre, azul e
aglutinoso”, “o seu esboço [...] de pé flutua [...] ficam-lhe os pés atrás, como voando”.

> Os adjetivos são essenciais para que o leitor do
soneto entenda tratar-se de uma mulher morta:
seus cabelos estão verdes, seu ventre já se decom-

Quando associa a mulher morta à deusa do Amor e
da Beleza, Camilo Pessanha cria um quadro chocante,
em que a imagem de mulher construída nos versos é
justamente a oposta do que se espera de uma deusa.
Não só porque está morta, mas principalmente pelo
estado de decomposição em que se encontra.

> A Vênus de Camilo é o oposto da de Bouguereau:
todos os sinais de beleza e vitalidade presentes
no quadro são desfeitos no poema. É importante
observar, porém, que Camilo faz referência a aspectos visuais comumente presentes em imagens
do nascimento de Vênus para permitir que os
leitores entendam que, ainda que apresentada
após a morte, trata-se da mesma deusa: os cabelos
em desalinho, o corpo que se encontra na superfície da água, a posição (“de pé flutua [...] ficam-lhe os pés atrás, como voando”). Além disso, o eu
lírico faz alusão a uma “marinha turva”. O soneto,
portanto, equivale a uma pintura (uma marinha), em
que Camilo mostra a destruição de Vênus.

471

O objetivo desta atividade é levar os alunos a analisarem
o resgate dos grandes feitos portugueses e a perspectiva
saudosista presente nos versos de “A portuguesa”. Neles,
o eu lírico pede que os “heróis do mar” e o “nobre povo”
façam renascer o esplendor de Portugal. Mas reconhece
que os mais nobres e valentes portugueses (os “egrégios
avós”) precisam ser evocados “das brumas da memória”.
Professor: informar aos alunos que a letra sofreu algumas modificações, presentes na versão atual do hino
português. No último verso, por exemplo, “bretões” foi
substituído por “canhões”. Optou-se por manter a letra
original, porque os ingleses eram o inimigo real identificado no momento de composição do hino.

Texto para análise

5

Texto para análise
1

480

Na primeira parte, o eu lírico dirige-se às “carnes”
que amou “sangrentamente”, descrevendo-as como
sensuais e letais. Na segunda, o eu lírico faz um apelo
a essas “carnes” para que elas passem por ele.

> A primeira parte evoca o amor. Na segunda, o eu
lírico revela seu desejo pela sublimação dos desejos carnais, associados, no soneto, à dor e à morte.
Na poesia de Cruz e Sousa, o erotismo, embora
apareça com bastante força, é visto sempre como
o elemento que procura levar o eu lírico para a luxúria, impedindo sua transcendência. Por isso, no
caso do soneto, os desejos carnais são associados
à morte e à dor.

Comentários e respostas das atividades

5

põe (pútrido, azul, aglutinoso). São eles que criam o
quadro impressionante de um corpo que é desfeito
pela ação das ondas.
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As palavras que podem ser associadas à sensualidade
são “carnes que amei”, “volúpias”, “carnes virgens e tépidas”, “carnes acerbas e maravilhosas”. As expressões
que remetem à morte são “sangrentamente”, “letais”,
“dilaceradas”, “mortais horrores”, “luto”, “ais”, “dores”.
a) Espera-se que o aluno perceba que o eu lírico se sente
enciumado e, por isso, as carnes antes tão belas parecem-lhe agora despedaçadas, dilaceradas pelos zelos.
b) Espera-se que o aluno perceba que os pesadelos não
são sonhos, mas que o ciúme faz o eu lírico sonhar
acordado, provavelmente imaginar a traição. O emprego do verbo “apunhalar”, aqui, é muito significativo,
porque lembra a traição, o “apunhalar pelas costas”.
c) Porque, embora cause prazer, causa também sofrimento. As carnes são acerbas e maravilhosas; o eu lírico
as deseja, mas quer que passem, pois o atormentam.

3

Esse traço aparece evocado na expressão “Carnes virgens
e tépidas do Oriente”; há aí uma referência explícita
ao universo “exótico” associado ao Oriente; e também
na sugestão aromática de “essências de heliotropos e
de rosas/ de essência morna, tropical, dolente...”. Além
disso, a escolha dos termos, nessa expressão, é também
indicadora do gosto pelo diferente: heliotropos (em lugar
de girassóis) e o adjetivo “tropical”.

> A musicalidade, produzida pelas aliterações (por
exemplo, em “Ó volúpias letais e dolorosas”), o uso
de maiúsculas alegorizantes (“Sonho” e “Estrelas”), a
evocação de uma atmosfera de sonho e mistério são
outras características simbolistas presentes no texto.
4

Espera-se que o aluno perceba que o título do poema é
uma referência tanto ao fato de o eu lírico imaginar as desejadas carnes dilaceradas, por estar com ciúmes, quanto
ao próprio sofrimento causado pelo ciúme que o tortura.

5

A catedral aparece no raiar da manhã, logo que “surge a
aurora”; quando o dia já vai alto (“O astro glorioso segue
a eterna estrada”); ao entardecer, quando a lua nasce; à
noite, quando chega a escuridão.  

> Na manhã, a catedral aparece “toda branca de sol”. No
fim da tarde, ela surge “toda branca de luar”. Depois,
a catedral confunde-se com a escuridão da noite e
“Afunda-se no caos do céu medonho/ Como um astro
que já morreu”.

Comentários e respostas das atividades

6

Os sinos representariam, com seu som, uma mensagem
fúnebre ao eu lírico: “cantam” o som de seu sofrimento
(“Pobre Alphonsus”).
a) Os vocábulos são “canta”, “clama”, “chora” e “geme”.
b) Eles sugerem que o sofrimento e a angústia do eu
lírico crescem no transcorrer do poema.

7

A utilização de uma sonoridade mais fechada no refrão,
com as vogais “o” e “u”, reforça a atmosfera angustiante e
lúgubre do poema, que simboliza o sofrimento do eu lírico.

8

Os adjetivos são “risonho”, “tristonho” e “medonho”.

> Assim como o dia passa de alegre a medonho, o
eu lírico se torna mais angustiado à medida que
o poema se desenvolve. Essa gradação é mais um
recurso para acentuar a desesperança do eu lírico.

Jogo de ideias

481

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre os elementos que caracterizam o Simbolismo, levar os alunos
a perceberem que na composição de algumas canções
da MPB da atualidade é possível identificar um trabalho
com a linguagem semelhante ao que fizeram os poetas
simbolistas. Também acreditamos ser possível, por meio
dessa atividade, estimular nos alunos a capacidade de
análise comparativa entre as canções que selecionaram
e os elementos que caracterizam a produção literária do
Simbolismo, em especial, o uso de recursos da linguagem
para alcançar efeitos sugestivos nos leitores.
Acreditamos que, assim, os alunos serão capazes de
perceber que, em algumas das letras das canções dos compositores citados, o investimento em aliterações, imagens
sinestésicas e reiterações enfáticas é frequente e pode ser
associado, guardadas as devidas proporções, ao trabalho
com a linguagem que caracteriza os poemas simbolistas.
Além disso, achamos que, por meio dessa atividade, os
alunos serão capazes de aprofundar seus conhecimentos
no que diz respeito ao projeto literário do Simbolismo e
compreender por que a preocupação com a sonoridade
e com o estímulo das sensações é uma característica tão
fundamental dessa estética. Para que isso ocorra, será
necessário que eles, no momento de selecionar a letra
da canção que apresentarão para a sala, identifiquem,
nela, os elementos que permitem estabelecer uma relação entre o uso que os compositores citados fazem dos
recursos da linguagem e o uso desses mesmos recursos
nos poemas simbolistas.
Antes de iniciar a atividade, seria interessante retomar,
com os alunos, os elementos destacados na análise dos
poemas “Antífona” e “Um sonho”, ambos estudados neste
capítulo, que revelam o trabalho dos poetas simbolistas
com a linguagem. Além disso, seria interessante, também,
antecipar a discussão da seção A tradição do Simbolismo,
que tem como foco justamente o fato de a reiteração enfática, além de ser um elemento característico da poesia
simbolista, ter influenciado outras estéticas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

Se os alunos tiverem alguma dificuldade no momento
de fazer a seleção de uma canção de uns dos compositores
citados de acordo com a orientação dada, sugerimos as
seguintes possibilidades: Luz dos olhos e Só pra So, de Nando Reis; Flores no asfalto, Lenha, Meu amor, minha flor, minha
menina, de Zeca Baleiro; O curupira pirou e Excesso exceto, de
Lenine; Nome e Estranheleza, de Arnaldo Antunes. Em todas
as canções sugeridas, é possível identificar, nas letras, o
trabalho com os recursos da linguagem, mas há outras
possibilidades de seleção.
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comentários
e RESPOSTAS das atividades
RESPOSTAS
SUMÁRIO geral
PARTE III
O Modernismo

> Quando o major Quaresma aparece com um violão
embaixo do braço, seus vizinhos ficam escandalizados. Por quê?

491

> Qual é a razão apresentada por Policarpo para
defender suas aulas de violão?

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 492

> Eles já observaram uma mudança do sistema de
valores da sociedade que, em determinado momento, considera algo muito negativo (como uma
pessoa “de bem” aprender a tocar violão), e, com
o passar do tempo, julga absolutamente normal o
que era antes publicamente condenado? Se sim,
que exemplos eles podem dar?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A seção “Uma viagem no tempo: primeiras leituras” foi
pensada para propiciar um primeiro contato dos alunos
com textos representativos da estética a ser estudada
no capítulo. Nossa intenção foi criar uma oportunidade
para que os alunos possam trocar impressões de leitura,
sem que estejam preocupados em analisar características literárias ou observar de modo mais detalhado usos
específicos da linguagem.

> Policarpo Quaresma se orgulha de ser um patriota.
Hoje, o patriotismo é uma característica comum
aos brasileiros? Por quê?

Sugerimos que os alunos sejam orientados, em um
primeiro momento, a ler silenciosamente o texto reproduzido na seção. Concluído esse contato individual
com o texto, o professor pode organizar as carteiras de
modo a formar uma “roda de leitura”. Na sequência, o
professor pode escolher alguns alunos para fazer, em
voz alta, a leitura do texto da seção. Também é possível
que haja voluntários para essa leitura. Se isso acontecer,
é ainda melhor.
A leitura em voz alta é sempre interpretativa, porque
exige que o leitor tome decisões sobre a entonação a ser
adotada em função do sentido que atribui ao texto, à medida que o lê. Essa é uma experiência que pode favorecer
não só o leitor, mas também seus ouvintes, permitindo
que eles reconheçam (ou descubram) sentidos a partir
da leitura do colega.
Escolhemos, para o primeiro contato dos alunos com
textos pré-modernistas, um trecho do mais conhecido
romance de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma.
Na obra, Lima Barreto traz para o centro da narrativa
uma personagem — o major Quaresma — marcado pelo
patriotismo extremado. Por meio do major, o leitor é convidado a observar o contraste entre os que professam o
amor pela pátria e aqueles que de fato o praticam. Outro
aspecto importante e revelador do momento por que
passava a literatura brasileira é a caracterização da vida
nos subúrbios, dos costumes e valores desses brasileiros
que, até então, não costumavam se ver retratados na
cena literária.

> Conhecem alguém que se orgulhe de ser patriota?
Como essa característica é vista pelas demais pessoas? É algo admirado ou considerado ridículo?
> Para Quaresma, o ambiente militar é o paraíso,
porque ali o major julga encontrar o “hálito da
pátria”. Será que um patriota, hoje, encontraria
esse “hálito da pátria” nos mesmos ambientes?
Em que espaços as características mais fortes da
identidade brasileira se manifestam?
> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se
sim, qual é a semelhança percebida?
As perguntas sugeridas servem somente como um
roteiro básico para estimular a participação dos alunos e
podem, evidentemente, ser substituídas por outras que
o professor julgar mais interessantes. Os próprios alunos
podem fazer questões que tenham sido motivadas pela
leitura dos textos. O importante é que essa experiência
faça com que se sintam mais à vontade para discutir
textos literários, sem que se preocupem em encontrar
uma interpretação “correta” para eles.

Capítulo 23

Pré-Modernismo

Para estimular a conversa sobre o texto lido, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?
> Do que trata o texto lido?
> O que aparece representado nas imagens reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?
> No início do trecho, o narrador, por meio das ações
de Policarpo Quaresma, revela algumas características da vida nos subúrbios brasileiros. Que
características são essas?
> Esses comportamentos ainda são típicos da vida
nos subúrbios? Conhecem algum outro comportamento muito característico da vida nessas

494

Leitura da imagem
1

495

As pessoas sentadas são, na maioria, mulheres e crianças,
provavelmente mães acompanhadas de seus filhos. Ao
fundo, podem ser identificados alguns homens cujas
roupas (uma espécie de uniforme) sugerem tratar-se de
soldados. Podemos imaginar que as mulheres e crianças
sentadas são prisioneiras, já que elas estão cercadas por
soldados que permanecem em pé.

Comentários e respostas das atividades

Unidade 7

comunidades e que não apareceu no trecho de
Lima Barreto?
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As pessoas parecem ter pouco ou nenhum recurso
econômico. Enroladas em panos, magras (nas crianças nuas, é possível ver ossos aparentes que sugerem
subnutrição), parecem um grupo de pessoas muito
necessitadas.

> O olhar e a expressão facial das pessoas sugerem sofrimento, medo, desolação. Algumas mulheres estão
com a mão na cabeça, em um gesto de desconsolo.

Da imagem para o texto

de Canudos tinham uma necessidade muito grande de
algo que lhes desse esperança. Encontraram a resposta
nas pregações de Antônio Conselheiro.

Texto para análise
1

495

3

O povoado de Canudos é descrito como um amontoado
de casas muito precárias, que já “nascia velho”, como
uma cidade arruinada por um terremoto.

4

a) A série de adjetivos de significado negativo sugere
miséria. A imagem mostra uma espécie de caverna
escura e precária. Quando afirma que as casas são
uma paródia “grosseira” das moradas romanas, o
narrador destaca a simplicidade da organização do
espaço, a sensação de opressão das dimensões dos
cômodos.

b) “Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e
humildes roceiros?”; “Em que podia interessar aos
seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes
ossos?”; “Porventura o furto deles perturbaria o seu
sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus
olhos e do seu busto nas calçadas do Rio?”
3

A indignação das pessoas é imediatamente substituída
pela ambição e pela esperança de enriquecer transformando os “míseros despojos fúnebres” em “alguns
contos de réis”. O horror inicial é rapidamente esquecido e os habitantes passam a visualizar a felicidade
que poderiam alcançar e os problemas que poderiam
resolver com essa descoberta.

4

Espera-se que os alunos percebam que o Pré-Modernismo surge em um período marcado pela tensão social.
As greves e as revoltas resultam de uma insatisfação
em vários setores da sociedade, em particular nas
classes trabalhadoras. Naquele período, ocorrem as
revoltas da Vacina e da Chibata, o conflito de Canudos, as greves por melhores condições de trabalho e
a paralisação de 10 mil operários em São Paulo. Esse
contexto fará surgir, na literatura, a produção de obras
que revelam um país com problemas sociais, culturais
e políticos. Distante da idealização romântica, o olhar
dos escritores pré-modernistas é crítico e suas obras
fazem a denúncia da realidade brasileira e de suas
mazelas, voltando-se para o homem comum e para
a paisagem regional. Por exemplo, o sertão atrasado,
nunca vislumbrado pelos habitantes dos centros urbanos, chega aos leitores pelo relato literário-jornalístico
de Euclides da Cunha sobre o conflito de Canudos.

a) “[...] quando divisavam o campanário humilde da
antiga Capela, caíam genuflexos sobre o chão aspérrimo. Estava atingido o termo da romagem. Estavam
salvos da pavorosa hecatombe, que vaticinavam as
profecias do evangelizador.”

Comentários e respostas das atividades

b) São pessoas muito pobres. Quando o narrador diz
que esses fiéis carregam os seus “haveres todos”,
informa ao leitor que tinham pouquíssimas posses, coisas pequenas (roupas, provavelmente), que
conseguiam carregar.
6

A felicidade está associada ao fato de acreditarem
que Canudos era “a terra da promissão”. Chegar até
ali significava alcançar a terra prometida e a salvação
garantida por Antônio Conselheiro em suas pregações.
Tudo isso era motivo de felicidade.

7

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam
que essas pessoas têm uma carência absoluta (de educação, de trabalho, de condições de vida mais digna), o
que as leva ao desespero. No Brasil de finais do século
XIX, a prosperidade e as chances de uma vida melhor
estavam praticamente “restritas” aos grandes centros
urbanos. Para quem vivia no meio do sertão, ignorado
pelo Governo, a esperança de dias melhores estava
muito associada à religião, à ação de uma força superior, divina, que ofereceria a solução para problemas
sociais de responsabilidade do Estado. De certa forma, o
que a fotografia e o texto sugerem é que os habitantes

O que determina a indignação da jovem não é a profanação dos túmulos das pessoas simples de Tubiacanga,
mas a possibilidade de que também o seu túmulo
pudesse ser profanado depois da sua morte.
a) O preconceito é revelado pelo desprezo que a moça
tinha pelo lugarejo simples e pela referência repleta
de desdém à origem humilde daqueles que tiveram
seus túmulos profanados, além da indiferença demonstrada pelo destino de seus ossos. Para alguém
como a jovem, aquelas pessoas não significavam nada.

b) Ao comparar as casas de Canudos com as moradias
romanas, o narrador usa como referência construções realizadas há muitos séculos, em um momento
em que a civilização urbana estava se organizando
e se definindo. Com base nessa comparação, o narrador conclui que a própria raça humana estaria em
processo de envelhecimento, de decadência. É como
se as casas estivessem regredindo ao primarismo
das cavernas primitivas.
Sua fé. São romeiros que percorreram o sertão em
busca da salvação anunciada por Antônio Conselheiro.

O narrador apresenta a imagem de uma cidade pacata,
com poucos habitantes, na qual não se registrava roubo
ou furto havia cinco anos.

> Uma cidade de cotidiano tão tranquilo, com habitantes supostamente pacíficos, só poderia reagir
com indignação e espanto diante da profanação dos
túmulos do cemitério.
2

5

500

Dois olhares para o mesmo conflito

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

502

O objetivo desta atividade é levar os alunos a compreender
que a interpretação da história, seja ela literária ou não, está
sempre vinculada à perspectiva ideológica de quem a realiza.
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Texto para análise

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1

3

b) O texto destaca, nas mulheres, a velhice: moças
e velhas se igualam na procissão de infelizes que
caminham. Em todas elas, a marca do sofrimento
e da miséria se traduz na aparência envelhecida e
na “fealdade”. Outro elemento as caracteriza: os
filhos, que são muitos e são apresentados quase
como parte integrante dessas mulheres (estão “escanchados nos quadris”, “encarapitados às costas”,
“suspensos aos peitos murchos” ou são “arrastados
pelos braços”).

503

“Os combatentes contemplavam-nos entristecidos”; “Surpreendiam-se; comoviam-se.”; “Custava-lhes admitir que
toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa
ainda dos casebres bombardeados”; “a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito”; “Repugnava aquele
triunfo. Envergonhava”; “Era, com efeito, contraproducente
compensação a tão luxuosos gastos de combates [...] o
apresamento daquela caqueirada humana”.

4

a) Sugere a comoção e a tristeza dos soldados diante
dos prisioneiros. A visão das mulheres, crianças e
velhos, famintos e desarmados, enche-os de vergonha diante da vitória que conquistaram.

Eles são apresentados como uma “legião desarmada,
mutilada, faminta e claudicante”. São mulheres, crianças e velhos debilitados pelo conflito e marcados pela
magreza, pela miséria, pela dor. Os vencidos parecem
uma procissão de infelizes que trazem no rosto e no
corpo as marcas da violência indescritível do conflito:
um “longo enxurro de carcaças e molambos”.
a) O relato denuncia a realidade que determina o
conflito de Canudos e torna o massacre dos rebeldes ainda mais terrível. A caracterização daqueles
que viviam em Canudos dá a exata dimensão do
desconhecido sertão: uma sociedade miserável e
arcaica, ignorada pelas regiões mais desenvolvidas e urbanas, com uma população analfabeta e
desnutrida, que poderia ser facilmente conduzida
por líderes religiosos como Antônio Conselheiro.
Esse era um Brasil de mazelas que precisava ser
conhecido pelas elites brasileiras e integrado à
nacionalidade.
b) É a descrição da criança, carregada por uma velha,
cujo rosto teve a face esquerda arrancada pelo estilhaço de uma granada. Segundo o texto, aquela era
“a criação mais monstruosa da campanha”.

A divisão revela uma concepção determinista, característica do século XIX (usada principalmente pela
literatura Naturalista), que defende que o homem é
fruto do meio, da raça e das condições históricas. Na
primeira parte, “A Terra”, analisa-se o meio. Na segunda, descreve-se a raça. A partir da combinação desses
fatores, tenta-se uma explicação para o conflito de
Canudos.

> O tema regionalista já havia sido abordado pelos
românticos de forma descritiva, idealizada e sentimental. Os sertões, pela primeira vez, trata uma
região, o Nordeste, de maneira crítica, apontando
seus problemas característicos: a seca, a miséria, as
condições difíceis de sobrevivência, o atraso social e
o abandono a que os sertanejos estavam relegados
pelas elites dos centros urbanos do Brasil.

b) Não. Todo o trecho é marcado pela subjetividade. O
texto descreve de um ponto de vista pessoal o impacto
que a rendição daquelas pessoas causa nos soldados.
Assim, o relato se distancia da objetividade que
caracterizaria o simples retrato da situação apresentada, para se transformar na tradução “humana”
da tragédia em que a luta tinha se convertido.
2

a) A estrutura paralelística, marcada pela apresentação dos termos “mulheres”, “crianças” e “velhos”,
retomados depois da repetição dos termos “sem-número”, intensifica a sensação de que aquela
guerra era um combate desumano e vergonhoso
contra pessoas que não tinham como se defender. O
texto acaba por enfatizar, pela força da repetição, a
monstruosidade daquele conflito cujos prisioneiros
formavam uma procissão de “infelizes” que chocavam pelo estado de miséria e desamparo.

Texto para análise
1

507

Quando é preso e condenado, Policarpo Quaresma
percebe que se iludiu em relação ao seu país e seu
povo. Na reflexão amargurada de sua trajetória, passa
a ter consciência real do Brasil, de seus problemas e
do mito a que se apegou em seu amor pela nação.

> Segundo Policarpo, o seu patriotismo o levara a
estudar “inutilidades” sobre a pátria (conhecia os
rios, sabia os nomes dos heróis do país, aprendeu o
tupi-guarani, valorizou o folclore nacional), a fazer
incursões na agricultura e a lutar pela nação.
2

Policarpo idealizava a doçura do povo brasileiro. Ao
participar da Revolta da Armada, percebeu que se
tratava de uma ilusão que nutria a respeito da pátria
e seus habitantes: no conflito, viu-os “combater como
feras” e matarem “prisioneiros, inúmeros”.

3

Policarpo imagina que, se outros seguissem seus
passos, poder iam ser mais felizes e desfrutar de
uma pátria como a que ele sonhou. A esperança
se desfaz porque o conhecimento que adquirira ao
longo de sua vida não seria transmitido a ninguém,
já que não tivera seguidores e não havia divulgado
o que aprendera. Essa constatação é motivo para
intensificar sua angústia.

Comentários e respostas das atividades

O primeiro trecho chama a atenção para o desequilíbrio
entre as forças do Governo e os conselheiristas. O segundo
trecho deixa clara a visão que Bilac tem sobre os eventos de
Canudos: a cidadela é maldita, um antro negro; Conselheiro
é um profeta de barbas sujas, de força diabólica, alimentada pela rapinagem. Testemunha ocular dos fatos, Euclides
constata o massacre promovido pelas tropas republicanas
contra os fiéis. Olavo Bilac, por sua vez, reproduz o “discurso
oficial” do Governo brasileiro, para quem os seguidores do
beato eram uma horda de fanáticos que desejavam destruir
a ordem nacional. Recentemente, no período da ditadura
militar, presenciamos o embate entre a visão oficial sobre
os guerrilheiros (caracterizados como subversivos, bandidos
perigosos) e a dos integrantes da resistência ao Governo
militar, que justificavam seus atos pela necessidade de
devolver a liberdade democrática ao país.
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4

“a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas
entre o estrangeiro recente e o aborígine de tabuinha
no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de
evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna,
nada a põe de pé”.

a) Nos romances, segundo o narrador, o Jeca é apresentado como um mercador, um lavrador e um
filósofo.

Comentários e respostas das atividades

b) Uma figura preguiçosa, que vive e vegeta de cócoras,
sem que nada desperte o seu interesse e o leve a agir.
Valendo-se da lei do mínimo esforço, o Jeca alimenta-se apenas do que a natureza lhe oferece e é alheio
a tudo que se passa à sua volta.
3

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que a
imagem do caboclo como um “parasita” (urupê) que
extrai da terra o que ela tem a oferecer até esgotá-la
pode ser derivada de uma visão preconceituosa, mas
reflete, de alguma forma, a denúncia de um Brasil do
atraso até então desconhecido. Não se pode negar
que Lobato, no perfil que traça do caboclo nesse
texto, deixa transparecer os preconceitos de raça
e do darwinismo social que marcaram a literatura
produzida no século XIX e influenciaram tantos
autores. A mesma visão pode ser percebida, por
exemplo, na caracterização que Euclides da Cunha
faz do sertanejo, baseada no determinismo.

4

Ao combater a imagem idealizada que se criou do
caboclo, à semelhança daquela que caracterizou o
indígena romântico, a crítica feita no texto revela o
desejo de mostrar a realidade brasileira na figura que
a representa: o caboclo que habita as paisagens interioranas no ciclo do café.

Texto para análise
1

No soneto, a morte é apresentada em seu aspecto
material, biológico. O tema é abordado sob o ponto de
vista orgânico, da putrefação dos corpos, cujo agente
da decomposição é o verme.

> O verme é, no poema, o fim de todas as coisas, aquilo
que iguala todos os seres vivos. Não há, nessa perspectiva, uma visão espiritual da morte que indique a
transcendência: o deus que a morte oferece a todos
é o verme que se alimenta da carne podre.

510

> O narrador não acredita que a mistura de raças que
formou a nossa nacionalidade tenha gerado uma
raça forte e heroica. Para ele, o caboclo representa
uma raça fraca, constituída por preguiçosos, que
existem “a vegetar de cócoras”, simbolizando o que
há de mais atrasado no Brasil.
2

2

A transformação por que passa Policarpo, que vai do
ufanismo à consciência crítica, simboliza a mudança
que se opera na literatura brasileira: abandona-se a
visão de pátria idealizada, herdada do Romantismo,
para a reflexão da realidade de forma crítica.

Texto para análise
1

versal do transformismo”. Alimenta-se da matéria
sepultada, integrando-se, assim, ao ciclo evolutivo
da vida que tem seu fim na morte e na putrefação
dos corpos.

3

O Parnasianismo pregava uma poesia que tratasse de
temas considerados belos. Augusto dos Anjos traz para
a poesia imagens consideradas de mau gosto, grotescas e, por vezes, repulsivas, como as apresentadas no
soneto.

> Possibilidade: os versos da terceira estrofe ou a expressão “carne podre”, na última estrofe. O próprio
tema do poema (o verme) poderia justificar uma
reação negativa por parte dos leitores habituados
aos poemas parnasianos.

Jogo de ideias

513

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre os
elementos que caracterizam a obra de Augusto dos Anjos, levar os alunos a, de fato, “mergulharem” no tom
sombrio e enigmático presente nos poemas do autor e,
dessa forma, compreender um pouco mais o motivo desse
poeta ser visto como um fenômeno isolado dentro do Pré-Modernismo. Também acreditamos ser possível, por meio
dessa atividade, estimular nos alunos a capacidade de
análise comparativa entre os elementos que caracterizam
a produção poética de Augusto dos Anjos e as canções que
selecionaram. Acreditamos que, assim, os alunos serão capazes de perceber que, nas letras (e, muitas vezes, na própria
melodia) das canções selecionadas, encontrarão algo muito
semelhante ao pessimismo e à angústia que caracterizam
a produção de Augusto dos Anjos. Achamos que a tarefa
de organizar a “Noite à Augusto dos Anjos”, apresentando
poemas do autor e canções que possam ser associadas a
eles, em um cenário montado especialmente com o objetivo
de recriar o tom sombrio da poesia desse autor, permitirá
que os alunos compreendam de forma mais aprofundada a
obra e o caráter único desse poeta. Para que isso ocorra, será
necessário que eles, no momento de selecionar os poemas
e as canções que apresentarão no evento, identifiquem,
tanto na canção quanto no poema, a temática tratada e
os elementos, presentes em cada um deles, que permitem
associar essas duas manifestações artísticas. Além disso, a
montagem do cenário e a entonação adequada no momento
de apresentação de cada um dos poemas que serão declamados serão fundamentais para recriar o pessimismo e a
angústia que caracterizam o poeta e sua obra.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> Policarpo reflete, de forma amargurada, que, se seu
ideal e conhecimento permanecessem, provavelmente não serviriam para nada, já que outros tinham morrido e se sacrificado pela pátria e, mesmo
assim, a terra permanecia “na mesma miséria, na
mesma opressão, na mesma tristeza”.

512

Teleológica, bactéria, antropomorfismo, hidrópicos,
vísceras.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 518

> O verme é caracterizado como aquele para quem
os restos mortais são destinados, é o “factor uni-

Para sugestões gerais sobre o trabalho com o texto
transcrito nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte
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O início do século XX é marcado por uma série de descobertas tecnológicas que alteram profundamente a paisagem
das cidades, afetando também a vida das pessoas. Pensamos
que, para um primeiro contato dos alunos com a produção
literária desse momento, seria interessante escolher um
texto que tematizasse o impacto dessas transformações no
indivíduo e no modo como ele interagia com a realidade a
seu redor. Por esse motivo, escolhemos apresentar um trecho
da Ode triunfal de Álvaro de Campos (heterônimo do poeta
português Fernando Pessoa).

Capítulo 24

Vanguardas culturais europeias.
Modernismo em Portugal

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece
o desenvolvimento das competências de área 4 e 5
e das habilidades H12, H13, H14, H15, H16 e H17. Para
identificá-las, consultar a matriz do Enem 2009, que
se encontra no Portal Moderna Plus.

Para estimular a conversa sobre o texto lido, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?
> Do que trata o texto lido?

Leitura da imagem

Embora os traços não sejam realistas, é possível identificar, no centro da tela, vários cavaleiros armados
com lanças. Eles atacam o que parecem ser soldados
em uma trincheira, no canto inferior esquerdo.

2

A ideia de movimento é construída pela sobreposição
de imagens, que gera um efeito de “decomposição”
dos cavalos e cavaleiros, como se o observador do
quadro estivesse percebendo a evolução do ataque, em
câmera lenta. Essa decomposição recria, visualmente,
diferentes “estágios” do movimento dos cavalos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> O eu lírico do poema começa por chamar a atenção
dos leitores para o contexto em que escreve: “À
dolorosa luz das lâmpadas elétricas da fábrica /
Tenho febre e escrevo”. Por que será que a luz das
lâmpadas é qualificada como “dolorosa”?
> Eles já pensaram em como era a vida antes das
lâmpadas elétricas e no tipo de modificações que
elas trouxeram para as pessoas?

a) O maior destaque é dado aos cavaleiros (os soldados
entrincheirados estão no canto inferior da tela) pela
posição central que ocupam. Além disso, há uma
notável diferença de tamanho, fazendo com que os
cavaleiros “dominem” a cena.

> Para o eu lírico, as transformações trazidas pelas
novas tecnologias são positivas? Negativas? Por
quê?

b) O destaque dado aos cavaleiros e o fato de o observador
perceber o movimento desse ataque criam a impressão
de que os soldados, nas trincheiras, serão massacrados
pelos cavalos.

> De que modo o eu lírico fala sobre as multidões?
> Como eles se sentem nos grandes centros urbanos,
como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, etc.? Essa sensação é semelhante à descrita
pelo eu lírico, que fala das “multidões quotidianas
nem alegres nem tristes das ruas”?

3

Da imagem para o texto
4

> Qual é o espaço para o ser humano em uma sociedade em que imperam os “maquinismos em
fúria”? Isso é algo positivo?
> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se
sim, qual é a semelhança percebida?
As perguntas sugeridas servem somente como um
roteiro básico para estimular a participação dos alunos e
podem, evidentemente, ser substituídas por outras que
o professor julgar mais interessantes. Os próprios alunos
podem fazer questões que tenham sido motivadas pela
leitura dos textos. O importante é que essa experiência
faça com que se sintam mais à vontade para discutir
textos literários, sem que se preocupem em encontrar
uma interpretação “correta” para eles.

O tema é a guerra.

> A integração se dá pela impressão provocada pela
colagem das notícias. Os lanceiros parecem “saltar”
dos recortes para combater os soldados entrincheirados, como se estivessem encenando os conflitos
noticiados no jornal.

> Em determinado momento, os símbolos do progresso (comboios, transatlânticos, etc.) são associados a grandes problemas (desastres, naufrágios,
etc.). O que será que o eu lírico pretende provocar
como reflexão do leitor ao trazer esses aspectos
negativos do progresso para o poema?
> Se eles tivessem que comparar a vida descrita pelo
eu lírico com a deles, elas seriam semelhantes ou
diferentes? De que maneira?

521

1

> O que aparece representado nas imagens reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?

520

521

a) Essa afirmação significa deixar para trás toda a
valorização do mundo clássico como referência
artística e cultural. Se os padrões clássicos ficaram
ultrapassados, então será necessário estabelecer
novos parâmetros para a produção artística, o que
é um gesto de ruptura com o gosto “tradicional”,
consagrado, em voga naquele momento.
b) A imagem do “primeiro sol” representa a libertação da
arte dos modelos que a aprisionavam havia séculos.
Por esse motivo, Marinetti declara que nada se compara à espada vermelha desse sol, “que se esgrima pela
primeira vez nas nossas trevas milenares”. As trevas
fazem referência ao longo período em que a arte esteve dominada pelas influências clássicas e místicas.

5

Comentários e respostas das atividades

inicial da orientação para a seção “Uma viagem no tempo:
primeiras leituras” do Capítulo 23.

Porque mostra os rostos marcados pelas novas máquinas
a que está associado o progresso: lama das usinas (qua-
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> Se pensarmos na “morte” dos parâmetros clássicos declarada no primeiro parágrafo, os “vivos” são as pessoas
dispostas a mergulhar em novas experiências artísticas, abandonando os velhos modelos. Os “mortos”,
portanto, são todos os homens que entendem a arte
como uma manutenção desses modelos do passado,
que não se permitem novas experiências.
6

O poema usa uma onomatopeia para reproduzir
o som das fábricas e máquinas funcionando: “r-r-r-r-r-r eterno”. Esses sons representam os “ruídos modernos” e metálicos do futuro. Ao fazer referência às
rodas e às engrenagens, o eu lírico destaca a máquina
como uma espécie de símbolo de uma nova realidade.

5

Um dos princípios expressos no manifesto afirma
o desejo dos futuristas de demolir “depositários” do
passado, como museus e bibliotecas. Embora cante o
presente, o eu lírico parece sugerir uma perspectiva
de preservação e aceitação do passado no processo de
evolução do homem. Nesses versos, o eu lírico deixa
claro que o presente é fruto do passado e antecipação
do futuro e que o passado é parte integrante do presente
e da história humana.

6

“Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. / Engatam-me em todos os comboios. / Içam-me
em todos os cais. / Giro dentro das hélices de todos os
navios”.

Os três primeiros princípios valorizam a luta, o destemor, a coragem, a audácia e a revolta.

> A tela de Boccioni procura traduzir a ideia de luta.
Em lugar de mostrar dois blocos imóveis, cavaleiros
de um lado e soldados nas trincheiras do outro, o
artista cria uma tela em que os cavaleiros estão em
plena luta contra os soldados. Por isso, ilustra a visão
futurista de que só há beleza na luta.
7

4

A violência é apresentada como uma característica
positiva nos itens 3, 7, 9 e 10 do manifesto.

> O eu lírico, como Marinetti, expressa, por meio desses verbos, a força da velocidade e sua capacidade
de sedução. O encantamento com esse novo estado
de coisas é tão grande que o eu lírico se funde à velocidade da modernidade, sendo integrado às suas
criações: ele nem sabe se existe para dentro, mas
está certo de que é engatado em todos os comboios,
içado em todos os cais e que gira em todas as hélices
de todos os navios.

a) Espera-se que os alunos percebam que sim, já que
os futuristas afirmam o desejo de demolir museus,
bibliotecas e outros ícones da cultura clássica como
a Vitória de Samotrácia, famosa escultura grega em
exposição no museu do Louvre; ou seja, querem
demolir os “depositórios” do saber, da cultura e da
arte do passado.
b) No contexto do manifesto, a guerra é vista como
uma força liberadora, “higiênica”, porque sua violência aniquila (por meio da destruição física) todas
as marcas do passado. Ela livra os seres humanos
dos velhos modelos e impõe a necessidade de construção de novos parâmetros.

Texto para análise
1

7

525

O eu lírico fala de lâmpadas elétricas, rodas, engrenagens, motores, automóvel, eletricidade, túneis,
telegrafia sem fios, canais, hélices, etc.

Comentários e respostas das atividades

> O eu lírico é tomado por um estado febril (“Tenho
febre e escrevo”), de agitação, provocado pela modernidade e pelo apelo do mundo de máquinas. Essa
sensação o leva a escrever “rangendo os dentes”.
2

Para o eu lírico, esse mundo novo, marcado pelos
avanços tecnológicos e pela mecanização, apresenta
uma beleza desconhecida pelos antigos.

> Possibilidades: “Tenho febre e escrevo”; “Escrevo
rangendo os dentes”; “Forte espasmo retido dos
maquinismos em fúria!”; “Tenho os lábios secos”;
“E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um
excesso / De expressão de todas as minhas sensações”.
3

Texto para análise
1

530

A imagem de pessoas que, felizes, caminham a pé pela
praça Antônio Prado.
a) A cena descrita acontece às dez horas da manhã.

“Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime! / Ser completo como uma máquina! / Poder ir na
vida triunfante como um automóvel último-modelo!”

> O que os versos sugerem é que as máquinas são
completas. Poderíamos dizer que elas estão, para o
eu lírico, próximas da perfeição, motivo pelo qual
deseja se transformar em uma delas.

Espera-se que os alunos percebam que vários acontecimentos impõem uma nova maneira de ver o mundo.
O surgimento das vanguardas é marcado por uma proposta de “desmontagem” do passado e de construção
de uma nova ordem. Essa proposta vai ser alimentada,
sobretudo, pelos avanços tecnológicos e pela modernização das cidades, visíveis na iluminação elétrica, que
dará outros ares às cidades; no número de automóveis,
que cresce e determina a instalação de semáforos; nas
grandes invenções, como os zepelins. Essas mudanças
e inovações levam a outras: o inconsciente e seu estudo passarão a fazer parte da investigação humana
depois da publicação da obra de Freud. Os conflitos e
as guerras também vão alimentar o desejo de combater
o “velho” e celebrar o “novo”. É exatamente essa busca
que desencadeará o processo revolucionário na Rússia.
A sociedade se transforma e a arte deve se transformar
também, rompendo com os cânones. No cinema, isso
acontecerá com Charles Chaplin e com a realização de
O nascimento de uma nação, de Griffith.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

lificada como “boa”), escórias de metal e fuligem (vista
como “celeste”). O destaque dado a essas características
sugere a importância do progresso para esse manifesto.

b) O eu lírico se refere às “horas azuis”, ao café que vai
alto “como a manhã de arranha-céus”.
2

O fato de o poema ter sido escrito em 1925 já indica um
recorte temporal específico que, associado à expressão
destacada, revela o momento retratado no texto: trata-se da riqueza proporcionada, na época, pela produção

80

Sup_P3_(075-112)_c.indd 80

11/12/10 12:00 PM

2

a) No contexto do poema, a expressão passa a significar “pastor de pianos”, como se pianos fossem uma
espécie de gado.

> Em uma leitura descontextualizada, a expressão se
refere apenas ao céu azul da manhã. Associando a
expressão ao momento histórico a que se refere o
poema, podemos relacioná-la também à felicidade
das pessoas diante da prosperidade e do desenvolvimento da cidade. O café estava muito bem cotado
na Bolsa e isso produzia nas pessoas a sensação de
tranquilidade em relação ao futuro.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3

4

5

6

O eu lírico cria uma relação de comparações a partir da
expressão “vai alto”, que ganha mais de um sentido:
a passagem do tempo, a altura dos prédios, a cotação
do café no mercado, o café crescendo nas plantações.
No caso da referência ao café e à manhã, duas leituras se sobrepõem: a princípio, parece apenas que o
café da manhã já passou há muito tempo e a manhã
está em sua metade (são dez horas). Considerando o
contexto histórico, a expressão pode referir-se à cotação do café na Bolsa. Um novo sentido é dado pela
associação entre “manhã” e “arranha-céus”. Então, os
planos se sobrepõem: o tempo se associa ao espaço
por um denominador comum: a expressão “alto”. A
manhã mostra outro aspecto da cidade: seus edifí
cios altos, símbolos da modernidade da cidade, que
se desenvolve graças à riqueza econômica.
Podemos dizer que o eu lírico destaca o aspecto humano, por meio da referência aos cigarros; o aspecto
geográfico, com a referência ao rio Tietê (rio que nasce
no estado de São Paulo e deságua no rio Paraná, na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul); e o aspecto
urbano, pela alusão aos automóveis.
O eu lírico revela que as várias “faces” da cidade, capturadas em flashes, são o que a compõem. É a descrição
de uma metropóle composta pelos seus arranha-céus
e sua riqueza. Não há nada de mítico nela: é um cenário urbano, marcado pela presença das pessoas, pela
modernidade (os arranha-céus e os automóveis) e pelo
rio que a cruza.

1

b) Em primeiro lugar, o fato de os pianos terem sido
“soltos” na planície, como o gado. Em segundo,
o fato de o pastor afirmar que contempla seus
pianos e que os apascenta, deixando clara a sua
função.
3

b) Porque, a partir desse momento, o eu lírico abandona a imagem surreal dos pianos pastoreando na
planície e passa a descrever o sonho, a provocação
da harmonia, o trabalho e a comunicação do homem com os deuses por meio de coisas simples e
naturais.

Imagem “Infames, infames!”

> Essas imagens indicam uma ruptura com a lógica,
com o mundo real. O mundo apresentado se afasta
muito daquilo que imaginamos possível: pianos que
pastam; sombras que bebem; rosas que migram. A
fusão de elementos reais e imaginários cria uma
atmosfera de sonho que surpreende.

534

No site <http://videos.sapo.pt/OuULMSr6j4VlPN5gzTlK>,
há um filme para ilustrar o episódio do regicídio.

Texto para análise

546

1

As estrofes sempre com o mesmo número de versos
(quadras), a recorrência do esquema rítmico (ABAB), o
fato de todas as rimas serem as mesmas (ia/ou), a presença de um refrão (“Desde ontem a cidade mudou”).
A recorrência de todos esses elementos formais cria
um efeito de monotonia no poema.

2

A morte do Alves, dono da Tabacaria em frente à qual
o eu lírico passava todos os dias.
a) O eu lírico reage com espanto, revelando surpresa
ao constatar a morte do Alves. A pontuação utilizada, uma exclamação ao final do verso, sugere
tal reação.
b) Pelo que se pode inferir, o eu lírico encarava aquele
dia como outro qualquer, na sua vida rotineira. Ao
passar na frente da tabacaria e ver a cruz na porta,
constata a morte do Alves e, imediatamente, dá “ao
diabo o bem-estar que trazia”, ou seja, abandona o
estado de espírito em que se encontrava (tranquilo,
seguro, confortável em sua rotina).

533

Numa planície deserta, pianos são pastoreados por um
“pastor pianista”. Possibilidades: “Soltaram os pianos”;
“as sombras dos pássaros vêm beber”; “acompanhado
pelas rosas migradoras” e “pianos que gritam”.

Segundo o eu lírico, o homem “clamando a contemplação”, “sonha e provoca a harmonia”, “trabalha mesmo
à força” e “comunica-se com os deuses”.
a) “pelo vento nas folhagens, / Pelos planetas, pelo
andar das mulheres, / Pelo amor e seus contrastes”.

A base da pintura cubista é a multiplicação dos planos
a partir dos quais um objeto é retratado. Oswald de
Andrade utiliza o mesmo processo de composição para
construir um retrato de São Paulo: diversas imagens
se superpõem de modo dinâmico, quase telegráfico. O
resultado é um retrato que destaca a impossibilidade
de capturar a essência de São Paulo de modo “linear”,
tradicional.

Texto para análise

“Pastor pianista”, convencionalmente, pode ser lido
como “um pastor que toca piano”.

3

A morte do Alves representa, para o eu lírico, a perda de
um ponto de referência: ele “era quem eu via. / Todos os
dias o via. [...] Desde ontem a cidade mudou.” A quebra
da monotonia, nesse sentido, tem um grande impacto,
porque é como se o eu lírico perdesse uma referência
necessária para se reconhecer (“Ele era o dono da tabacaria. / Um ponto de referência de quem sou”).

Comentários e respostas das atividades

e exportação de café. Nesse período, o café estava em
alta (“o café vai alto”) no estado de São Paulo e determinou o desenvolvimento da cidade, que passou a
ocupar o posto de centro econômico do país.
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> O refrão é uma afirmação da importância de Alves
para todos aqueles que passavam pela porta da tabacaria: a cidade está diferente porque ele morreu.
As pessoas reconhecem sua ausência e sentem a
sua falta.
5

> Sim, porque uma das características da estética modernista é a liberdade formal. Como Florbela escreve seus
poemas não só na forma fixa do soneto, mas também
com grande rigor na manutenção da métrica e das rimas, afasta-se das inovações formais modernistas.

“Ele era fixo, eu o que vou. / Se eu morrer, não falto”

Ao constatar que ele é o “que passa”, portanto alguém
que não seria jamais referência para os outros (ao contrário do que acontecia com o dono da tabacaria, que
permanecia sempre no mesmo local e era uma referência para ele), o eu lírico conclui que sua morte não teria
qualquer impacto na vida das pessoas. É quase como se
ele não existisse no contexto da cidade. A monotonia, a
rotina, nesse caso, são símbolos da constância, da permanência, de uma identidade constituída e reconhecida
pelos outros, em meio à multidão dos centros urbanos.
A ausência desses elementos equivaleria, portanto, à
indefinição da própria identidade.

6

O tema desenvolvido no poema ilustra muito bem essa
característica ao opor a constância e a inconstância
como sinais da presença ou ausência de uma identidade socialmente estabelecida.

7

A primavera é uma metáfora para o momento da juventude, da vitalidade. O estio (verão) representa a maturidade, a vida adulta. O outono representa a velhice,
o início do processo de degenerescência. E o inverno
simboliza a morte ou a perda total da vitalidade.

2

> O sentimento que marca as duas primeiras estrofes
é o de incompreensão. Em linhas gerais, o eu lírico
feminino define-se como alguém muito diferente
das outras pessoas, vivendo em uma torre de orgulho e de desdém.
3

Na visão do eu lírico feminino, seu mundo pode ser
definido pelos encontros que tem com seu amante: “O
mundo! O que é o mundo, ó meu Amor? / — O jardim
dos meus versos todo em flor... / A seara dos teus beijos,
pão bendito...”.

4

a) Nesse trecho, Florbela revela sua irritação com a
submissão feminina às vontades masculinas. Acha
inaceitável que uma mulher se interesse somente
pela moda e passe a vida esperando a chegada de
seu “príncipe encantado”.
b) O eu lírico do soneto lido adota uma postura completamente oposta à criticada por Florbela ao definir-se
como uma princesa, que traz no olhar “os vastos
céus”, que tem “os oiros e clarões”. Na segunda estrofe,
afirma ser Alguém, ter uma personalidade definida,
saber o que quer, não se submeter às convenções
sociais. Professor: se achar conveniente, pedir aos
alunos que releiam as duas últimas estrofes e explicar
que também a maneira arrebatada como o eu lírico
expressa seus sentimentos é bastante moderna, pois,
no início do século XX, não era comum uma mulher
se expressar como ele faz nessas estrofes.

Comentários e respostas das atividades

> Como o eu lírico pede à interlocutora que desconte a futura primavera, porque pertence a outras
pessoas, podemos descartar que esteja em sua
juventude. Também não podemos imaginar que
se encontre na terceira idade, porque, ao referir-se ao outono, faz uso de um verbo no futuro do
subjuntivo (Quando, Lídia, vier o nosso outono...). Ele
se encontra, portanto, na idade adulta, na sua fase
de amadurecimento (o estio, ou verão).
8

O eu lírico defende a ideia de que o importante é viver
o momento presente, valorizá-lo. Nesse sentido, sua
filosofia de vida pode ser resumida pela expressão
latina carpe diem.

9

Não. Em Horácio, o tema do carpe diem vem associado a
uma visão negativa da passagem do tempo (“Desfruta
o dia de hoje, acreditando / o mínimo possível no amanhã”). Para ele, o tempo é “invejoso”, porque provoca a
degenerescência do corpo. Nessa perspectiva, é imperativo viver intensamente a juventude e aproveitar a
vida enquanto é possível. Ricardo Reis trata a passagem
do tempo de modo completamente diferente. Embora
defenda a valorização do presente, faz isso por acreditar
que todas as experiências são importantes e constituem
a nossa identidade. É por esse motivo que afirma, nos
versos finais, que o fato de a passagem do tempo tornar
as folhas amarelas (metáfora do envelhecimento humano) não significa que as deixe pior, apenas diferentes.

Texto para análise
1

5

No terceto final, revela-se o desejo do eu lírico feminino
de “fundir-se” com o amado (“São os teus braços dentro
dos meus braços, / Via Láctea fechando o Infinito”),
como uma forma de expansão absoluta do sentimento
amoroso. O encontro entre a “Via Láctea” (homem) e
o Infinito (mulher) representa, nesse soneto, a culminância da realização amorosa que já se anunciava, na
estrofe anterior, como medida de felicidade para o eu
lírico (“O jardim dos meus versos todo em flor... / A
seara dos teus beijos, pão bendito...”)

> Não. Nessa perspectiva, homem e mulher são iguais.
Se houver uma tendência, é a de apresentar a mulher, já caracterizada como uma princesa de um
reino que não é deste mundo, como quem absorverá
o homem, já que ele é a Via Láctea e ela, o Infinito.
6

O eu lírico dirige-se às pessoas que estão preparando
o morto para o sepultamento, vestindo-lhe as roupas
e os sapatos, colocando o corpo no caixão.

> Para o eu lírico, os trajes escolhidos para vestir o corpo do morto (farpela de luto, sapatos de verniz) são
incompatíveis com a essência do poeta. Deveriam,
por esse motivo, ser eliminados.

552

O poema é um soneto (forma fixa com 14 versos organizados em 2 quartetos e 2 tercetos), composto em
versos decassílabos que apresentam um esquema de
rimas interpoladas (ABBA ABBA CCD EED).

No terceiro verso, o eu lírico define-se como uma
“Princesa entre plebeus”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4

7

Na perspectiva do eu lírico, a roupa escolhida para
“enfeitar” o poeta morto representa o convencionalismo social, as regras que controlam o comportamento

82

Sup_P3_(075-112)_c.indd 82

11/11/10 11:21 AM

> Do que trata o texto lido?

“As asas não lhe cabem no caixão”.

> Quem eram os passageiros do trem?

> O que aparece representado na imagem reproduzida
na seção?
> Perceberam alguma relação entre a imagem e o
texto?
> Que fato dá origem à grande “revolta” no trem?

> Esse fato provocou algum estranhamento neles? Por
quê?

> O poeta seria aquele que possui asas, que se desnuda, e que é oprimido pela sociedade (como se
percebe no último verso). A poesia seria, então, uma
forma de libertação das regras sociais.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jogo de ideias

> Que razões o cego apresentou para explicar sua
revolta aos demais passageiros?
> O final do conto é inesperado? Por quê?

> O texto e a imagem os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida?

553

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre as vanguardas
culturais europeias e o contexto histórico-cultural em
que surgiram, levar os alunos a refletir sobre os efeitos do
nascimento dessas novas formas de expressão artística.
Também acreditamos ser possível, por meio dessa atividade, estimular nos alunos, mais uma vez, a capacidade de
análise comparativa entre os elementos que caracterizam
um movimento estético em formas distintas de manifestação artística, como a pintura, a escultura e a arquitetura.
Acreditamos que, assim, os alunos serão capazes de aprofundar seus conhecimentos a respeito das vanguardas e
suas formas de manifestação artística. Achamos que a tarefa
de organizar uma exposição sobre as vanguardas culturais
europeias, apresentando exemplos de pinturas, esculturas
e construções arquitetônicas que pertençam a cada um
dos “ismos” surgidos no início do século XX, permitirá que
os alunos compreendam não só esses movimentos, mas
também o projeto artístico dessas vanguardas e seu efeito
sobre a produção estética do período. Para que isso ocorra,
será necessário que eles, no momento de selecionar as obras
que representarão cada uma das vanguardas, identifiquem,
em cada uma das manifestações artísticas escolhidas, os elementos que permitem associá-las a um determinado “ismo”.

As perguntas sugeridas servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

Capítulo 25

Modernismo no Brasil.
Primeira geração: ousadia e inovação

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus

Leitura da imagem

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 556

Em primeiro plano, aparecem uma árvore e alguns cactos.
Em um dos troncos da árvore, veem-se um animal e seu
filhote. No centro, há um lago em cujas margens aparecem
algumas casas. Mais ao fundo são avistadas, no lado esquerdo da tela, duas palmeiras bem altas. Contra o fundo
de montanhas identifica-se, no centro da obra, a forma
estilizada do Pão de Açúcar.

2

Tarsila apresenta como aspectos característicos do
Brasil a sua natureza exuberante, a abundância de
água e os animais exóticos (representados, na tela, pelo
estranho animal que olha do alto de um galho para o
observador do quadro).

> O título do quadro indica que Tarsila aceita a imagem
do Rio de Janeiro como “cartão-postal” do Brasil. A representação feita, porém, sugere que a artista deseja
promover uma releitura da imagem “típica” da natureza pátria de acordo com a proposta modernista.

Para estimular a conversa sobre o texto lido, alguns tópicos
podem ser sugeridos aos alunos.

> Esse conto apresentou alguma dificuldade de compreensão para eles?
> Quando comparado com os romances e contos de
autores românticos e realistas, parece ser de leitura
mais simples ou mais difícil? Por quê?

559

1

Para sugestões gerais sobre o trabalho com o texto transcrito nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 23.
O conto de Antônio de Alcântara Machado, escolhido
para leitura inicial dos alunos, apresenta algumas das
características básicas associadas ao Modernismo, como a
opção por uma estrutura narrativa simples, a utilização de
uma linguagem mais coloquial e a criação de personagens
representativas de pessoas do povo. Merece destaque, ainda,
a apresentação de cenas ágeis, sem que haja grande intervenção do narrador na condução do olhar do leitor para os
acontecimentos do enredo.

558

3

O quadro de Clarac tenta recriar fielmente as características da natureza brasileira. Árvores, rio e animais são
desenhados para permitir que o observador reconheça a
pintura como uma espécie de “retrato” da realidade. Não

Comentários e respostas das atividades

8

individual. Por esse motivo, após apelar aos seus
interlocutores que “dispam-lhe a farpela”, conclui:
“Deixem-no respirar ao menos morto!”. O eu lírico
encara o momento da morte como o da libertação
absoluta das amarras sociais, por isso deseja que o
poeta morto possa ser “despido” das vestimentas que
denotam respeito ao convencionalismo da cerimônia
de um enterro.
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é essa a intenção de Tarsila do Amaral. Em seu Cartão-postal, a artista retrata a natureza de modo estilizado,
levando o observador a reconhecer alguns aspectos da
natureza tradicionalmente vistos como característicos
do Brasil, mas sem considerá-los um “retrato” da realidade. A intenção da artista parece ser provocar uma
releitura da ideia de exuberância da natureza como
identidade brasileira.
As cores fortes dão certa alegria ao quadro. Ao mesmo
tempo, os traços simples das casas, a total despreocupação com a perspectiva (as palmeiras imensas, o
tamanho das casas, os galhos das árvores, os cactos,
nada foi desenhado para guardar uma proporção com
a dimensão real desses elementos), a forma estilizada das folhas da árvore (parecem corações e bolas)
revelam um olhar mais “ingênuo” para a natureza.
Cartão-postal lembra um desenho de criança, que usa
a cor e o tamanho para chamar a atenção para aquilo
que considera mais bonito ou mais importante.

Da imagem para o texto
5

6

7

Comentários e respostas das atividades

9

559

b) A confiança no “homem do amanhã” é uma alusão
ao futuro, à grandeza que o Brasil pode alcançar.
É importante notar que essa referência é feita no
último verso do poema, depois de serem enumeradas todas as riquezas do país. É como se a grandeza
futura do país fosse uma consequência natural das
riquezas que possui.

A imagem de um país vibrante, vivo. Os verbos fazem
referência aos sons produzidos pela natureza (cantando, zumbindo, gritando, vociferando) e também pela
ação humana (o balanço das redes, o apito das sereias
e todos os ruídos das usinas). O resultado é a ideia da
vida que pulsa.
São conversas de fazendeiros, mineiros, operários,
garimpeiros e coronéis. As conversas acontecem nos
cafezais, nas galerias de ouro, nos fornos de aço, nos
garimpos, nas varandas das roças.

b) As atividades, tão diversificadas (agricultura, riqueza
mineral, indústria), demonstram o potencial econômico do país.
“Vozes de todas as raças que a maresia dos portos joga
no sertão!”. Nesse verso, o eu lírico usa os portos (os
imigrantes vinham de navio da Europa para cá) para
representar a chegada das “vozes de todas as raças” ao
Brasil. Além disso, ao afirmar que a maresia dos portos
os “joga no sertão”, alude à participação dessas pessoas
na agricultura.
a) O verso “Vaias de Bolsas empinando números como
papagaios” usa a metáfora das pipas (papagaios)
que sobem no céu para fazer referência às altas do
café na Bolsa de Valores, uma das principais fontes
de riqueza do Brasil no início do século XX. O verso
“Tumulto de ruas que saracoteiam sob arranha-

O termo “berço” e o pronome que a ele se refere aparecem no plural porque precisam resgatar todos os
aspectos que definem a identidade do povo e do país.
Trata-se de um berço marcado pela multiplicidade
de riquezas naturais e artificiais, sacudido por sons
que sugerem alegria e agitação, onde dorme “moreno,
confiante, o homem de amanhã”.
a) A cor morena sugere a mistura de raças que caracteriza o brasileiro: índio, europeu, negro e imigrante
se uniram na construção do país e na formação do
povo.

Não. O eu lírico começa destacando elementos da
natureza (a pureza do sol, a claridade, as cintilações)
e depois fala a respeito da diversidade de cenários
que são encontrados no país. O Brasil que é apresentado no poema tem características muito distintas e
a enumeração de muitas delas sugere que não há um
único símbolo para determinar sua identidade. Ela é
o resultado de toda essa diversidade.

a) Agricultura (café, cacau — não está explícito, mas
a referência aos coronéis leva a essa inferência),
extração de minerais preciosos, indústria.

8

b) O eu lírico, depois de falar das belezas e riquezas
“naturais” do país (coxilhas e planaltos, Ouro Preto,
Bahia, etc.), passa a falar das transformações trazidas por essas riquezas: o desenvolvimento das
cidades e a chegada de imigrantes, que se integram
ao povo brasileiro, transformando a paisagem e
interagindo com a cultura nacional.

Trilha sonora

564

O objetivo da proposta é levar os alunos a perceber que
os primeiros modernistas compartilhavam o projeto de
resgatar os elementos nacionais a partir de uma visão que
se afastasse da idealização romântica. O tema musical
de Villa-Lobos dá vida aos inúmeros trens que cruzavam
o Brasil no início do século XX. A letra de Ferreira Gullar
ajuda a explicitar a imagem de um país mais inocente,
puro, que se revela não só na sua natureza, mas também
na integração entre litoral e interior. Maria Bethânia também gravou “Canto do pajé” (Villa-Lobos e C. Paulo Barros),
no CD 25 anos (Philips, 1990). Associada a um trecho de
texto de Mário de Andrade, essa música ilustra o desejo
modernista de reler os símbolos da nacionalidade e pode
ser ouvida com os alunos.

Texto para análise

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4

-céus” refere-se ao desenvolvimento dos centros urbanos, principalmente Rio e São Paulo, com a construção
de grandes prédios e avenidas. Em São Paulo, esse desenvolvimento foi trazido pela riqueza do café. No Rio,
pela decisão do prefeito Pereira Passos, que resolveu
“civilizar” a capital do país.

568

1

A cidade de São Paulo, mais especificamente a casa
do eu lírico, na rua Lopes Chaves. E o norte, em algum
local de extração de borracha, distante do cenário em
que o eu lírico se encontra.

2

Ele é pálido, magro e seus cabelos escorrem no rosto.
a) O homem é um seringueiro. O verso que indica sua
atividade é: “Depois de fazer uma pele com a borracha do dia”.
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> Sim. Os cocares representam a cultura indígena, o
elemento nacional aqui relembrado e colocado em
condição de igualdade com outros aspectos culturais
e artísticos valorizados pelos primeiros modernistas.

b) A extração de borracha é um trabalho braçal pesado
e cansativo, em uma região distante da industrialização e do desenvolvimento. Isso faz com que o
seringueiro seja pálido e magro.
“Abancado à escrivaninha em São Paulo”; “com o livro
palerma olhando pra mim”. O eu lírico está na escrivaninha, diante de um livro, lendo ou escrevendo, o que
sugere que ele exerça um trabalho intelectual.

3

a) As estátuas de pedra-sabão dos doze profetas, esculpidas por Aleijadinho.

a) O eu lírico é um homem urbano, morando em uma
grande cidade, em um cenário muito distante daquele em que se encontra o seringueiro.
b) Porque o eu lírico constata a diversidade cultural e
social que existe em nosso país. Ele se dá conta de que
alguém tão diferente dele, vivendo outra realidade, é
também um brasileiro.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4

A descoberta feita pelo eu lírico não é apenas a de um
homem diferente dele, mas de como essa diferença
representa o real sentido da nacionalidade brasileira,
que até então era ignorada ou “esquecida” por esse
homem urbano. A inclusão do “homem do norte”
amplia a percepção do que significa a nossa “brasilidade”. Nesse sentido, o poema tematiza um processo
de redescoberta de uma nação e seu povo, simbolizado
pelo seringueiro do norte, tão diferente do intelectual
paulista, mas igualmente brasileiro.

5

O título “Descobrimento” pode se referir à constatação
feita pelo eu lírico, mas também pode ser interpretado
como um novo “descobrimento” do Brasil. O título destaca a intenção modernista de mostrar que há “Brasis”
ignorados, esperando serem descobertos.

6

Espera-se que os alunos percebam que as manifestações artísticas desse período são marcadas pela
inovação: o cinema deixa de ser mudo, com a invenção do vitafone; a arquitetura brasileira se inscreve
na modernidade com a construção da primeira casa
modernista; o Monumento às bandeiras, de Brecheret,
claramente modernista, revelará as novas tendências
do início do século. Além disso, o escândalo na exposição dadaísta ilustra o caráter mais revolucionário
desse período. O que se percebe na identificação
desses acontecimentos é o germe da “mudança”, que
marcará a produção da primeira geração modernista,
e o desprezo a tudo o que representa uma perspectiva
tradicional nas manifestações artísticas.

2

b) Ele é uma afirmação da grandiosidade da arte nacional: nada pode ser comparado a ela.
4

Os versos fazem referência à riqueza, advinda da exploração do ouro, que caracterizou o período em que
viveu Aleijadinho, ao valor inestimável (comparável
ao ouro) da obra de Aleijadinho, à religiosidade, que
definiu muito da arte barroca, época de maior opulência da região, e à pedra-sabão, material utilizado
por Aleijadinho para esculpir os profetas, bastante
comum em Minas. A expressão “minas” também pode
ser interpretada de duas formas: designação das minas
em que o ouro era extraído e referência à região (Minas
Gerais).

5

A valorização de elementos da cultura e da arte nacionais está na referência aos cocares (cultura indígena) e
na apresentação da obra de Aleijadinho e da paisagem
de Minas de forma grandiosa, descrevendo-as como
“degraus da arte” do nosso país “onde ninguém mais
subiu”. Dessa maneira, o eu lírico deixa evidente a
supremacia da arte nacional sobre qualquer outra
manifestação artística já produzida.

Texto para análise
1

579

Macunaíma é preguiçoso: vivia deitado e ficava olhando
o trabalho dos outros. Era peralta, interesseiro (só fazia
alguma coisa para ganhar dinheiro), malicioso (gostava
de ver os outros nus e mexia nas “graças” das cunhatãs)
e grosseiro com os homens.

> O respeito aos mais velhos, o interesse em aprender
os rituais de sua cultura, inteligência (elogiada na
pajelança) e astúcia.
2

Termos (cunhatã, jirau, paxiúba, etc.) e costumes indígenas: a maloca em que vivia; os banhos no rio de
toda a família; as danças religiosas da tribo; a figura do
pajé e a alusão ao ritual de pajelança; o trabalho das
mulheres de ralar a mandioca para fazer farinha.

As montanhas, os profetas, as cúpulas das igrejas, as
palmeiras.

3

> Ele pretende enfatizar a grandiosidade e a beleza
da paisagem e da obra de Aleijadinho. Algumas
expressões que traduzem essa ênfase: “anfiteatro”; “monumentalizam”; “degraus da arte de
meu país”.

No momento em que Macunaíma é levado por Sofará
ao rio e se transforma em príncipe assim que é colocado no chão.

4

Em primeiro lugar, destaca-se no trecho a grafia do pronome se (“si”), escrito de forma a reproduzir a maneira
como é pronunciado na linguagem coloquial. Além
disso, o uso dos termos indígenas (mucambo, cunhatã)
e expressões mais próximas da linguagem cotidiana,
como “festinha” e “graças”.

5

Macunaíma é um herói às avessas: está distante das
figuras idealizadas apresentadas no Indianismo. Nesses

Texto para análise
1

Referem-se às “cúpulas brancas dos Passos” (isto é, as
cúpulas das capelas consagradas aos passos da paixão
de Cristo) e às palmeiras.

571

O eu lírico estabelece uma comparação entre as copas
das palmeiras da paisagem e cocares indígenas. As
palmeiras, com suas folhas, seriam semelhantes a
cocares de cabeça para baixo. Por isso, o eu lírico usa
a expressão “cocares revirados”.

Comentários e respostas das atividades

3
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> A combinação dos defeitos e qualidades da personagem representaria a dualidade da própria nação: os
seus defeitos seriam os nossos defeitos (a preguiça, o
interesse, a malícia), assim como suas qualidades (a
inteligência, o respeito pela cultura, a esperteza). O
Brasil, da mesma forma que o herói que o representa,
é marcado por contradições, por manifestações que,
muitas vezes, se opõem, distante do retrato idealizado da nação brasileira e dos heróis presentes nas
obras românticas.

Texto para análise
1

578

Ele destaca o “escuro” da manhã, embora “já estivesse
avançada”, e a chuva.

> Sim. A referência à manhã escura e à chuva contribui
para marcar a melancolia do eu lírico.
2

O estado de espírito do eu lírico. Ele atribui à chuva os
seus sentimentos nesse momento: a sua tristeza e a
sua resignação.
a) Conformidade, aceitação (ainda que triste) por parte
do eu lírico dos acontecimentos de sua vida.
b) A associação da chuva ao sentimento de resignação
simboliza a aceitação do eu lírico e, nesse caso, do
próprio Bandeira, da doença que tinha e da ameaça
constante da morte. Por meio do poema, percebemos que o eu lírico se conforma com seu destino,
aceita-o: a morte, aqui, é vista de forma tranquila,
resignada.

3

Conexões

O calor “tempestuoso”.

> Porque traz junto a resignação. É importante observar que esse consolo é melancólico, vem associado
à tristeza da chuva e à resignação.

Comentários e respostas das atividades

4

Ao utilizar a expressão destacada, o eu lírico deixa claro
que está sozinho: não há alguém que prepare o café
para ele. Com esse verso, a dimensão de sua solidão
parece ser maior: de forma simples, por meio de ação
cotidiana (preparar o próprio café), o eu lírico revela o
quanto está sozinho.

> A referência à sua reflexão sobre a vida e sobre as
mulheres que amou.
5

O uso do advérbio reflete a postura do eu lírico diante
da vida que teve: ao pensar sobre a própria vida e sobre
as mulheres que amou, sua atitude é também resignada, ciente das limitações que lhe foram impostas. Não
há revolta ou tristeza, apenas a consciência tranquila
do que viveu.

Jogo de ideias

tos que, na fase inicial do Modernismo, permitem identificar,
em outras formas de manifestação artística, o olhar inovador
que caracteriza a produção estética desse período. Além disso,
achamos ser possível, por meio dessa atividade, estimular a
reflexão dos alunos sobre os motivos de o caráter de ousadia e inovação presente na produção artística de influência
modernista ter causado estranhamento ao público da época.
Acreditamos que a tarefa de selecionar diferentes formas de
manifestação artística e explicar o que fez com que, no período
em que foram criadas/produzidas, tivessem sido denominadas
modernas permitirá que os alunos exercitem sua capacidade
de análise dos aspectos que evidenciam o olhar modernista
para a arte. Achamos que, por meio dessa análise, os alunos serão capazes, também, de ampliar seus conhecimentos no que
diz respeito à dificuldade de aceitação da produção artística
produzida pela primeira geração modernista por um público
acostumado a ver como sinônimo de beleza os modelos do
passado. Para que isso ocorra, será necessário que eles, no
momento de selecionar as obras das manifestações artísticas
apresentadas na atividade que tenham sido consideradas
modernas no período em questão, identifiquem, por exemplo,
o que está destacado no capítulo a respeito da construção da
primeira casa modernista brasileira. É justamente o estilo arrojado da sua arquitetura, marcada por linhas retas e despida
de ornamentos, que a faz moderna e, por contrariar os modelos
do passado, provocou as mais variadas reações: enquanto a
imprensa deu grande destaque à ousadia da obra, a sociedade
a repudiou por não reconhecer, na construção, os padrões
arquitetônicos a que estava habituada. Seria interessante
que, depois da apresentação das diferentes manifestações
artísticas selecionadas para a atividade, os alunos fizessem
uma discussão sobre por que os aspectos de modernidade
identificáveis nas obras escolhidas foram vistos, a princípio,
pelo público, com tanta resistência. O principal objetivo dessa
reflexão é levar os alunos a uma discussão que retome alguns
dos principais conceitos do capítulo e permita uma aplicação
do conhecimento que adquiriram.

579

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre o Modernismo no
Brasil e, em especial, sobre a primeira geração, levar os alunos
a expandirem seu conhecimento no que se refere aos elemen-

582

No filme Um só coração, há cenas de sexo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

romances, os heróis eram perfeitos, dotados de nobreza
de caráter, força e coragem. Em Macunaíma, embora
haja características positivas, o que sobressai são os
seus defeitos, sua falta de caráter.

No filme Macunaíma, há algumas cenas que poderão constranger os alunos. Recomendamos assistir ao filme antes
de exibi-lo à classe.
No CD Noel Rosa: songbook, vários intérpretes, sugerimos aproximar a obra do sambista dos primeiros livros de
Manuel Bandeira pode ser um bom exercício comparativo
entre os versos que exaltam a vida popular e a produção
artística popular em si.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 584
Para sugestões gerais sobre o trabalho com o texto transcrito nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 23.
Na poesia de Carlos Drummond de Andrade podemos
reconhecer alguns dos aspectos que são identificados como
característicos da segunda geração modernista brasileira.
Essa foi a razão que nos levou a selecionar um de seus poemas para o primeiro contato dos alunos com a poesia dos
autores dessa geração.
Para estimular a conversa sobre o poema lido, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:
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> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?

ao mesmo tempo, parecem abrir caminho com
os cotovelos. Pode-se dizer que empurram uns
aos outros, como se quisessem sair desse “mar
de corpos”.

> Do que trata o poema?

> O que aparece na foto reproduzida na seção?

> Perceberam alguma relação entre a foto e o poema?
> O eu lírico começa por apresentar ao leitor o processo de construção do seu elefante. Que tipo de
“material” entra na confecção do elefante?

2

> Quando o elefante fica pronto, que aparência ele
tem?

a) Resposta pessoal. Possibilidade: o rosto voltado para
cima sugere a impossibilidade de encontrar, na Terra, uma solução para a guerra. É como se a solução
para a violência e para os conflitos tivesse que vir
de “cima”, de um ser superior, capaz de controlar
a insanidade dos seres humanos. Também se pode
supor que a morte singulariza as pessoas, porque põe
fim a uma vida particular e afeta todos aqueles cujas
vidas se entrelaçavam com a de quem morreu. Uma
terceira possibilidade seria pensar que as cabeças,
assim como as pessoas, desejam “respirar” fora da
guerra. Como os soldados parecem mergulhados em
um mar de morte, as cabeças parecem buscar o ar
acima desse mar.

> Para que o elefante foi construído?

> Como as pessoas reagem ao elefante?
> Essa reação o desanima?

> Na última estrofe, o eu lírico confessa que “ama”
disfarçar-se em seu elefante. O que eles acham
dessa confissão? Ela afeta o sentido do poema?
Por quê?

> O texto e a foto os fazem lembrar de outros textos,
músicas ou filmes contemporâneos? Se sim, qual é
a semelhança percebida?

b) Espera-se que o aluno perceba que o fato de os
soldados usarem apenas os próprios corpos pode
indicar que a violência da guerra provém do próprio
ser humano. Ele mesmo pode causar a morte e o
sofrimento que aparecem na tela.
3

a) Espera-se que o aluno perceba que a figura parece
ser um homem que não sabe que já morreu. É uma
espécie de fantasma, ou de zumbi, que continua a
lutar ainda que morto.

Capítulo 26

Segunda geração: misticismo
e consciência social

586

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem
1

Espera-se que o aluno perceba que a figura sem cabeça parece “olhar” para o observador, como se fosse
flagrada em fuga.

b) Resposta pessoal. Possibilidade: a figura representa
o fato de os soldados lutarem sem saber por quê.
Vão à guerra, mas estão perdidos, sem direção.
4

b) O uso da cor, no quadro, cria uma atmosfera pesada, lúgubre, própria de uma cena de guerra em
que há corpos espalhados e a presença constante
da morte e da dor. Nesse sentido, realmente a obra
ilustra o “horror das cores radiantes e felizes” que
acabou por se tornar um traço característico da
pintura de Segall.

587

Espera-se que o aluno identifique um amontoado de
soldados e de corpos, além de pedaços de corpos. Vivos e
mortos são representados juntos (há, em primeiro plano,
no canto direito, um corpo sem cabeça e, logo abaixo, um
braço que foi arrancado do tronco). Ao fundo, veem-se
árvores, nuvens carregadas, que podem ser parte de
um céu tempestuoso ou, o que é mais provável, fruto
de explosões.
a) Espera-se que o aluno perceba que não. Não há diferenças entre os uniformes, emblemas ou bandeiras.
b) Espera-se que os alunos percebam que os soldados
estão em postura defensiva. Protegem o rosto e,

a) No quadro predominam tons escuros, como o cinza,
o terra, o ocre, o vermelho-escuro.

5

A guerra aparece como um acontecimento sombrio,
destrutivo, que dilacera física e emocionalmente as
pessoas. O dilaceramento físico é representado pelos
pedaços de corpos espalhados pela tela; o dilaceramento espiritual é sugerido pelo amontoado de soldados
sem rosto (sem identidade), sem bandeira, e pelos
mortos que se voltam para o céu como a pedir ajuda.
Essa imagem é construída pela combinação do uso de
cores mais escuras, pelo destaque dado às partes de
corpos estraçalhados e pelo céu meio tempestuoso em
que as nuvens sugerem incêndios ao longe.

Comentários e respostas das atividades

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> Se considerarmos o objetivo do eu lírico, a jornada
do elefante pode ser vista como um fracasso. Isso é
motivo para ele desistir? Por quê?

As perguntas sugeridas servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

Essa representação dá ênfase ao fato de os soldados serem pessoas anônimas, sem identidade, igualados pela
brutalidade do conflito de que participam. Tornam-se
“corpos” a serviço da guerra.
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6

a) A “noite” apresentada, além de trazer a escuridão,
que impede o eu lírico de ver seus “irmãos”, também
abafa os rumores, espalha o medo e a incompreensão. Ela paralisa os guerreiros, elimina a esperança,
é “mortal, completa, sem reticências”; dissolve
homens e pátrias.
b) A noite simboliza a guerra. Isso fica evidente pelas
ações a ela atribuídas pelo eu lírico: tirar a esperança, espalhar o medo e a incompreensão, dissolver
homens e pátrias. Ela é muito mais do que o tempo
transcorrido entre o ocaso e o nascer do sol. Seu
poder de destruição não existe na natureza, ele é
fruto da ação humana.

7

(paz) já foram apresentadas. É como se, após fazer
uma caracterização do poder libertador da paz, o
eu lírico “conclamasse” seus irmãos a acreditarem
na mesma ideia: “havemos de amanhecer”, ou seja,
havemos de terminar com a guerra e alcançar a paz.

587

A primeira parte do poema corresponde à chegada da
noite (guerra). A segunda, ao nascer do dia (aurora).
a) A primeira parte é marcada pela desesperança e
pelo medo. A segunda parte assinala a volta da
esperança.

9

> A referência é à Segunda Guerra Mundial, quando
Alemanha e Itália marcharam sobre a Europa sob a
liderança do ditador nazista Adolf Hitler e do fascista
Benito Mussolini.
10 Espera-se que o aluno perceba que à aurora é atribuída a possibilidade de subir, expulsar a treva noturna,
decompor o triste mundo fascista. A atribuição dessas
“habilidades” humanas seria a prosopopeia. Para referir-se à aurora, porém, o eu lírico emprega uma metonímia: é o contato com os dedos da aurora que faz com
que o mundo fascista se decomponha. Há assim uma
combinação entre a prosopopeia (personificação da
aurora) e a metonímia (emprego da parte — dedos —
pelo todo).

> Metonimicamente representada por seus “dedos
róseos”, a aurora levanta delicadamente o véu das
“raivas, queixas e humilhações” que, trazido pela
noite (guerra), leva os seres humanos ao conflito.
Por meio dessas figuras, acentua-se a imagem da
paz como algo delicado, que protege as pessoas,
quase como uma figura materna que acolhe os filhos
assustados pela noite sem fim.

b) A aurora (o nascer do dia) representa o fim da guerra, o
momento em que a luz do sol afasta a “treva noturna”;
representa a esperança de uma vida mais fraterna e
mais justa.
8

Na primeira parte, predomina a flexão dos verbos no
pretérito (perfeito ou imperfeito) e no presente do
indicativo. Como exemplos de pretérito, temos: desceu, perturbavam, espalhou, caiu, apagou, anoiteceu,
tinham. São exemplos do presente: enxergo, acusam,
paralisa, abre, é, dissolve, tem. Na segunda parte, são
empregados o futuro e o presente do indicativo. O primeiro verbo — divisar — aparece no presente. Depois
dele, há uma alternância entre verbos no futuro (simples e composto) — vais acender, repartirás, encontrará,
havemos de amanhecer — e no presente: adivinho-te,
sobes, (se) decompõe, avançam, estremece, é, enlaçam,
adquirem, tinge.

Comentários e respostas das atividades

a) A primeira parte apresenta os acontecimentos
“reais” que estão associados à guerra. Os que são
vistos como uma possibilidade futura aparecem
na segunda parte, associados ao fim da guerra, à
aurora.
b) Os tempos do modo indicativo fazem referência, na
língua portuguesa, a fatos reais. Como predomina,
na primeira parte do poema, o uso de verbos no
presente e no passado, devemos entender que a
guerra é uma realidade. A segunda parte começa
com o uso do futuro associado à chegada da aurora, que simboliza a paz. Esse uso coloca a aurora
como uma possibilidade, não como uma realidade.
O tempo presente é marcado pela guerra. O futuro
traz a promessa da paz.
c) O uso da primeira pessoa do plural faz referência
a toda a humanidade e não apenas ao eu lírico. É
necessário que todas as pessoas acreditem na possibilidade de paz para que ela ocorra. O uso do verbo
na primeira pessoa do plural ocorre na última parte
do poema, porque todas as qualidades da aurora

“O triste mundo fascista se decompõe ao contato de
teus dedos”.

11

O quadro apresenta a guerra como um evento destruidor, que despersonaliza os soldados e traz a morte e a
escuridão. Nesse sentido, é semelhante à imagem da
“noite” que desce sobre o mundo na primeira parte do
poema de Drummond.

Trilha sonora

591

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Da imagem para o texto

O objetivo da atividade é permitir aos alunos perceber
que belas metáforas podem também ser criadas para representar acontecimentos e desencadear reflexões a respeito
de fatos históricos.
Espera-se que os alunos percebam que a rosa de Hiroxima é a bomba atômica. O que possibilita essa comparação é o fato de o cogumelo formado no momento da
explosão de uma bomba atômica lembrar uma rosa aberta.
As feridas são os efeitos da bomba: a mudez, a cegueira, as
alterações no ciclo menstrual, os problemas de formação
e desenvolvimento, a infertilidade. Essas feridas seriam
comparadas a rosas cálidas por seu efeito devastador ser,
na vida do indivíduo, comparável ao da bomba atirada em
Hiroxima; o adjetivo cálidas é uma referência ao calor da
explosão atômica. Não são mencionados os efeitos da bomba
sobre elementos masculinos, porque a rosa é um elemento
feminino, e os efeitos mais devastadores da radiação estão
relacionados à gestação e à hereditariedade. Quanto aos
atributos: radioativa, porque a radioatividade gerada pela
explosão demora décadas a desaparecer; hereditária, porque
os efeitos da radiação continuam a afetar filhos e netos dos
sobreviventes. Por isso, ela é estúpida e inválida e acaba se
transformando em antirrosa, ou seja, na negação de tudo
aquilo que uma rosa simboliza. O prefixo anti- pode também ser relacionado ao fato de que a bomba é a negação da
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criação, já que nela o átomo, elemento criador, é empregado
para destruir. Uma interpretação possível para o poema é
identificar um apelo do eu lírico para que não se deixe de
pensar naqueles que sofreram as consequências da explosão
atômica, mas que, principalmente, não se relegue ao esquecimento aquilo que os causou: a bomba. Por esse motivo,
ele diria “pensem nas feridas”, “mas não se esqueçam da
rosa de Hiroxima”, ou seja, a piedade pelas vítimas não
deve tomar o lugar da preocupação com futuras explosões.
As duas ações são importantes. Espera-se que os alunos
percebam que o poema leva o leitor à reflexão.

d) Ao caracterizar José dessa maneira, o eu lírico
estabelece uma identificação entre todos aqueles
que fazem versos, que se dedicam à poesia, e o
interlocutor, já que, como eles, também faz versos.
José, metaforicamente, sintetiza as esperanças e as
angústias da humanidade, inclusive as do próprio
eu lírico, que se dirige a ele.

592
3

1

As luzes se apagaram, não há mais ninguém ali e a
noite esfriou.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) Podemos dizer que, em uma primeira interpretação,
a cena simboliza o fim das esperanças ou perspectivas do indivíduo. Aquilo que foi positivo, alegre (a
festa) deixou de existir; aquilo que José imaginava
que teria não veio e ele se encontra sozinho, sem
saber para onde ir. Considerando o contexto em
que foi produzido o poema, é possível afirmar que
a festa simboliza a ilusão, provocada pelas descobertas e invenções do final do século XIX, de que o
progresso, a ciência, a humanidade caminhavam
para uma evolução progressiva. A Primeira Guerra
Mundial, o crescente fortalecimento do totalitarismo, a percepção de que a ciência não teria todas as
respostas causaram dúvidas e incertezas: acabaram
com a festa “prometida” no século anterior.

a) A estrutura paralelística utilizada revela que a vida
de José é caracterizada pela ausência (sem) e pela
negação (não) do que esperava ou desejava, simbolizando a frustração de todas as expectativas do
indivíduo. Ele não tem ou perdeu as coisas mais
simples e cotidianas que caracterizam a “existência” humana: não tem amor, voz, “prazeres” (beber,
fumar, cuspir); o dia, o bonde, o riso e a utopia não
vieram.
b) O bonde é um elemento cotidiano; o riso e a utopia
referem-se a uma esfera existencial, já que riso aqui
pode ser entendido como alegria ou felicidade. Ao
colocar esses elementos no mesmo plano, o poema
intensifica a frustração de José, já que tudo, em
qualquer plano, lhe parece ser negado.

b) Espera-se que o aluno perceba que o questionamento de Drummond é válido tanto dentro do
contexto em que foi escrito, quanto em qualquer
outro em que a perplexidade diante da complexidade da vida nos visite.

c) A enumeração do que é “negado” a José, daquilo
que não se concretizou, é o recurso utilizado para
mostrar um sujeito que vai sendo “encurralado”
pela vida, desiludindo-se a cada instante. No seu
percurso, nada do que poderia representar alguma
esperança aconteceu. Não há mais o que esperar:
“tudo acabou”, “tudo fugiu”, “tudo mofou”. Essa
pressão é reforçada pelo questionamento da expressão E agora, José?. Nada mais resta a ele, que
está em um “beco sem saída”.

c) Possibilidade: pode estar se sentindo só, deprimido, angustiado. A situação sugere sentimentos sombrios.
2

José é anônimo, desconhecido, zomba dos outros, faz
versos, ama e protesta.
a) A sua atuação no mundo, seus sentimentos e atitudes diante da realidade cotidiana. José é alguém que
se manifesta, que se posiciona diante do mundo em
que vive. Ele tem voz (faz versos), sente e protesta.
b) José não pode mais se manifestar, não pode mais
viver: está sem saída. Aquilo que o caracteriza
(suas ações e sentimentos) não tem mais espaço
no cenário que é descrito: ele se encontra só e
sem perspectivas diante da vida. Assim, ele não
vive um momento cotidiano, mas um momento
de confronto, em que é obrigado a refletir sobre
sua experiência e seu destino.
c) Podemos dizer que o nome José não se refere a
alguém específico, mas simboliza todos os seres
humanos que se veem diante de uma situação
sem saída. O nome do interlocutor, por ser bastante comum entre os brasileiros, sugere que “José”

O paralelismo é construído por estruturas negativas
em que a preposição “sem” e o advérbio “não” são
repetidos, associados a elementos que constituem a
“vida” de um indivíduo ou refletem suas expectativas
com relação a ela.

4

Podemos dizer que os verbos indicam as possibilidades
de “ação” de José diante do dilema que vive; representariam as suas “saídas” para a situação em que se
encontra. O modo subjuntivo, porém, indica tratar-se
de hipóteses, mas não de certezas. São ações que José
poderia realizar, mas que não concretiza.
a) O verbo “gritar” evoca a reação do eu lírico, que se
rebelaria contra a situação, recuperando o “discurso” que perdeu; o verbo “gemer”, apresentado a
seguir, sugere um enfraquecimento dessa reação:
sua voz ainda é ouvida, mas agora simboliza o
lamento; os outros dois que se sucedem (“tocasse/
dormisse”) trazem a ideia de acomodação ou de
alienação diante dessa realidade. Os dois últimos
representam o processo de desistência que começa a se instalar: primeiro a percepção de que não
adianta lutar (“cansasse”), depois o “abandono”
completo, trazido pela morte.

Comentários e respostas das atividades

Texto para análise

é uma pessoa qualquer. Representa o anônimo.
Uma outra possibilidade de interpretação é compreender que “você” refere-se ao leitor, como se
o eu lírico quisesse enfatizar que o leitor também
é um “José”.
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5

c) “Aceita-o / como ele aceitará sua forma definitiva e
concentrada / no espaço.”
3

a) A caracterização revela que as palavras têm vários
sentidos, que podem ser interpretadas de várias
formas, que apresentam diferentes conotações
dependendo da maneira como são usadas ou do
contexto em que forem utilizadas.

José resiste, contra todas as expectativas, mesmo não
tendo saída. Ele insiste em “continuar vivo”.

> Embora tudo lhe tenha sido tirado e ele tenha sido encurralado pela falta de perspectiva, José insiste em ter
esperança: não morre e continua a “marchar”, mesmo
que, como indica o último verso, não saiba para onde
vai. Por outro lado, é possível também entender que o
eu lírico se irrita com José, justamente por ele ser tão
resistente, por não sucumbir às adversidades, mesmo
não sabendo para onde ir. É como se ele dissesse: se
você protestasse ou morresse, mas nem isso, José!
6

Espera-se que os alunos relacionem esse acontecimento à obra de Picasso mencionada na linha do tempo. E
também percebam que o contexto apresentado na linha
do tempo (conflitos nacionais, Segunda Guerra Mundial,
bombas atômicas, etc.) determinará a produção de obras
que procuram retratar artisticamente, como Guernica, o
horror causado pela guerra e pelos conflitos. O projeto
literário da segunda geração modernista deixa claro que
algumas das manifestações artísticas do período refletem
a postura crítica de seus autores diante da brutalidade
desse tipo de situação e toma para si a tarefa de refletir
sobre o destino da humanidade e de fazer sua voz ser
ouvida por todos. A obra passa a ser quase um manifesto
contra os horrores que seu tempo testemunha e uma
proposta de reflexão sobre o destino da humanidade.

Texto para análise
1

599

b) Significa compreender e descobrir o mistério das
palavras, desvendar as “faces” ocultas sob o seu sentido neutro e escolher uma delas para o seu poema.
Só assim ele ganhará sua “forma definitiva e concentrada”.
4

1

Comentários e respostas das atividades

É preciso “penetrar” no reino das palavras, pois lá se
encontram os poemas que estão esperando para serem
escritos.

2

Poeta é alguém que não é “alegre nem triste”, que canta
“porque o instante existe” e cuja vida “está completa”.

A conjunção explica qual é o motivo de o eu lírico cantar:
as experiências singulares vividas a cada instante.

> O verso pode ser interpretado como uma segunda
explicação para o canto: “eu canto porque minha
vida está completa”. Também pode ser lido como a
consequência de o “instante” existir: a vida do eu
lírico fica completa (porque o instante existe, minha
vida está completa).
3

a) Que as palavras e seus inúmeros significados são
o material bruto para sua poesia, esperando para
serem selecionadas e associadas a outras para
comporem o poema.
b) Essa afirmação indica que a poesia resulta da
“maturação” do poema, do trabalho do poeta com
as palavras. Ela não é mero fruto da inspiração.
Esse significado do fazer poético é reforçado pelas
proibições apresentadas, que enfatizam a ideia de
que a poesia é feita de palavras, da elaboração da
linguagem e não simplesmente de temas. Fazer
poesia não é apenas veicular uma mensagem,
exprimindo-a diretamente. É mais que isso.

603

> Espera-se que o aluno perceba que “instante”, no
poema, não está relacionado apenas a tempo, mas
a circunstâncias especiais que o poeta muitas vezes
é capaz de captar e que registra em seus poemas.

b) Espera-se que o aluno perceba que, para o eu lírico,
o tema não é suficiente para se compor um poema.
2

Espera-se que o aluno perceba que o fazer poético é
resultado de uma amadurecida busca do poeta pela
palavra mais acertada, pela descoberta do sentido mais
adequado para expressar o poético que ele guarda em si
mesmo. Nesse sentido, o poema é, em primeiro lugar, a
seleção e a ordenação de palavras e seus significados, a
sua materialidade verbal. Fazer poesia não é se deixar
levar pela inspiração ou pela espontaneidade. Também
não se trata de privilegiar a mensagem. O fazer poético é
busca, é luta, é a descoberta dos mistérios das palavras.
O que o poeta diz deve estar intimamente vinculado à
forma como ele diz. Só penetrando no “reino das palavras” é que ele poderá dar sentido à sua poesia.

Texto para análise

Os acontecimentos, as experiências pessoais (“afinidades, aniversários, incidentes”), o prazer ou o desprazer,
os sentimentos e os pensamentos.
a) Elas indicam que a apresentação de fatos, a expressão
da subjetividade em si não constituem a poesia. A poesia independe, segundo o eu lírico, da subjetividade
e do mundo objetivo.

Cada palavra tem “mil faces secretas sob a face neutra”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) A gradação reforça a ideia de que não há como fugir
dessa situação: qualquer reação de José está fadada
ao fracasso. A única possibilidade que ele tem de
dar fim à situação em que se encontra é a morte,
mas, mesmo assim, sem resolver seus problemas.

Espera-se que o aluno perceba que há uma relação
de causa e consequência entre os dois versos. Como
é irmão das coisas fugidias, o eu lírico não sente gozo
nem tormento, ou seja, como aceita o fato de tudo
ser efêmero, o começar e o terminar das coisas não o
abalam.

> Os dois termos revelam que o poeta é aquele que
canta o momento presente, vivido em sua plenitude.
Por isso, ele se define como irmão do que é efêmero.
4

Todos os verbos estão no presente do indicativo (canto,
existe, sou, sinto, atravesso, etc.).

> O uso do presente enfatiza a ideia do “instante” que
determina o canto do presente, do instante. Por meio
dos verbos, o eu lírico evidencia sua relação com o
momento, que motiva o seu canto.
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Desmorono / edifico; permaneço / me desfaço; se fico
/ passo. Podemos dizer que as antíteses representam
as dúvidas ou as incertezas do eu lírico, ou ainda o que
ele não consegue ou não quer definir sobre si mesmo.

> A certeza de seu canto e de que “a canção é tudo”.
O eu lírico também sabe que um dia estará mudo.
Podemos dizer que ele se define a partir de seu fazer
poético: sugere que a única coisa que importa na
sua existência é a criação poética.
6

sentido geral do que é ali recomendado como comportamento a ser seguido na doutrina católica.
2

Espera-se que o aluno perceba que as palavras envelheceram separadas em ilhas dentro dos homens por
terem ficado isoladas pelo próprio afastamento entre
as pessoas. Esse afastamento impediu as trocas que as
manteriam “jovens”. Elas se mumificaram na boca dos
legisladores, porque eles deixaram de cumprir o papel
de renovar as leis. Apodreceram nas promessas dos
tiranos, porque as promessas ou não foram cumpridas
ou foram cumpridas e se transformaram em pesadelos
de sofrimento como as atrocidades cometidas durante
as guerras. As palavras nada significam nos discursos
dos homens públicos, porque eles mentem, usam-nas
para iludir.

3

a) Segundo o eu lírico, os “homens de hoje” também
“profanam” o verbo de Deus com suas ações, descritas no início do poema, e sugere que se distanciaram, dessa forma, da palavra “divina”.

Porque é marcado pela contradição, pelos opostos:
“quando a sente alegre / fica triste”; “se a vê descontente / dá risada”.

> Que esse tipo de amor se alegra com o sofrimento
do ser amado, como se isso desse ao sentimento um
“valor” maior.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

7

Possibilidades: “louco amor”; “desassombrado”; “doido”; “delirante”.
a) Essas palavras e expressões enfatizam as contradições desse amor, porque ele só sobrevive se não
possuir o objeto de seu amor.
b) Espera-se que o aluno perceba que as palavras e
expressões que caracterizam o amor do eu lírico
somente reforçam a ideia apresentada pela palavra “estranho”, já que conferem a esse sentimento
características incomuns.

8

4

Em diversos momentos o eu lírico refere-se à necessidade de fazer de novo viver a palavra. A função do
poeta seria: “vivificar a palavra de novo”; “oferecê-la
outra vez aos homens”; “restituir-lhe a sua essência”;
“reconstituir seu conteúdo mágico” e garantir, dessa forma, o retorno à comunhão das línguas, perdida pela
humanidade por seus pecados. Por meio da poesia
e da voz do poeta, o homem encontraria a salvação
em Deus.

5

A poesia de Jorge de Lima volta-se para a temática
espiritual e tem como objetivo “restaurar a poesia em
Cristo”. Esse objetivo e a função do poeta descrita no
texto são semelhantes por vincularem o trabalho do
poeta à religião.

6

Espera-se que o aluno perceba que “as palavras ressuscitarão” é uma alusão à ressurreição de Cristo. Assim
como ele morreu e ressuscitou, as palavras de Deus,
mortas pelo mau uso, também ressuscitarão um dia
por meio do trabalho dos poetas.

7

Nos dois últimos versos, o eu lírico afirma que aqueles
que estiverem mergulhados no momento e no limite,
ou seja, aqueles que não perceberem ou se preocuparem com a vida eterna prometida pelo texto bíblico,
com a possibilidade de ressurreição, não o compreenderão. A frase destacada tem o mesmo significado
da frase famosa constantemente repetida no texto do
Novo testamento.

8

O primeiro se refere à época anterior à chegada do novo
século (ao passado). O segundo, ao século XX.

9

O eu lírico não andará mais de bicicleta; não conversará
mais no portão “com meninas de cabelos cacheados”;
deverá dizer adeus à valsa, às “tardes preguiçosas”, “aos
cheiros do mundo”, “aos sambas” e ao amor puro.

Porque essa resistência proporciona a “eterna aventura
em que persiste” o eu lírico. Ele prefere essa situação
a ter uma “vida mal-aventurada”.

> Podemos dizer que há uma influência da visão neoplatônica do amor, desenvolvida no Renascimento,
que vê como perfeição o sentimento idealizado. O
“jogo amoroso” é que mantém o sentimento vivo:
se o amado sucumbe, o amor desaparece.
9

b) Porque é “una”, é a “palavra imortal” que jamais
adoecerá ou desaparecerá.

Para que possa existir. Retoma-se, nesses versos, a
ideia de que o amor não deve se concretizar. Por isso,
ele prefere “ferir” o ser amado, como uma forma de
garantir que não será correspondido e, assim, permanece no plano da idealização. Do contrário, acabaria
(feneceria).

> Espera-se que o aluno perceba que um amor que
não “fere”, que é correspondido, que é comum seria
um amor menor.
10 O que é importante nesse “maior amor” não é o “ser
amado”, mas o próprio sentimento, o “estar apaixonado”. Por isso, a realização faria o amor acabar.

Texto para análise
1

605

O eu lírico se refere às palavras de Deus, dos ensinamentos apresentados na Bíblia Sagrada.

> Embora a palavra de Deus possa ser usada para
aludir a todos os ensinamentos contidos na Bíblia,
um uso frequente é para fazer referência aos Dez
Mandamentos ou Tábuas da Lei.
Professor: sugerimos reler, com os alunos, os Dez Mandamentos, presentes na Bíblia Sagrada. Discuta com eles o

Comentários e respostas das atividades

5

a) Todas as situações mencionadas evocam um mundo
em que a vida era mais simples e prazerosa; parece
ser um mundo de inocência e ingenuidade.
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10 Possibilidades: “gases venenosos”; “barricadas”; “fuzilamentos”; “mortos”; “voos destruidores”.
a) O novo século é caracterizado pela dor, pelo sofrimento, pela violência e a morte, ou seja, trata-se de
um mundo que se esfacela, que se desmonta em
cenas de desesperança.
b) A repetição da expressão “é a hora”, retomada cinco
vezes no poema, associada aos termos “barricadas”,
“fuzilamentos”, “raiva”, “vingança”, “protesto geral”,
“voos destruidores”. Dessa forma, o eu lírico, por
meio da reiteração, enfatiza a desordem e destruição
que caracterizam o novo século.
11

O século XX seria uma metáfora para o inferno.
a) A descrença espiritual ou o abandono da religião.
Com a nova situação, nem mesmo a fé traz qualquer
consolo ou esperança ao eu lírico.  Também seria
possível afirmar que, diante desse novo mundo, a
fé de nada adianta, considerando a realidade que
se impõe.
b) Ele perde suas forças e não consegue esboçar qualquer reação diante do “apagamento” do mundo que
conhecia (“não tenho forças para gritar um grande
grito”).

12 Pode-se considerar que o verbo cair é usado para indicar que o eu lírico acaba “derrubado” pelas mudanças
ocorridas no mundo que conhecia. Ele “cai”, depois que
perde tudo o que o sustentava em pé. Pode-se pensar
também que a escolha do verbo cair esteja relacionada
à queda do céu (passado) para o inferno (século XX).

Comentários e respostas das atividades

a) Chão foi usado para fazer referência a todos os
acontecimentos que constroem a base sobre a qual
se ergueu o século XX.
b) O “chão” do século XX é caracterizado pelas multidões famintas e justiceiras, pela violência e pela
guerra (gases venenosos, barricadas, fuzilamentos),
pela destruição, pela raiva, pelo protesto e pela falta
de esperança.  
13 As misérias seriam “as fomes, desejos ânsias sonhos
perdidos”. O eu lírico sugere a elas que se unam.

> Os anjos-aviões podem representar os aviões de
bombardeio empregados na guerra, que fogem
a galope, aludindo, metaforicamente, aos anjos
cavaleiros do apocalipse: como eles, espalham o
sofrimento e partem levando consigo a esperança,
simbolizada pelo “cálice”.
14 Espera-se que o aluno perceba que o último verso do
poema é uma referência a essa passagem bíblica. O
último verso sugere que o eu lírico, assim como Jesus,

dirige-se a Deus para se referir, de forma afirmativa e
não interrogativa (como no trecho bíblico), ao fato de
ter sido também abandonado.
a) Possibilidade: considerando toda a sequência do
poema, a perda de ilusões e de esperança levam o
eu lírico a pedir a Deus que firme, ou seja, fixe, pare,
o tempo espaço, porque o abandonou. Ao contrário
de Jesus que questiona Deus, o eu lírico afirma o
abandono.
b) Poderíamos dizer que o eu lírico, sentindo-se abandonado, já não se sente, como Jesus, filho de Deus,
mas filho do século XX ao qual foi entregue.

Jogo de ideias

607

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar a discussão apresentada no capítulo sobre a segunda  
geração modernista e, em especial, sobre a obra de Carlos
Drummond de Andrade, levar os alunos a compreender
melhor como a expressão lírica das reflexões desse autor
continua bastante atual. Além disso, achamos ser possível,
por meio dessa atividade, estimular a reflexão, por parte
dos alunos, sobre a função social da poesia e o grande poder
de análise de grandes questões humanas que a produção
poética pode ter.
Acreditamos que a tarefa de selecionar poemas ou
versos de Drummond que sirvam como contraponto ou
complemento metafórico de notícias e fotos sobre grandes
tragédias/dramas da humanidade permitirá que os alunos
exercitem sua capacidade de relacionar fatos cotidianos
e questões humanas apresentados por Drummond com
situações apresentadas em jornais e revistas contemporâneos. Achamos que, por meio dessa análise, os alunos serão
capazes de compreender e aprofundar seus conhecimentos
no que diz respeito à força reflexiva da obra de Drummond
e, também, de constatar sua atualidade.
Para que isso ocorra, será necessário que eles, no momento de selecionar notícias e fotos que tematizem as grandes
tragédias ou dramas da humanidade na época atual, identifiquem, por exemplo, aquelas(es) que foram apresentadas(os)
no primeiro item da atividade. Essa seleção é fundamental
para que sejam escolhidos os poemas ou versos de Drummond que serão usados como contraponto/complemento
metafórico dos textos selecionados.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Em primeiro lugar, elas indicam a perda, a negação
e a despedida do que era prazeroso ou que simbolizava esse tempo de tranquilidade e inocência. Em
segundo, sugerem o caráter definitivo dessas mudanças: não há mais espaço para essas situações no
novo século e o eu lírico deve dar adeus ao mundo
que conhecia porque ele nunca mais será o mesmo.

Seria interessante que, após a apresentação da montagem da notícia/foto com poema/trecho de Drummond e da
explicação da relação entre eles, os alunos fizessem uma
discussão sobre as situações retratadas nas notícias/fotos
selecionadas e os versos escolhidos como complemento
metafórico para o fato noticiado, refletindo sobre a semelhança entre os temas tratados por Drummond e os que
circulam em jornais e revistas de nossa época. O principal
objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma discussão
que retome alguns dos principais conceitos do capítulo e
permita uma “aplicação” do conhecimento que adquiriram.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 612
Para sugestões gerais sobre o trabalho com o texto transcrito nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 23.
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Entre os autores que, a partir da década de 1930, dedicaram seus romances à apresentação das realidades específicas de diferentes regiões do Brasil, o nome de Erico Verissimo
merece destaque e atenção. Poucos autores revelaram, como
ele, as particularidades da vida no sul do país.

Caso o professor julgue interessante, antes de dar início
à conversa, pode apresentar aos alunos algumas informações básicas sobre o contexto político referido pelo texto.
A Revolução Federalista teve início em março de 1893 e foi
desencadeada pelo confronto entre dois grupos políticos:
os federalistas, ou maragatos, partidários de Gaspar Silveira
Martins, que defendia a revisão das constituições estaduais, o parlamentarismo e a centralização política, com o
fortalecimento do governo da União; e os republicanos,
também conhecidos como pica-paus, partidários de Júlio de
Castilhos, que adotava uma visão positivista e considerava
cada estado como uma “pequena pátria”, defendendo uma
política mais descentralizada.

> O texto e a foto os fazem lembrar de outros textos,
músicas ou filmes contemporâneos? Se sim, qual é
a semelhança percebida?
As perguntas sugeridas servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

Capítulo 27

O romance de 1930

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

José Lírio, personagem que protagoniza a ação no trecho
transcrito, é um tenente que luta ao lado dos federalistas
contra os republicanos, representados pela família Cambará,
detentora do poder político em Santa Fé.

Leitura da imagem

Para estimular a conversa sobre o texto lido, alguns tópicos
podem ser sugeridos aos alunos.

> O texto apresentou alguma dificuldade de compreensão para eles?

Vemos, em primeiro plano, uma caveira de boi. Ao
fundo, há uma casa modesta e algumas árvores com
folhas ralas. Dominando a foto, porém, observa-se o
solo arenoso, coberto de pedras, e galhos secos. O céu
claro não tem nuvem.

2

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que,
desde a caveira de boi até a vegetação rala, tudo na
foto sugere que a vida não prospera nesse espaço. Os
alunos podem, portanto, sugerir que a imagem provoca
a impressão de morte, de desolação, de seca, aridez,
etc. Mantido esse campo semântico, as respostas serão
aceitáveis.

3

Não é possível olhar para essa foto e não notar o
destaque dado a um símbolo da morte (a caveira de
boi). Pela posição que ocupa, pelo tamanho que tem,
proporcionalmente, em relação aos outros elementos
(ela é praticamente do mesmo tamanho que a casa),
pode-se supor que a intenção do fotógrafo foi determinar que a leitura de sua foto principiasse pelo
reconhecimento desse símbolo. O destaque, em primeiro plano, para o símbolo da morte parece sugerir
que o fator determinante naquele espaço é a seca:
ela controla todos os destinos, por isso, “domina” a
cena criada pela imagem.

> O que aparece na foto reproduzida na seção?

> Que tipo de sentimento toma conta de José Lírio?
Por quê?
> Ao mesmo tempo em que apresenta a ação presente, o narrador também revela aos leitores algumas
lembranças de Liroca. Que lembranças são essas?
Elas se relacionam com o momento presente?
> Eles já viveram alguma situação em que, como José
Lírio, acontecimentos presentes desencadeiam lembranças de momentos importantes do passado? Se
sim, quando e como isso aconteceu? A sensação é
semelhante à da personagem de Erico Verissimo?
> Como tenente das forças federalistas, José Lírio sabe
que se pode ter de atacar o Sobrado. Como ele se
sente diante dessa possibilidade?
> Eles já tiveram que enfrentar uma situação em que,
por força das circunstâncias, se viram em posição
contrária à de pessoas amigas? Se sim, que situação
foi essa?
> A leitura do trecho faz com que se possa quase
“sentir” o medo que toma conta de Liroca. O que,
no texto, contribui para desencadear esse tipo de
reação no leitor?
> O trecho permite que se faça uma reflexão sobre
a dura realidade dos conflitos armados: políticos
decidem entrar em guerra, mas quem combate são
as pessoas comuns, que não têm qualquer poder de

615

1

> Do que trata o texto lido?

> Perceberam alguma relação entre a foto e o texto?

614

Da imagem para o texto
4

615

a) O espaço é o da catinga (a planície avermelhada).

Comentários e respostas das atividades

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para o primeiro contato dos alunos com o romance regionalista, escolhemos a cena de abertura de O tempo e o vento,
trilogia em que Erico convida os leitores a acompanharem
a trajetória de duas famílias gaúchas ao longo de dois séculos. Na cena transcrita, vemos o entrelaçamento de fatos
históricos (referência à Revolução Federalista de 1893-1895)
e elementos ficcionais, recurso que revela a modernidade
do texto de Verissimo.

decisão e correm o risco de perder a própria vida de
um momento para o outro. O que eles pensam sobre
esse tipo de situação?

b) As personagens parecem andar sem direção pela
longa planície.

93

Sup_P3_(075-112)_c.indd 93

11/11/10 11:21 AM

às personagens avistá-los direito. Em seguida, sua
folhagem aparece através dos galhos pelados, sugerindo que houve uma aproximação. Na terceira
menção, o narrador usa os verbos para atribuir
um deslocamento aos juazeiros (“aproximaram-se, recuaram, sumiram-se”). Na verdade, são as
personagens que, ao atravessarem o sertão, aproximam-se e afastam-se dos juazeiros, até perdê-los de vista.

Os adjetivos são os seguintes (sempre associados aos
substantivos a que se referem): “planície avermelhada”,
“duas manchas verdes”, “areia do rio seco”, “galhos
pelados” e catinga “rala”.
a) Eles são importantes porque sugerem as condições
predominantes nesse espaço: o vermelho da planície introduz a ideia de calor extremo; a secura do
rio, os galhos desfolhados e a vegetação rala criam,
para o leitor, a imagem de um lugar muito quente e
seco, onde a vegetação é praticamente inexistente:
só as manchas “verdes” dos juazeiros aparecem
como algo vivo em meio ao sertão.

9

b) O narrador, depois de voltar a usar a cor vermelha
para sugerir o calor, recorre às ossadas de animais e
ao voo dos urubus sobre animais moribundos para
caracterizar o espaço desolado, onde a vida parece
não ter lugar. Tudo a que se refere está morto ou
morrendo.

Texto para análise
1

6

Essa ênfase ao espaço sugere que, nessa obra, ele será
o fator determinante na vida das personagens. Pelo
trecho lido, realmente é isso que acontece: elas são
apresentadas como infelizes, cansadas e famintas,
destacando o impacto das condições adversas da seca
sobre suas vidas.

O adjetivo substantivado é infelizes.
a) Em lugar de nomear as personagens, o narrador
deseja destacar sua condição: são infelizes.

619

As aves que cobriam o mulungu do bebedouro. Eles
ficam apreensivos porque indica a chegada da seca.
As aves estavam migrando para o sul em busca de
alimento, o que mostra que já estava escasso.
a) “Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo.”

b) O cansaço e a fome podem ser vistos como um estado resultante das circunstâncias específicas em
que as personagens se encontram. Atravessando a
catinga rala, sem abrigo, água ou alimento, essas
personagens podem ser vistas como um produto
do meio onde estão.
c) A estética é o Naturalismo, que expressa a visão
determinista de que o ser humano é um fruto
do meio. Por esse trecho de Vidas secas, percebe-se que, como nos romances naturalistas, a vida
dessas pessoas também é determinada pelo meio
em que vivem: o sertão nordestino.

Comentários e respostas das atividades

7

Embora não esteja explícito, tudo indica que essas personagens constituem uma família de nordestinos: os
pais (Fabiano e sinha Vitória), os filhos (não nomeados)
e a cachorra Baleia.

b) Porque fará com que sejam obrigados a procurar
outro lugar para viver.
2

> Um cenário desolador, marcado pela morte e pela
destruição causada pela seca.
3

Fabiano é incapaz de “compreender” ou de usar a linguagem de forma mais elaborada. A analogia verbal
simples expressa na frase de sinha Vitória, a princípio,
embaralha sua cabeça e o leva a concluir que a mulher
“não estava regulando”.

4

O narrador apresenta, por meio de orações curtas,
o processo de raciocínio “titubeante” de Fabiano:
passo a passo, a personagem reelabora o significado
da fala de sinha Vitória para tentar compreender as
relações de causa e consequência que a levaram a
afirmar que “as aves queriam matar o gado”. Essa
dificuldade é enfatizada pelas expressões “bem” e
“muito bem”, expressas por Fabiano depois das duas
primeiras constatações que faz sobre a situação. Só
assim ele chega à conclusão de que, de fato, as aves
seriam responsáveis pela morte do gado.

a) O fato de eles estarem caminhando o dia inteiro
debaixo de um sol inclemente em meio à catinga
e de estarem carregando os poucos pertences que
têm deixa claro que são retirantes à procura de um
lugar melhor para viver.
b) Sim. É irônico que um animal que vive em meio à
catinga seca, árida, sem uma gota de água, receba o
nome do maior mamífero aquático do planeta.
8

Primeira ocorrência: “Na planície avermelhada os
juazeiros alargavam duas manchas verdes”. Segunda ocorrência: “A folhagem dos juazeiros apareceu
longe, através dos galhos pelados da catinga rala”.
Terceira ocorrência: “Os juazeiros aproximaram-se,
recuaram, sumiram-se”.

> Os juazeiros são usados para indicar o progresso da
andança das personagens pelo sertão, sugerindo
a longa caminhada que fazem durante esse dia.
Primeiro, eles são apresentados como “manchas
verdes”, indicando que a distância não permite

Os outros sinais da seca iminente são os poços que são
“chupados” pelo sol forte, o mulungu sem flores e sem
folhas, a água salobra do bebedouro.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

> A presença das aves anunciava a Fabiano que a seca
estava prestes a chegar. Sem elas, Fabiano poderia
ter a ilusão (frágeis esperanças) de que, naquele momento, sua sobrevivência e a de sua família estavam
asseguradas.
5

a) Em “Mudança”, temos as consequências da seca na
apresentação dos animais mortos ou agonizantes
pela falta de água, simbolizadas pelas expressões
“ossadas” e “bichos moribundos”. Esse é o cenário
que se prenuncia em “O mundo coberto de penas”
com a chegada das aves: a morte do gado com a
nova seca.
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6

Espera-se que o aluno perceba que a seca e os seus
graves efeitos sobre a população nordestina determinaram a criação de órgãos estatais (Caixa Especial de
Obras de Irrigação de Terras Cultiváveis do Nordeste
Brasileiro e do DNOCS) responsáveis por prestar socorro às populações afetadas por ela, além de atuar para
minorar os problemas causados pelo ciclo de secas na
região.

4

a) Porque, segundo sua percepção, as suas palavras
eram “reprodução imperfeita de fatos exteriores”,
enquanto “as dela tinham alguma coisa que não
consigo exprimir”.
b) No momento em que deixa claro o seu desagrado
quanto ao que escreveu.
5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Texto para análise
1

6

624

Como alguém boa em demasia, mas a quem não conheceu inteiramente.

> Ele atribui a culpa a si mesmo e à vida agreste, que
gerou uma alma também agreste.
2

Ao qualificar o substantivo vida, o adjetivo assume
o significado de difícil, dura, repleta de obstáculos. Já
ao caracterizar a alma do narrador, o adjetivo refere-se ao seu embrutecimento, à sua aspereza ou falta de
polidez.
a) A sua trajetória de vida difícil que determina o seu
temperamento duro, sua secura, e o impede de conhecer e compreender verdadeiramente a esposa.

Embora tenha adquirido posses, Paulo Honório continua sendo alguém que se sente desvalorizado em
virtude de sua origem, que lhe impossibilitou uma
educação semelhante àquela que caracteriza a elite
de que tanto quer fazer parte. Nesse trecho, essa
inferioridade social, essa incapacidade de integrar-se à classe a que sempre almejou se manifesta na
comparação que faz com a esposa: ao contrário dela,
é incapaz de exprimir-se, de usar as palavras com a
mesma habilidade que vê em Madalena. Sua prosperidade econômica, portanto, não lhe garante uma real
ascensão social do ponto de vista pessoal.

Texto para análise
1

626

Lamenta sua condição, o fato de ter uma filha triste, de
trinta anos, que só lhe dá desgosto, e uma mulher de
língua solta. Gostaria de ter um filho que fosse “homem
macho” e que enfrentasse os poderosos.

> A relação é evidenciada pela “reflexão” amarga que
faz da própria vida.
2

A cada contrariedade vivida por José Amaro (o gemer da
filha; a riqueza do coronel Lula), ouve-se o bater de seu
martelo na sola. Essa ação repetida indica o seu temperamento agressivo, que deseja “mandar em tudo como
mandava no couro que trabalhava, queria bater em tudo
como batia naquela sola”. Seu desejo de reagir ao mundo
de forma violenta contra aquilo que considera injustiça
é sugerido pela força que emprega ao bater no couro.

Paulo Honório afirma que, já que não consegue compor
o retrato moral de Madalena, sua narrativa não serve
para nada. Dessa forma, sugere que a sua incapacidade
de conhecer a esposa inviabiliza sua tarefa.

3

A ação de José Amaro “domina” o espaço à sua volta
e sobrepõe-se aos sons desse espaço (ou à ausência
deles). Todo o espaço está condicionado à personagem
e ao seu trabalho.

a) A necessidade de tentar compreender o seu embrutecimento.

4

Ele seria um “homem macho, de sangue quente, de
força no braço”, que enfrentaria os mais poderosos e
não aguentaria desaforo de ninguém.

b) Madalena, apresentada como muito boa, é oposto
do narrador, endurecido pela vida. Paulo Honório,
em sua reflexão sobre sua relação com a esposa,
começa a ter consciência dessa característica dela e,
consequentemente, de seu próprio embrutecimento.
3

Essa sensação é provocada pelo conflito em que se
encontra ao refletir sobre sua vida.

> Paulo Honório deixa evidente que sabe que a imagem não é real ao afirmar que “não é aos ouvidos”
que a voz da esposa lhe chega e que também já
não a vê “com os olhos”. É em sua consciência que
Madalena retorna.

a) A criação desses órgãos não alterou significativamente a realidade do sertão. O drama dos retirantes,
obrigados ao êxodo, continua o mesmo.
b) A criação da Sudene, anos mais tarde, foi um dos
indicadores da pouca eficiência da ação desses
órgãos. A vida de famílias como a de Fabiano continua nas mesmas condições: a cada nova seca,
vários retirantes fogem do sertão em busca de
melhores condições de vida.

“As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução
imperfeita de fatos exteriores, e as dela tinham alguma
coisa que não consigo exprimir.”

b) Ele é tomado pela inquietação, pelo desejo de retornar ao passado, de conversar novamente com a
esposa.
c) Ele atribui esses sentimentos à raiva, ao desespero,
ao “peso enorme no coração”.

> As características desse filho indicam a reação de
que o mestre não é capaz: embora se ressinta da
sua sina e do poder do coronel Lula, ele não reage,
apenas bate com mais força na sua sola. Na fantasia
do pai, o filho, se existisse, realizaria aquilo que ele
mesmo não conseguia ou não podia fazer.

Comentários e respostas das atividades

b) Depois de um período em que conseguem alguma
tranquilidade (“Alguns dias antes estava sossegado,
preparando látegos, consertando cercas”), o cenário
de miséria que os perseguia retorna, anunciado pelas arribações. Fecha-se, assim, o ciclo de luta pela
sobrevivência dos retirantes, que serão obrigados a
mudar-se novamente.
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O trecho mostra essa relação de subserviência pela
forma como se refere ao coronel: “senhor de suas
terras”, “dono de sua casa”.
a) O cabriolé simboliza a classe social do coronel, representa a sua superioridade econômica em relação
ao seleiro, o seu status.

Fabiano apenas lamenta o retorno da seca e se angustia com a falta de perspectivas que novamente
envolve sua vida. Nesse sentido, é completamente
“dominado” pela região: sabe que deve partir, mas
não tem rumo definido.
5

b) O trecho associa a grandeza ao cabriolé e, por
extensão, ao coronel Lula e relaciona a pobreza à
estrada da região. O cabriolé representa o engenho
e as riquezas de seu senhor; a estrada simboliza
o local miserável em que o Santa Fé se localiza e,
por extensão, as condições de vida do restante dos
habitantes, como é o caso do mestre Amaro.

Texto para análise
1

Porque não há mais condições de sobrevivência onde
estão: não há mais alimento ou trabalho.

b) Para o Amazonas, pois lá, segundo o vaqueiro, faltando qualquer outra oportunidade, sempre haveria
trabalho na extração de borracha.
2

a) Sim, porque o trapiche abandonado não oferece qualquer proteção contra a chuva ou o vento, é um lugar
sujo, infestado de ratos e abriga mais de quarenta
garotos. O fato de essas crianças viverem em um
local como esse dá a ideia exata da negação de condições dignas de sobrevivência a que são submetidas.
Algumas expressões que indicam essas condições
são: “em companhia dos ratos”; “se estendiam pelo
assoalho”; “indiferentes ao vento que circundava o
casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas
vezes os lavava”.

629

a) Ela indica o cenário de privação que determina a
partida dos retirantes. O narrador se vale da repetição da preposição sem, que indica negação ou
ausência, em uma enumeração daquilo que falta
à sobrevivência da família de Chico Bento: o alimento (“sem legume”), o trabalho (“sem serviço”),
meios de sobrevivência (“sem meios de nenhuma
espécie”).

b) Os garotos contam com a simpatia do narrador.
Embora sejam caracterizados como ladrões e tenham comportamentos agressivos, são aqueles que,
segundo o narrador, verdadeiramente conhecem e
amam a cidade.
6

As habilidades de liderança de Pedro Bala (sabia “planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia
nos olhos e na voz a autoridade de chefe”) ajudaram
a fazer a “fama” dos Capitães da Areia.

7

A vida dos Capitães da Areia e suas dificuldades
retratam a situação dos menores abandonados em
geral. As condições indignas são as mesmas, a caracterização das crianças corresponde à de qualquer
garoto de rua, em qualquer lugar do Brasil. Assim,
embora escrito em 1937, o romance retrata uma
mazela social que ainda permanece presente no
cotidiano das cidades brasileiras.

Contando-lhe casos de retirantes enriquecidos no
Norte, deixando-se levar pela “confiança do seu sonho”.
a) Possibilidades: “abarcando projetos e ambições”; “vencia
a natureza bruta”; “dominava as feras e as visagens”;
“fazia dele rico e vencedor”; “visão de boa ventura e
fortuna”; “névoa otimista”; “onda aquecedora de entusiasmo”; “projeto ambicioso”.
b) Porque Chico Bento lamenta ter de abandonar sua
terra natal.

Comentários e respostas das atividades

3

a) Em arribar, Chico Bento é o agente da ação: depois
de avaliar a situação em que se encontra, toma a
decisão de ir embora, levando sua família. Portanto,
a escolha de partir é dele. Em desterro, o sentido é
outro: a pressão do meio determina a “expulsão” do
vaqueiro de sua terra natal. Ele sofre a ação de ser
desterrado.
b) No início do texto, Chico Bento ainda tem esperanças e sonhos com relação ao futuro. À medida
que a noite se vai e o dia clareia, ele é tomado de
melancolia e de tristeza, concluindo que está sendo
desterrado pela seca: não tem verdadeiramente
escolha.

4

Chico Bento, embora triste com a partida a que se vê
obrigado, tenta controlar de alguma forma seu destino: faz planos, pensa na possibilidade de enriquecer
na Amazônia, imagina um futuro de “boa ventura”.

São meninos de raças e idades variadas (entre 9 e 16
anos), vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados e
agressivos, que vivem do furto.

Texto para análise

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5

632

1

Na primeira fala de Rodrigo, fica claro que Bento Amaral
deu um tapa no rosto do capitão. Por isso, o duelo.

2

a) A fúria dos oponentes, a provocação entre eles e a
tensão pelo combate.
b) Pelas expressões que descrevem as ações e o “espírito” de cada um deles: “aproximaram-se, lentos, meio
encurvados”; “ficaram-se a se mirar, negaceantes”;
“respiração arquejante”.

3

O motivo que o leva a duelar com Bento Amaral: ter
levado um tapa na cara. Um homem, principalmente
um gaúcho, jamais admitiria uma ofensa como essa.
Sua honra só seria restituída com a luta com aquele
que o ofendeu.

> A valentia de Rodrigo, sua habilidade no combate e seu
prazer com ele, que associam o gaúcho ao “homem
macho”, valente. Ele é tão poderoso que faz questão de
deixar sua marca no rosto do adversário, que sempre
se lembrará da derrota.
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a) Sugere medo, covardia ou espanto diante do que
ocorreu. Ele não se levanta para voltar ao ataque; ao
contrário, coloca a mão no rosto e fica “atarantado”,
olhando para os lados.
b) Simboliza a derrota do poder e do autoritarismo pela
coragem e pela bravura. Sozinho, sem a proteção do
pai ou de seus empregados, em uma luta corporal,
ele é vencido e humilhado por aquele que ofendeu.

Jogo de ideias

633

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre o regionalismo que
caracteriza o romance de 1930, levar os alunos a compreender
melhor as obras Vidas secas e Fogo morto e perceber como a
trajetória de vida das personagens criadas nesses romances
e aquilo que representam permitem que suas histórias sejam
contadas em um outro gênero: a literatura de cordel.
Acreditamos que o desafio de “cantar” a história de Fabiano,
do Mestre José Amaro, do Coronel Lula de Holanda ou do Capitão Vitorino em um cordel permitirá não só a aproximação
dos alunos com esses dois grandes romances da literatura da
década de 1930, mas também os levará a exercitar a capacidade
de análise dos elementos que caracterizam a vida e a realidade
das personagens (muitas vezes, bastante distante daquilo que
conhecem) cuja história resolveu adaptar para um cordel.
Por meio dessa atividade, os alunos serão capazes de retomar e aprofundar seus conhecimentos no que diz respeito
ao romance de 1930 e ampliar (ou aprofundar) seu repertório
cultural sobre uma das mais populares manifestações artísticas do Nordeste. Para que isso ocorra, será necessário que
eles, depois de selecionar a personagem cuja história será
adaptada para o cordel, identifiquem os elementos que a
caracterizam e os fatos mais importantes do romance relacionados a ela. Por exemplo, eles devem perceber que, no
caso de Fabiano, todas as situações apresentadas, na obra,
que remetem à incapacidade dele em se comunicar com
clareza são fundamentais na construção que o autor fez da
personagem. Portanto, esse aspecto (e qualquer situação que
faça alusão a essa dificuldade de Fabiano) deve aparecer, de
alguma forma, nos versos que “cantarão” sua vida.
Os alunos devem dar especial atenção à escrita dos versos,
que precisam obedecer às estruturas (metro e rima) mais comumente encontradas na literatura de cordel. É importante
também que eles leiam e, principalmente, ouçam alguns cordéis
mais famosos para que consigam reproduzir, no momento em
que mostrarem seu cordel para os colegas, a maneira característica dos cordelistas de apresentar os seus versos para o público.
Seria interessante que, depois da apresentação das adaptações criadas pelos alunos, eles fizessem uma discussão
sobre os elementos “recriados” por eles nos cordéis que
produziram, refletindo sobre os elementos utilizados tanto por Graciliano Ramos quanto por José Lins do Rego na
construção das personagens criadas por eles. O principal
objetivo dessa reflexão é levar os alunos a uma discussão
que retome alguns dos principais conceitos do capítulo e
permita uma “aplicação” do conhecimento que adquiriram.

Conexões

636

Caso a escola disponha de uma cópia (até o término da edição
desta obra, os filmes não se encontravam disponíveis nem em
vídeo nem em DVD), seria interessante passar para os alunos:

Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1963.
Baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos, Nelson
Pereira dos Santos conseguiu um feito raro ao transpor o
ritmo do livro às cenas de seu filme.
Memórias do cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Brasil,
1984.
Adaptação para o cinema do livro autobiográfico de Graciliano Ramos. As ideologias e o olhar para as injustiças do
mundo marcam o filme e provocam reflexões sobre justiça
e liberdade, questões ainda hoje atuais, dada a desigualdade
social em nosso país.

Unidade 8

O Pós-Modernismo

639

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 640
Para sugestões gerais sobre o trabalho com o texto transcrito nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 23.
Conhecer a poesia brasileira que começou a ser publicada
a partir de 1945 significa necessariamente tomar contato
com a obra de João Cabral de Melo Neto. Achamos que seria
interessante introduzir os alunos à produção de João Cabral
pela leitura de uma passagem muito significativa de Morte
e vida severina.
Pode ser necessário, antes de dar início à conversa sobre
o trecho escolhido, informar aos alunos que Severino é um
retirante que decide seguir o rio Capibaribe do sertão de
Pernambuco até o Recife. Pelo caminho, encontra miséria
e morte. Quando chega a Recife descobre que os rios que
por ali passam “têm a água vitalícia”. Pensa, portanto, ter
chegado a um lugar onde poderá viver em uma condição
um pouco melhor. Como ele mesmo conclui: “nesta terra
/ tão fácil, tão doce e rica / não é preciso trabalhar / todas
as horas do dia, / os dias todos do mês, / os meses todos da
vida”. Logo, porém, assiste ao enterro de um trabalhador de
eito (a cena mais conhecida desse auto de Natal pernambucano) e percebe que, para alguém como ele, a vida é sofrida
em qualquer lugar.
É nesse momento que tem início a conversa entre Severino e
o mestre carpina, apresentada no trecho selecionado por nós.
Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> Sentiram dificuldade para ler o texto? Por quê?
> Do que trata o texto lido?

> O que aparece representado nas imagens reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as imagens e o
texto?
> Qual é o estado de ânimo de Severino, ao conversar
com o mestre carpina?
> Por que ele se sente assim?

> O mestre carpina é uma pessoa que luta para sobreviver. Isso faz com que ele tenha uma visão negativa
da vida?
> No diálogo entre o retirante e o mestre carpina, o
rio Capibaribe é utilizado por Severino como uma
importante imagem. O que esse rio simboliza para o
retirante?

Comentários e respostas das atividades

4
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> Outra imagem bastante significativa usada por
Severino é a da ponte. O que ela representa?

> Ao final do diálogo com o carpina, Severino faz a sua
pergunta mais importante. Eles compreenderam o
sentido dessa pergunta? O que Severino pensa em
fazer?

3

Da imagem para o texto
4

> Que acontecimento importante ocorre logo após a
pergunta final de Severino para o mestre carpina?
> Como o mestre carpina responde a Severino? Qual é
o seu argumento para convencer o retirante de que
vale a pena viver?
> O texto e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida?

Leitura da imagem

Comentários e respostas das atividades

1

d) A “água paralítica” é a água parada, que não corre
no leito do rio, não se associa à água paralisada em
outros poços. A “palavra em situação dicionária” é a
palavra sem uso, guardada dentro de um livro, com seu
sentido isolado, sem se relacionar a outras palavras
para formar o “fluxo” da fala ou da escrita, ou seja, o
discurso. Nesse sentido, é como se a água e a palavra
estivessem impedidas de cumprir sua função essencial, estivessem “presas”, paralisadas.

642

2

5

Resposta pessoal. A obra produz um jogo óptico: o
cruzamento das faixas forma o que parece ser um
corredor ladeado por duas “cercas”, que aumentam ou
diminuem em sentido oposto. O tamanho das faixas,
que cresce e decresce de modo proporcional, também
pode sugerir a ideia de movimento.

> A obra tem uma composição rigorosamente controlada que evidencia o planejamento do artista. O
cuidado com a disposição das faixas, com a distância
entre elas, com sua altura, com a necessidade de
fazer com que a simetria do plano de sustentação

O fluxo do rio seria o discurso; a água em poço seria a
palavra no dicionário; a água em fio seria a frase; a cheia
representaria a grandiloquência; e a seca, a ausência de
discurso.

> Espera-se que o aluno perceba que o rio significaria
uma comunidade, ou uma população, um grupo de
pessoas. A água em fio representaria o encontro de
pessoas que um dia estiveram isoladas do grupo. A
sentença-rio do discurso único seria a manifestação
do grupo, de maneira coesa, em busca de um ideal.
A seca seria algo a ser combatido: ela mesma, os
prejuízos por ela causados ou outra questão em
torno da qual pessoas pudessem se organizar.

643

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno mencione,
em sua descrição, o jogo de formas e cores (branco
e azul) formado por faixas brancas e paralelas que
aumentam e diminuem de tamanho em sentidos
opostos, produzindo a tridimensionalidade da obra.
Quanto à interpretação, a obra apresenta inúmeras
possibilidades e é interessante estimular os alunos a
trocarem impressões.

a) Na primeira parte, o eu lírico constrói a imagem de
um rio que tem o seu fluxo de água interrompido (a
água fica presa em poços e perde a ligação que fazia
o rio correr). Na segunda, o processo é o inverso: o
eu lírico fala da possibilidade de reconstrução do
fluxo do rio através da religação entre os diferentes
poços de água.

c) A ideia é a de que a comunicação só ocorre quando as
palavras estão em relação umas com as outras. Nesse sentido, se elas estiverem isoladas, “em situação
dicionária”, perdem a própria voz, emudecem.

Capítulo 28

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

643

b) O eu lírico cria uma associação, por semelhança,
entre a água do rio, estancada em poços, e as palavras do discurso, isoladas dentro de um dicionário.

As perguntas sugeridas servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

A geração de 1945 e o Concretismo

Espera-se que o aluno perceba que o objetivo da
tridimensionalidade buscada por Sacilotto é justamente realizar a concreção, ou seja, tornar concreto, sólido.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> O que eles acham do fato de, em um poema que
fala sobre um retirante que tenta fugir da seca e da
miséria, todos os termos relativos a água (rio, poço,
ponte, mar, lamaçal, etc.) serem utilizados como metáforas das dificuldades enfrentadas pelas pessoas
mais necessitadas?

da obra se oponha à variação regular da parte que
se projeta no espaço são aspectos que revelam a
execução de um projeto minucioso do artista.

6

Espera-se que o aluno perceba que o corte da sintaxe
significa a quebra da possibilidade de articulação
entre palavras e/ou pessoas, impossibilitando assim
a formação do discurso ou a manifestação em torno
de um ideal. O corte da sintaxe impediria, portanto, o
combate à seca.
a) Espera-se que o aluno identifique os quatro primeiros versos da segunda estrofe.
b) Espera-se que o aluno perceba que a articulação
entre as pessoas não se dá do dia para a noite e que,
uma vez interrompida, requer todo um processo de
pequenas articulações até ser restabelecida.
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

8

Espera-se que o aluno perceba que o discurso é abordado
no poema como algo que tem consistência própria e regras
para o seu funcionamento, assim como explica Foucault.

c) Não. No verso seguinte, os dois termos são explicitados.

> Espera-se que o aluno perceba que o conhecimento desses fatores permite identificar e compreender algumas das regras de funcionamento
do discurso em um determinado momento e
reconhecer o modo como ele também influencia a
criação artística e literária. Isso permite enxergá-lo de maneira mais abrangente e completa.

d) A estrutura sintática de certa forma imita o conteúdo tratado no poema: assim como cada canto
de galo é interrompido e retomado pelo canto de
outro galo, as orações também interrompem-se e
retomam-se entre si.

É como se, por meio dos sinais de pontuação, o poema
levasse o leitor a passar pela experiência de um discurso
truncado, que se interrompe a todo instante, como aquele
a que se refere o texto. Na segunda parte, o poema apresenta menos sinais de pontuação, porque a leitura dos
versos deve acontecer de modo mais livre e o encadeamento do discurso do texto deve fluir mais facilmente.
a) A relação é de reforço da ideia central. Os particípios
verbais, que predominam na primeira estrofe, dão
a ideia de um estado, portanto, de algo mais estático, imóvel. Quando os verbos são flexionados no
presente ou no gerúndio, traduzem a ideia de ação,
de movimento. É justamente essa a ideia central
associada a cada uma das partes: a estaticidade
das palavras ou das pessoas (mudas, estancadas)
na primeira estrofe, e a possibilidade de retomada
do movimento, do fluxo do discurso, na segunda.

3

> “se encorpando em tela”; “se erguendo tenda”; “no
toldo / (a manhã) que plana livre de armação”; “toldo
de um tecido tão aéreo”.
4

1

5

b) Da mesma forma que os cantos de vários galos são
necessários para “tecer” uma manhã, a voz de vários
“artistas” constrói o “tecido” literário. A voz do poeta,
nesse sentido, é sempre acompanhada por outras
vozes, que o inspiram, que o precedem e sucedem,
criando, entre todos os textos literários, uma comunicação contínua. É assim que o “tecido” literário
nos será revelado, desde que tenhamos “ouvido”
para perceber as várias vozes que o compõem.

A primeira parte trata do nascimento da manhã, que
surge pelo canto de vários galos. A segunda, do resultado dessa ação conjunta: a manhã já “tecida”, que se
“eleva” cheia de luz, brilhando para todos.
6

b) O primeiro galo lança seu grito a outro, que o passa
adiante, e assim sucessivamente. Dessa forma, o
canto de cada galo vai se juntando aos dos outros
que o precedem e sucedem, em uma comunicação
contínua que anuncia a manhã que surge.
2

a) Os dois primeiros versos apresentam uma estrutura
sintática que poderíamos chamar de convencional,
com frases “completas”: sujeito, verbo e complemento. Nos versos destacados, há uma interrupção
da sintaxe convencional, uma “quebra” das orações.
Elas não terminam no próprio verso: são interrompidas pelo início do seguinte. Além disso, algumas
expressões estão subentendidas.
b) O termo “galo” (de um [galo] que apanhe) e o verbo
“lançar” (esse grito que ele [lançou]).

Os galos simbolizam os poetas, cujas “vozes” se juntam
umas às outras, ao longo dos tempos.
a) O canto de cada galo representa, metaforicamente,
o “canto” de cada poeta. O trabalho literário de cada
um é lançado a outros, inspirando outros poetas a
construírem outros poemas, criando um diálogo
contínuo entre os textos poéticos, da mesma forma
que os cantos dos galos se entrelaçam.

649

a) O significado é que uma manhã só pode ser tecida
pelo canto de vários galos. Um galo sozinho não
consegue fazer nascer uma manhã.

Entre todos / entrem todos; entretendendo para todos.

> As expressões utilizadas revelam o processo que vai
fazendo nascer a manhã. Por meio do sentido das
expressões entre, entrem, entretendendo, associadas a
“todos”, o eu lírico simboliza a “trama”, o entrelaçamento que vai produzindo o tecido da manhã, até
que ela se transforme em um toldo que plana sobre
todos aqueles que a construíram com seu canto.

b) Espera-se que os alunos concluam que o trabalho
com a forma é um importante elemento de construção do sentido do texto, porque o poema produz, por
meio do uso de elementos formais (verbos, sinais de
pontuação), efeitos de leitura que ilustram a ideia
que ele desenvolve.

Texto para análise

O surgimento da manhã é associado a uma “teia tênue”,
tecida pelo canto dos galos.

Os dois acontecimentos que melhor ilustram essa
preocupação são a adoção de um plano de metas
(pela primeira vez na história do país) para orientar as
ações do governo nos setores de saúde, alimentação,
transporte e energia e, evidentemente, a construção
de Brasília para ser a nova capital federal. Nos dois
casos, o que se percebe é a intenção de executar um
plano previamente concebido, com etapas cuidadosamente definidas. Guardadas as devidas diferenças,
esse procedimento é muito semelhante ao adotado na
criação literária, porque ilustra o desejo de controlar o
resultado de um processo de criação/ação a partir do
planejamento detalhado das etapas que o irão integrar.

Texto para análise
1

652

Podemos dizer que cada quadra representa uma espécie de “reza” ou de “fala” final quando se enterra
alguém. Nesse caso, essa última “fala” dirigida ao
defunto dá aos espectadores/leitores a dimensão do
drama dos trabalhadores rurais.

Comentários e respostas das atividades

7
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> É um lavrador pobre, que desejava ter sua própria
terra, mas que não conseguiu realizar esse objetivo.
Possibilidades: “com palmos medida”; “É de bom tamanho, / nem largo nem fundo”; “não é cova grande”;
“é cova medida”.
a) Espera-se que o aluno perceba que a conta menor
recebida pelo defunto pode ser uma metáfora para
vila pequena, pequena quantidade de terra. Tudo o
que ele, que tinha sonhado em ganhar sua própria
terra, conseguiu obter foi a cova.

> Com essa sobreposição das letras, o poema pode ser
lido de diferentes formas: o que é dito se altera em
função da mudança da palavra que tem uma letra
sobre a outra.
2

b) Na segunda e na terceira quadras, as comparações
entre o tamanho da cova e o tamanho do latifúndio
marcam a diferença entre o que o defunto esperara
receber da vida e o que recebeu, a injustiça entre um
ter tanta terra e o outro apenas uma cova.
c) Porque a cova é definida como grande em razão
do “pouco defunto” do lavrador, isto é, sua miséria
faz com que o seu túmulo pareça maior, já que sua
morte significa uma forma de libertação. Por isso,
a contradição entre esse verso e o da fala anterior
é apenas aparente.
3

4

Comentários e respostas das atividades

5

O lavrador enterrado representa todos aqueles que
morrem sem ter seu direito à terra garantido. Nesse
trecho, por meio do funeral do lavrador, o leitor é levado
a perceber que essa é a realidade de muitos trabalhadores rurais.

> Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que os “severinos” atuais são todos os migrantes que saem do interior ou das regiões mais afastadas em busca de melhores condições de vida nos
grandes centros econômicos. Representam uma
grande parcela da população brasileira que não
tem acesso a condições dignas de sobrevivência e
incham as favelas, enfim, todos os que não têm os
direitos básicos garantidos em um país marcado
pela desigualdade social.

Texto para análise
1

a) A palavra “presente” pode significar o objeto doado
ou oferecido a alguém e também a ação de estar em
algum lugar ou recinto. Essas duas possibilidades
de interpretação são dadas pela palavra a que se
associa o termo destacado: se estiver associada a
“capotão”, será interpretada como aquilo que foi
presenteado nas bodas de ouro; se, por outro lado,
for relacionada a “capitão”, refere-se à presença dele
no local.

Ao usar o adjetivo para caracterizar tanto a vida quanto
a morte tematizadas no auto, o eu lírico expressa, em
uma única palavra, o significado de ser nordestino.
Derivado do nome próprio “Severino”, que representa
todos os retirantes que sofrem com a seca, com a falta
de trabalho e, via de regra, encontram a morte em seu
caminho, o adjetivo “severina” acaba por fazer referência ao sofrimento de todos os nordestinos. Nesse
sentido, “severina” equivale a tudo o que é pequeno,
sofrido, dífícil, “pouco” e que representa a “sina” de
tantos retirantes.
a) e b) Espera-se que o aluno identifique no poema e
na fala de João Cabral um descontentamento com
as injustiças sociais e com as instituições. O próprio
questionamento sobre se vale a pena ou não viver
uma vida severina é um reflexo dessa tendência.

658

As palavras “emburrada/empurrada”; “sentou-se/
sentiu-se”; “capitão/capotão”; “botas/bodas”. O que
chama a atenção nessas palavras é o fato de algumas

A escolha de uma letra ou outra na leitura do poema
produz, a princípio, os seguintes sentidos: “A mocinha
emburrada sentiu-se mal em cima do capotão presente
de bodas de ouro”. “A mocinha empurrada sentou-se
mal em cima do capitão presente de botas de ouro”.
Esses dois sentidos ou possibilidades de combinação
de palavras são os mais evidentes, mas poderia haver
outros, a depender da escolha das palavras a serem
lidas. Por exemplo: I. A mocinha empurrada sentiu-se
mal em cima do capotão presente de bodas de ouro.
Ou: II. A mocinha emburrada sentou-se mal em cima
do capitão presente de botas de ouro.

b) A concretude do poema é garantida pela apresentação gráfica das letras que se sobrepõem, gerando
as diferentes leituras do texto. As palavras grafadas
dessa maneira demonstram que se atribui ao signo
verbal um papel central na construção do poema.
c) O título do texto, “alfabeto duplo”, reforça o jogo feito
com as letras, alerta para a existência de letras com
mais de um significado.
3

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

letras estarem apresentadas com uma sobreposição,
isto é, há uma letra sobre a outra: p/b, o/i, i/o, t/d. Com
essa sobreposição, a palavra se altera: em lugar de uma,
temos duas.

O eu lírico se refere às coisas que traduzem o cotidiano,
o dia a dia das pessoas comuns: o preço do arroz e do
feijão, o gás, o telefone, a luz, o salário “de fome” do
funcionário público, o trabalho pesado do operário.
a) As condições de vida difíceis de muitos brasileiros,
que lutam para sobreviver, trabalhando arduamente
e recebendo baixos salários.
b) A expressão pode ser interpretada, primeiramente,
como os temas ou as questões que não têm espaço
ou lugar na poesia, que não são tratados nela (ou
por ela). Em segundo lugar, pode se referir ao fato
de que as misérias humanas, os problemas sociais
e políticos são tão grandes que não podem ser contidos no poema: são maiores que ele.
c) A repetição contribui para reforçar a ideia de que
esses aspectos da vida humana deveriam fazer parte
do poema, do trabalho poético.
d) Por meio da negação, a partir da repetição da expressão “não cabe no poema”. Ao elencar tudo o que não
cabe no poema, o eu lírico acaba reafirmando o que
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4

Funcionário público: “com seu salário de fome / sua
vida fechada / em arquivos”. Operário: “que esmerila
seu dia de aço / e carvão / nas oficinas escuras”.

> As péssimas condições de trabalho a que são submetidos: recebem baixíssimos salários (de fome),
em ocupações que lhes negam condições dignas de
vida, que é fechada em arquivos ou esmerilada nas
oficinas escuras.
5

“O homem sem estômago”, “a mulher de nuvens”, “a
fruta sem preço”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> Representam a negação da realidade, a alienação
das condições sociais difíceis que marcam a vida dos
brasileiros. O que tem espaço no poema é aquilo que
se distancia do cotidiano duro do povo: a ausência
da fome, a idealização da mulher, a despreocupação
com o dinheiro.
6

Ao afirmar que o poema “não fede nem cheira”, o eu
lírico deixa clara a sua posição sobre a necessidade de
se tratar das questões sociais. Isso é reforçado pelo título do poema, retomado na penúltima estrofe. Segundo
o eu lírico, “não há vagas” no poema para a realidade
do país, para os “cheiros” da vida elencados no início
do texto. Aquilo que deveria estar no poema não cabe
nele, mas deveria caber. Dessa forma, ele reafirma a
função social da poesia, que, para ele, deveria tratar
de temas que refletem a realidade do nosso país e as
dificuldades enfrentadas pelo povo. Por isso, um poema
que não trate dessas questões “não fede nem cheira”.
a) Ao apontar os elementos que não estão no poema, o
eu lírico tematiza as questões sociais, políticas e econômicas que produzem os efeitos que caracterizam o
nosso subdesenvolvimento: a inflação, representada
pelo preço do arroz, do feijão, do gás, etc.; a exploração
do trabalhador, indicada pela referência ao funcionário público e seu “salário de fome” e as condições de
trabalho do operário. Todos os elementos apresentados refletem a realidade de um país que, em razão de
seu subdesenvolvimento, não garante aos cidadãos
comuns condições dignas de sobrevivência.
b) Espera-se que o aluno perceba que a última estrofe
pode ser considerada uma crítica ao fato de que,
nesse período, tudo era censurado e toda produção
cultural que de alguma forma questionasse ou criticasse o governo despertava perseguições. Somente
o que não “fedia ou cheirava”, ou seja, o que não
convidava à reflexão ou à transformação era aceito.

Jogo de ideias

659

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre a produção da geração de 1945, e, em especial, sobre a obra de João Cabral de
Melo Neto, levar os alunos a compreender de que maneira,
em Morte e vida severina, o autor retrata a miséria das regiões
assoladas pela seca e o drama vivido pelos habitantes do
Nordeste. Também acreditamos ser possível, por meio dessa
atividade, estimular os alunos a exercitarem a capacidade

de leitura de textos poéticos, como esse produzido por João
Cabral, cuja estrutura acaba por contribuir para que ele
possa ser encenado com maior facilidade.
A tarefa de selecionar uma das cenas do poema levará os
alunos a lê-lo na íntegra, o que, talvez, possa despertar o
interesse deles por outros textos desse autor. Acreditamos,
também, que a atividade proposta criará um contexto
mais interessante para a discussão sobre os elementos
característicos dessa obra. Assim, os alunos serão capazes
de compreender e aprofundar seus conhecimentos no que
diz respeito ao texto de Morte e vida severina e perceber
como o poema acaba por retratar, de forma bastante crítica, por meio da trajetória de Severino, o drama vivido
por outros retirantes como ele.
Para que isso ocorra, será necessário que os alunos, no
momento de selecionar as cenas que representarão, identifiquem, além das que deverão — necessariamente — ser
escolhidas do trecho inicial e do trecho final do poema,
aquelas em que fique evidente a dura realidade nordestina testemunhada por Severino. É importante explicar
aos alunos o motivo da orientação de que duas das cenas,
dentre as quatro que deverão ser representadas, pertençam
ao trecho inicial e final do poema: garantir que as cenas
apresentadas permitam a compreensão dos elementos/
acontecimentos mais significativos da trajetória de Severino, em especial, seu início e seu desfecho.
Seria interessante que, depois da representação das cenas, os alunos fizessem uma discussão comparativa sobre
os elementos que caracterizam os habitantes das regiões
assoladas pela seca e os problemas enfrentados por eles,
descritos em cada um dos trechos que os grupos selecionaram. O principal objetivo dessa reflexão é levar os alunos a
uma discussão que retome alguns dos principais conceitos
do capítulo e permita uma aplicação do conhecimento que
adquiriram.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 664
Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 23.
Autores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa apresentam um desafio a seus leitores: aceitar serem levados
para novas dimensões à medida que tomam contato com
a narração de acontecimentos aparentemente prosaicos.
O caminho para essas novas dimensões é construído pelo
modo como esses autores utilizam a linguagem, explorando
de modo consciente e intencional suas várias possibilidades
de sentido.
Escolhemos, para o primeiro contato dos alunos com as
narrativas brasileiras escritas a partir de 1945, dois contos
de autoria de Clarice Lispector. Queríamos que eles tivessem
a oportunidade de ler textos integrais que ilustrassem o
poder criador da linguagem. Em Tentação e Uma esperança,
a força simbólica da narrativa de Clarice se manifesta pela
releitura sugestiva do contato entre seres de diferentes
espécies. No caso de Tentação, temos o encontro entre uma
menina e um cachorro; em Uma esperança, uma mãe e
seus filhos são tocados pela aparição do inseto de mesmo
nome. As duas situações revelam-se transformadoras para
os seres humanos.

Comentários e respostas das atividades

deveria estar contido no poema e não está: por meio
da negação, ele “insere” no poema os elementos do
cotidiano que deveriam ser nele contemplados.

Para estimular a conversa sobre os contos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:
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Capítulo 29

A prosa pós-moderna

> Do que trata o conto Tentação? E Uma esperança?

> O que aparece representado nas imagens reproduzidas na seção?

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

> Perceberam alguma relação entre as imagens e os
textos?
> A cena inicial de Tentação apresenta uma criança
sentada em um degrau em uma tarde de sol. O que,
no texto, faz com que se tenha a impressão de que
é um dia de grande calor?
> Pelo modo como o narrador fala dessa criança, que
imagem é construída pelo leitor? Ela é uma menina
feliz?
> Que acontecimento inesperado chama a atenção da
menina?

Leitura da imagem
1

> O encontro entre a menina ruiva e o basset é contado
a partir da perspectiva de uma pessoa que estava
do outro lado da rua, esperando o bonde. Esse fato
interfere no modo como os acontecimentos são
apresentados? Por quê?

2

> Se considerarmos que tudo o que aconteceu em
Tentação foi contado por alguém que não participa da
ação, será que os comentários e observações feitos
pelo narrador sobre como se sentem a menina e o
cachorrinho podem ser questionados? Por quê?
> Que acontecimento, no conto Uma esperança, dá
início à narrativa?
> De que modo as pessoas são afetadas pelo aparecimento da esperança?
> Eles acham que, na fala/pensamento da mãe, a
palavra “esperança” é usada somente para fazer
referência ao inseto? Se não, que outro sentido tem?
Em que momentos ela tem esse segundo sentido?

Comentários e respostas das atividades

> Esse não foi o primeiro contato da mãe com uma
esperança. O que aconteceu antes? Ela percebeu
alguma mudança em sua vida?

As perguntas sugeridas servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem,
evidentemente, ser substituídas por outras que o professor
julgar mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões que tenham sido motivadas pela leitura dos
textos. O importante é que essa experiência faça com que
se sintam mais à vontade para discutir textos literários,
sem que se preocupem em encontrar uma interpretação
“correta” para eles.

a) No caso da obra reproduzida, os pigmentos vermelhos foram acrescentados às cascas queimadas
(formas preexistentes) e criaram a sugestão de
sangue correndo nas “veias” das árvores ou de
fogo queimando essas veias. O artista, que já havia
escolhido um conjunto de cascas que lembra um
sistema vascular, consegue, com o uso da cor, criar
um novo sentido, fazendo com que o observador
reflita sobre o problema da queimada das florestas,
da destruição da natureza.
b) A matéria é fundamental. Como declarou Krajcberg,
os troncos, as raízes e as cascas que recolhe são as
letras do seu alfabeto, a linguagem essencial sobre
a qual ele age e, assim, permite que os sinais da
destruição humana se transformem em um protesto
contra essa ação humana inconsequente.

> Por que a aranha é vista como uma ameaça? Por que
a mãe hesita quando o filho decide matar a aranha?

> Os textos e as imagens os fazem lembrar de outros
textos, músicas ou filmes contemporâneos? Se sim,
qual é a semelhança percebida?

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reconheça
uma semelhança entre as cascas e um sistema vascular
(ou o conjunto de algumas veias ou artérias).

b) Resposta pessoal. O acréscimo da cor vermelha às
cascas queimadas pode reforçar a imagem de um
sistema vascular, por onde corre o “sangue” das
árvores. Ou também tornar mais presente a ideia
do fogo que destruiu as árvores das quais aquelas
cascas faziam parte.

> Que tipo de sentimento parece tomar conta dos
dois? Por quê?

> Eles já se perceberam atribuindo sentidos diferentes
a acontecimentos banais? Quando e por que fazem
isso?

667

a) Quando acrescenta pigmentos naturais às cascas
queimadas, o artista transforma o sentido original
do material.

> O que teria provocado uma identificação imediata
entre a menina e o cachorrinho?

> Quando se separam, o narrador afirma que o cachorro
foi mais forte do que a menina, porque não olhou para
trás nem uma vez. O que ele pretende sugerir ao leitor
do texto, por meio de um comentário como esse?

666

Da imagem para o texto
3

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

> Os contos apresentaram alguma dificuldade de
compreensão para eles?

667

a) Riobaldo se apresenta como um sertanejo, um homem sem muita cultura, um “pobre coitado”.
b) Pela fala de Riobaldo, concluímos que o compadre
Quelemém, com quem ele conversa, é um homem
instruído, ponderado, e que é visto pelo narrador
como alguém que pode lhe ajudar a esclarecer algumas importantes questões: “Inveja minha pura é
de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma
doutoração”.
c) A conversa é importante porque Riobaldo espera
obter algumas respostas do compadre Quelemém
para perguntas que o angustiam. Como esse interlocutor é um homem ponderado e instruído, Riobaldo
valoriza muito sua opinião.
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Riobaldo explica ao compadre Quelemém que, quando
“vivia puxando difícil de difícel”, não tinha tempo de
pensar em muita coisa. Agora, está “de range rede”,
descansando, sem muita ocupação. E passou a cismar
com algumas questões para as quais não encontra
resposta.

Riobaldo. E, se está de “range rede”, tem tempo para
“fantasiar”, o que não acontecia quando pulava de um
lado para o outro como um “peixe vivo no moquém”.
9

> É justamente o fato de não ter mais algo que lhe
ocupe, que acaba fazendo com que Riobaldo reflita
sobre algumas questões que lhe atormentam (“inventei neste gosto, de especular ideia”).
5

Riobaldo deseja encontrar uma resposta definitiva sobre a existência do diabo: “O diabo existe e não existe?”.
a) Ele pergunta se o compadre acredita na possibilidade de se fazer um pacto com o diabo (“o senhor
acredita, acha fio de verdade nessa parlanda, de
com o demônio se poder tratar pacto?”).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Se Riobaldo deseja saber a opinião de seu interlocutor sobre a possibilidade de fazer um pacto com o
diabo, necessariamente acredita que o diabo existe.
6

Aleixo é um homem mau, que um dia mata um pobre
sem qualquer provocação. Em seguida a esse acontecimento, seus três filhos pegam sarampo e terminam
cegos. Depois disso, Aleixo muda completamente de
comportamento e passa a ser um homem de Deus,
“suando para ser bom e caridoso em todas suas horas
da noite e do dia”.

> Porque o comportamento mau de Aleixo não é uma
reação a alguma situação violenta. É nesse sentido
que suas “ruindades” são “calmas”. Ele simplesmente mata o velho por “graça rústica”, ou seja, por
um desejo ignorante, sem justificativa, de eliminar
alguém cuja existência lhe incomodava.
7

Riobaldo apresenta essa história como uma evidência
de que todas as coisas têm um lado bom e outro ruim.
Como ele mesmo diz, ao introduzir a história de Aleixo: “Quase todo mais grave criminoso feroz, sempre é
muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom amigo
de seus amigos!”. Essa linha de raciocínio leva Riobaldo
a concluir que, se há o bem (Deus), também deve haver
o mal (diabo).

			
No segundo exemplo, “nessas altas ideias navego
mal”, vemos outro uso para o termo (altas), agora como
um modificador do substantivo ideias. Mais uma vez,
é utilizado como um intensificador, agora se referindo
à complexidade das ideias, que se mostram muito
difíceis para a compreensão de um sertanejo como
ele. A metáfora inicial (altas ideias) é ampliada pela
continuação também metafórica: ao dizer que “navega
mal” nas “altas ideias”, Riobaldo faz referência ao que
considera ser sua ignorância e despreparo diante de
um interlocutor mais culto.
10 Sim. Assim como Guimarães Rosa atribui novos sentidos ou novas formas às palavras, explorando todo seu
poder de significação, Krajcberg atribui novos sentidos
a formas preexistentes na natureza. Ambos partem
do sentido original associado ao material com que
trabalham para, por meio do processo de criação artística, atribuir-lhe novos sentidos, em um processo de
acumulação e renovação de significados que enriquece
elementos aparentemente “pobres” ou de significação
evidente.

De olho no filme

Para descrever a vida passada de Riobaldo, o autor
cria uma metáfora interessante: um peixe, ainda vivo,
que pula sobre a grelha aonde foi posto para assar
representa alguém que corre de um lado para o outro,
tentando dar conta da própria vida (puxando “difícil de
difícel”). A observação seguinte também é importante,
porque explora outra metáfora para deixar claro que,
no passado, Riobaldo não tinha tempo para divagações
(“quem mói no asp’ro, não fantasêia”).

			
No presente, quando o narrador afirma estar de
“range rede”, evoca, para o leitor, o barulho feito por
alguém que se balança, deitado, em uma rede. Essa
é uma imagem que traduz de modo mais concreto a
ideia da desocupação que caracteriza a vida atual de

670

O filme As horas aborda o tema do homossexualismo.

Texto para análise
1

> Para Riobaldo, a família (ou o amor da família) é
uma força capaz de provocar a transformação de
um indivíduo ruim. O exemplo de Aleixo ilustra essa
crença: quando viu os filhos cegos, arrependeu-se
de seu comportamento e passou a agir de modo
caridoso.
8

Ao descrever a inflamação provocada pelo sarampo
e que resultaria na cegueira dos filhos de Aleixo
como olhos que “vermelhavam altos”, o autor cria
uma imagem que produz uma intensificação da
informação a ser dada pelo leitor. O adjetivo altos,
que costuma fazer referência à dimensão vertical,
atua como um qualificador dos olhos (sugerindo que
eles sobressaem em relação ao restante do rosto) e,
assim, reforça a gravidade da inflamação que atingiu
as crianças.

673

Ele é um homem alto e claro, muito bom, vindo do
Curvelo. Usa óculos (também é míope), que empresta
a Miguilim, quando descobre sua miopia.

> Que o doutor era visto por Miguilim como alguém
que poderia fazer qualquer coisa, diferente do
menino e daqueles que viviam no Mutum, cujas
perspectivas eram limitadas. Além disso, considerando seu papel na narrativa, o doutor simboliza as
possibilidades de uma outra vida, que será aquela
que se abrirá para Miguilim no momento em que
partir do Mutum.
2

“Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente,
as coisas, as árvores, as caras das pessoas. [...] E tonteava.
Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo...”
a) Miguilim ficou emocionado com a capacidade de
ver de fato. A emoção de enxergar nitidamente tudo
à sua volta provocou-lhe tonturas, fez seu coração
bater descompassado e, mesmo depois de tirar os
óculos, continuou apontando aquilo que tinha visto
claramente.

Comentários e respostas das atividades

4
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3

4

Texto para análise
1

Nesse trecho, fica evidente a confusão de Miguilim
diante das mudanças que ocorrem em sua vida e a sua
sensação de “pequenez” diante delas (“as coisas eram
grandes demais”). É a perspectiva de uma criança que
não compreende as transformações ocorridas ou que
não sabe como reagir diante delas.

b) Ele descreve os dois bandos se organizando para o
combate corpo a corpo, sem armas de fogo, o posicionamento de cada grupo nas duas extremidades
da rua, o desembainhar das armas e os movimentos de Diadorim, cheio de fúria, que avança com o
punhal na mão.

“Miguilim não sabia. Fazia peso para não soluçar. Sua
alma, até ao fundo, se esfriava.”

c) Riobaldo fica desesperado, principalmente ao ver
os movimentos de Diadorim. Deseja gritar, mas sua
voz some, fica nauseado, fora de si e não consegue
esboçar nenhuma reação. “Querer mil gritar, e não
pude, desmim de mim-mesmo, me tonteava, numas
ânsias.”

b) Ela tanto pode estar se referindo aos óculos que
Miguilim receberá, partindo com o doutor José
Lourenço, quanto, metaforicamente, às novas possibilidades que o garoto terá na cidade: o fato de
poder estudar e de aprender uma profissão.
A partida comovente é transmitida ao leitor pelas
atitudes de Miguilim no momento da partida e pela
reação das pessoas ali presentes. Miguilim abraça a
todos um por um, diz adeus aos animais de estimação e
fica abraçado à mãe. Depois, pede os óculos novamente
ao doutor José Lourenço para ver nitidamente mais
uma vez aqueles que deixa e também o Mutum. Todos
estão emocionados e choram, inclusive o doutor, e a
mãe beija o menino.

d) A expressão desmim, criada por meio da associação
do prefixo des-, que indica negação, ao pronome
mim, mostra como Riobaldo está fora de si, como
não comanda suas reações diante da cena que
presencia: ele não é senhor de si mesmo, não tem
domínio do próprio corpo ou de suas reações.
2

Comentários e respostas das atividades

> A descoberta de sua miopia e a possibilidade de
ver o mundo nitidamente com a ajuda dos óculos
simbolizam a construção do olhar individual de
Miguilim, que agora percebe a realidade à sua volta
com clareza, o que antes não acontecia. Sua partida significa o abandono da proteção da família, do
ambiente conhecido, pela descoberta de um mundo
novo, repleto de possibilidades.
6

Espera-se que o aluno perceba que, depois de duas
grandes guerras, o mundo passa por uma ruptura da
ordem preestabelecida e por uma transformação nos
valores sociais, políticos e culturais que até então
vigoravam. É um momento marcado pelos protestos
estudantis em 1968; pelas ditaduras em Cuba e no
Brasil, que tolhem a liberdade de ação e de expressão do indivíduo; por acontecimentos que abalaram
o mundo, como o assassinato de John F. Kennedy.
No Brasil, o AI-5 será a representação máxima da
repressão aos direitos dos cidadãos, revelando um
mundo em que os conceitos de Estado livre e bem-estar da população deixam de existir. Todos esses
acontecimentos revelam um mundo sem limites
claros, o que determinará, nas manifestações artísticas, uma busca pela experimentação nas produções
desse período.

Primeiro, ele percebe que os tiros cessam; depois, ouve
os gritos “de conversa ruim” de lado a lado da luta. Por
último, vê Hermógenes surgir, chefiando seu bando, e
compreende que os dois grupos tinham se desafiado
para um combate com armas brancas.
a) Ela reproduz o “som” dos gritos dos dois lados rivais,
a “conversa ruim” que travavam entre eles. A onomatopeia destacada cria para o leitor a sensação daquilo
que Riobaldo ouvia, mas não entendia com nitidez,
depois que os tiros pararam.

a) Essas sensações do garoto são indicadas pelas
expressões que revelam seu desejo de chorar
(“fazia peso para não soluçar”) e o “frio” que o
menino sente na alma (“sua alma, até ao fundo,
se esfriava”).

5

667

A sensação geral é a de uma multidão que avança
enfurecida, tomada pelo desejo da luta e da vingança.
Além disso, a descrição permite visualizar a “confusão”
do combate, dos corpos que recuam e avançam uns
sobre os outros.
a) A frase permite que o leitor “visualize” a cena, produzindo a sensação quase “real” do combate: os
verbos indicam os movimentos dos combatentes
(seu ir e vir, seus gritos); as expressões pé-de-vento
e desadoro dão a ideia da confusão da luta e da fúria
com que avançavam os grupos rivais.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) A frase traduz a emoção do garoto assim que passa
a ver o mundo. O uso de “aqui”, “ali” indica aquilo
que o menino aponta no momento em que passa a
enxergar claramente. A interjeição “Meu Deus” revela o espanto e o encantamento de Miguilim diante
dessa nova realidade, reforçados pelos termos “tanta
coisa” e “tudo”. Essa frase apresenta aos leitores o
deslumbramento do menino diante da visão nítida
que passa a ter.

b) Hermógenes é descrito como desumano. Embora
não haja uma caracterização explícita de Diadorim,
percebe-se sua coragem quando avança sobre o
inimigo, sua destreza ao desviar dos golpes do outro
e sua valentia no combate.
3

Hermógenes representaria o mal. Isso pode ser percebido pelo fato de ele ser caracterizado como “desumano”.

> Em primeiro lugar, a realização de sua vingança, mas
de forma honrada, num combate em condições de
igualdade. Em segundo lugar, considerando a luta
“simbólica” entre o bem e o mal, a vitória do bem,
ainda que tenha custado a vida de Diadorim.
4

O desespero e o temor de Riobaldo ao presenciar o combate entre Diadorim e Hermógenes são os primeiros
indícios, no trecho, dos sentimentos que o narrador nutre
pelo amigo. Além disso, durante todo o relato, a atenção
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5

a) O pressentimento de que Diadorim tinha morrido na
luta. Mesmo sem ter consciência ainda de que o companheiro não sobrevivera, Riobaldo adivinha o que
tinha acontecido, da mesma forma que alguém sabe
que um raio caiu antes que o trovão termine de rolar.
b) […] “e eu sabia, e não queria saber”.

Texto para análise

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1

682

Os dois são caracterizados como nordestinos que se
reconhecem como tal. Ela é datilógrafa e ganha menos
que um salário mínimo; ele, operário em uma metalúrgica. A referência à profissão de cada um indica também a classe social humilde a que pertencem. Olímpico
tem “voz cantante de nordestino”, “leve verniz de
finura”, é filho de pai desconhecido e aprendera com
o padrasto a tratar bem as pessoas para se aproveitar
delas e a pegar mulher.

> Que os dois não estavam habituados a uma situação
como essa. Pode-se dizer que, simbolicamente, o
narrador revela a inadequação das personagens para
a manifestação de algo simples, como um passeio
entre duas pessoas que iniciam um romance.
2

Possibilidades: “o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso”; “bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada-com-queijo”; “com voz cantante de nordestino que a emocionou”; “Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como
se livrar dele, estava em desespero de amor”.
a) Elas indicam o grande amor de Macabéa por Olímpico, a sua devoção a ele e o seu desespero para manter
essa relação. Olímpico representa aquilo que é mais
precioso para ela, a “sua goiabada-com-queijo”.
b) Não. Nada no texto indica que Olímpico nutria por ela
os mesmos sentimentos. Ao contrário, o fato de nem
mesmo pegar na mão de Macabéa e de demonstrar
irritação com ela no terceiro encontro revelam que
ele não sentia um envolvimento mais profundo.
c) Essa expressão indica que Olímpico é o primeiro
homem por quem Macabéa nutre um sentimento
amoroso e com quem se relaciona durante algum
tempo. Por isso, ele é definido como “a primeira
espécie de namorado” da vida dela. Além disso, a
expressão antecipa a relação que haverá entre os
dois: algo que se assemelha a um namoro, mas não
se caracteriza como tal, dada a relação distante e
pouco afetuosa entre eles.

4

Isso fica evidente pelo fato de Macabéa considerar que
ela e Olímpico formavam um casal de classe em razão
da “posição social” que tinham. Macabéa, ingenuamente, acreditava que uma datilógrafa e um metalúrgico
“eram alguém no mundo”.

> O narrador deixa claro que, embora Olímpico trabalhasse como operário em uma metalúrgica, fazia
questão de se apresentar como metalúrgico.
5

Ao escolher Macabéa como protagonista desse romance, Clarice Lispector, além de enfatizar aspectos
da realidade, manifesta uma intenção explicitamente
social que não aparece em seus outros textos, embora
não seja essa dimensão mais valiosa do texto. A representação da vida de Macabéa e de suas misérias pode
ser vista como uma tentativa de retratar a condição dos
milhares de nordestinos que migravam para o Sudeste
em busca de melhores oportunidades na época em que
o romance foi escrito.

Jogo de ideias

683

A atividade proposta tem por objetivo, além de aprofundar
a discussão apresentada no capítulo sobre a obra de Guimarães Rosa, levar os alunos a lerem, na íntegra, outros textos
do autor. Acreditamos ser possível, por meio dessa atividade,
além de criar um contexto mais interessante para a leitura
e análise de outros textos de Guimarães, retomar com os
alunos um exercício de expressão oral que fica restrito, em
geral, ao trabalho feito nas séries do ensino fundamental I:
a arte de (re)contar histórias.
Achamos que a tarefa de recontar, para outras turmas
do colégio, um trecho de Campo geral ou um dos contos
sugeridos permitirá que os alunos compreendam de
forma mais aprofundada a obra de Guimarães Rosa e
exercitem as habilidades necessárias para apresentar
oralmente uma história a um grupo de ouvintes. Além
disso, achamos que, por meio dessa atividade, os alunos
serão estimulados a aprofundar seus conhecimentos sobre o universo único criado pelo autor mineiro, além de
tomarem contato com a riqueza dos temas desenvolvidos
por ele em suas obras e a linguagem que as caracteriza.
Para que isso ocorra, será necessário que eles, antes de
recontar o texto selecionado ao público-alvo, exercitem
bastante a maneira como isso será feito, dando especial
atenção aos elementos que devem ser observados por
aqueles que fazem uma leitura dramatizada ou recontam
de cor uma história (dicção perfeita, projeção da voz,
entonação adequada à história narrada/lida, expressão
facial, etc.). Os alunos deverão, portanto, perceber que
cada texto deverá ser recontado de maneira a prender a
atenção dos ouvintes e levá-los a recriar, mentalmente, as
cenas da história narrada. Seria interessante que, depois
de narrar a história selecionada, cada grupo fizesse, com o
público que a ouviu, uma discussão sobre o tema tratado
na narrativa recontada e sobre os elementos que nela mais
chamaram a atenção.

Uma viagem no tempo: primeiras leituras 688
3

Pode-se dizer que a chuva imprime a cada encontro
uma sensação de desagradável melancolia.

> O fato de Macabéa se desculpar com Olímpico, apesar
de ter sido tratada de forma ríspida pelo “namorado”,
como se ela de fato fosse a responsável pela chuva.

Para sugestões gerais sobre o trabalho com os textos transcritos nesta seção, leia, neste Suplemento, a parte inicial da
orientação para a seção “Uma viagem no tempo: primeiras
leituras” do Capítulo 23.

Comentários e respostas das atividades

dele se concentra em Diadorim, a quem “queria ver —
segurar com os olhos...”. Outro indício é o seu desmaio,
quando percebe que também Diadorim tinha morrido.
A certeza da morte do companheiro e o sofrimento
provocado por essa constatação comprovam que seus
sentimentos eram maiores que uma forte amizade.

105

Sup_P3_(075-112)_c.indd 105

11/11/10 11:21 AM

da na questão anterior não existiria sem a intervenção
do artista, decidindo em que parte da tela utilizaria mais
as cores escuras ou claras. Por outro lado, é evidente que
os borrifos de tinta sobre a tela não são inteiramente
controlados, embora a escolha por um pincel ou pedaço
de pau, por exemplo, influencie a forma desses borrifos.
Quanto à intuição, é mais difícil demonstrar em que ela
se manifesta, mas sempre é possível argumentar que é
ela quem orienta o artista nas escolhas que faz, ainda
que a obra seja abstrata.

Para estimular a conversa sobre os textos lidos, alguns
tópicos podem ser sugeridos aos alunos:

> Sentiram dificuldade para ler os poemas? Por quê?
> Quando eles pensam nos poemas que conheceram
ao estudar os autores brasileiros e portugueses do
século XIX e do início do século XX, acham esses
poemas semelhantes ou diferentes? Por quê?

3

> Que temas são abordados pelos poetas?
> De que modo eles tratam esses temas?

> O que aparece representado nas obras de arte reproduzidas na seção?
> Perceberam alguma relação entre as obras de arte e
o texto?
> Os poemas e as obras de arte os fazem lembrar de
outros textos, músicas ou filmes contemporâneos?
Se sim, qual é a semelhança percebida?
As perguntas sugeridas servem somente como um roteiro
básico para estimular a participação dos alunos e podem, evidentemente, ser substituídas por outras que o professor julgar
mais interessantes. Os próprios alunos podem fazer questões
que tenham sido motivadas pela leitura dos textos. O importante é que essa experiência faça com que se sintam mais
à vontade para discutir textos literários, sem que se preocupem em encontrar uma interpretação “correta” para eles.

Tendências contemporâneas.
O teatro no século XX

Comentários e respostas das atividades

1

691

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que
a obra é composta por uma série de borrões de tinta.
Não há, no conjunto, a formação de uma imagem.
A impressão geral pode ser de caos, de confusão, de
fragmentação, de descontinuidade. Não existe uma
resposta correta para essa questão. O objetivo é levar
os alunos a observarem atentamente o quadro.

> Espera-se que o aluno perceba que, na parte superior
do quadro, predominam tons mais escuros (preto
e vermelho); na inferior, os tons mais claros estão
mais presentes (amarelo e branco). Essa combinação
cria certo movimento no interior da obra.
2

4

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam
que, se as tintas tivessem simplesmente sido jogadas ao
acaso, não seria possível observar a formação de alguns
padrões. Por exemplo, a distribuição das cores identifica-

691

a) Espera-se que o aluno perceba que o fato de o
narrador chegar com uma pasta cheia de papéis
relacionados ao trabalho indica a possibilidade de
que ele pretenda continuar trabalhando em casa.
b) Os filhos são “coisificados” pelo narrador, que os
apresenta como “sons”. Esse modo de introduzi-los no conto já indica afastamento.
O hábito descrito é isolar-se na biblioteca sem fazer
nada.

> Espera-se que o aluno perceba que “como sempre”
indica que ficar ali na biblioteca, isolado, esperando,
é um hábito que se repete. A utilização do verbo “esperar” dá a primeira dica de que algo vai acontecer.
Cria no leitor uma expectativa.

690

O trabalho realizado ao longo deste capítulo favorece o desenvolvimento da competência de área 5 e
das habilidades H15, H16 e H17. Para identificá-las,
consultar a matriz do Enem 2009, que se encontra
no Portal Moderna Plus.

Leitura da imagem

Da imagem para o texto

5

Capítulo 30

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos observem
como a tela de Pollock reproduz em certa medida a
fragmentação e o caos característicos da sociedade
pós-moderna. Pode-se imaginar que essa mistura de
formas, cores e ritmos represente, de modo simbólico,
uma sociedade em que diversas tendências estéticas
convivem, em que o indivíduo perde a própria identidade, em que acaso, intuição e controle fazem parte
da “arte” de sobreviver em uma sociedade dominada
pelo materialismo e pelo consumo.

6

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A produção poética contemporânea se define pela liberdade criativa manifestada na multiplicidade de temas e
formas trabalhados pelos autores. Na seleção que fizemos
para o primeiro contato dos alunos com essa produção,
procuramos ilustrar essa característica, trazendo textos de
poetas que seguem linhas bem distintas.

O serviço à francesa só é usado em situações de grande
formalidade. O fato de o jantar ser servido dessa maneira indica que o relacionamento familiar é também
muito formal e distante e que a situação econômica
da família é muito boa.
a) O narrador indica que o casamento e a situação
familiar não são recentes, mencionando o fato de
os filhos já haverem crescido. Comentar que ele
e a mulher estão gordos é uma forma de indicar
acomodação.
b) O relacionamento é distante, como indicado no
primeiro parágrafo, e baseado no interesse. Não há
qualquer diálogo entre os membros da família. Filho
e filha só se dirigem ao pai para pedir dinheiro. De
modo irônico, o narrador observa que a esposa não
pediu nada porque tinham conta bancária conjunta.
c) As informações apresentadas indicam que o narrador é um empresário e que ele, a esposa e os filhos
formam uma família de classe alta. Os filhos têm
quartos separados, e a casa, além de três quartos, tem
também uma biblioteca e uma sala de jantar. O som
do filho é quadrifônico. A filha estuda impostação
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de voz. A mulher bebe uísque e, aparentemente, não
trabalha (está jogando cartas quando ele chega). A
família tem uma copeira que serve “à francesa”. Após
o jantar, durante o qual bebem vinho, é servido licor.
Na garagem, os carros dos filhos bloqueiam o carro
esporte do narrador. Todos esses sinais indicam uma
condição socioeconômica privilegiada para os padrões
brasileiros.
A esposa parece ser uma mulher insuportável que,
além de se interessar somente pelo dinheiro do marido,
está sempre bebendo e fazendo críticas a tudo o que
ele faz.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) A apresentação da fala da esposa permite que
o leitor construa a sua própria imagem dessa
personagem, quase como se não estivesse sendo
influenciado pelo narrador — o que ocorre, evidentemente, porque o foco do texto está em 1a pessoa
e é o protagonista quem escolhe o que conta sobre
sua mulher.
b) Espera-se que o aluno perceba que, para o narrador,
a esposa é uma figura invasiva e que está sempre
presente. Essa presença constante contribui para
aumentar a tensão que o angustia. O fato de as falas da mulher não aparecerem nos parágrafos 5 e 6
marca o momento em que ele se dedica a liberar-se
da tensão causada, entre outros fatores, por ela.
c) Espera-se que o aluno perceba que a mulher se embriaga:
na mesma noite, toma uísque, vinho e licor.
8

O narrador é cínico ao convidar a esposa para dar uma
volta de carro, pois sabe que ela não aceitará, já que é a
hora em que assiste à novela. O objetivo dessa atitude
pode ser causar a impressão de inocência.

> A fala da mulher, mais uma crítica, questiona o
passeio e a compra do carro. Há um certo desdém
em seu comentário. A ênfase com que dispara as
críticas parece indicar que ela desconfia de que ele
não vai apenas dar uma volta de carro. Ela pode estar
com ciúmes.
9

Toda a cena inicial apresenta um ambiente extremamente tenso que se soma ao cansaço do dia de trabalho
do narrador: quando chega em casa, é atormentado
pela esposa, tem que aturar o barulho dos filhos, não
consegue um lugar sossegado para descansar. Esse
modo de conduzir a narrativa sugere um nível de tensão crescente, que atinge o ponto máximo durante o
jantar. Retirar os carros dos filhos da garagem e colocá-los de volta é o auge da tensão: ele foi bloqueado pela
família, tolhido, ignorado.
a) O narrador fica visivelmente excitado: seu coração
bate disparado de euforia ao ver o carro.
b) O motor é descrito como algo poderoso que gera a
sua força em silêncio e que é exatamente como ele
se sente: poderoso e encaminhando-se, sem que
ninguém perceba (escondido no capô aerodinâmico), para realizar seu golpe.
c) Ele diz que procura uma rua deserta, o que é um
problema em uma cidade muito grande e cheia de

d) Pelas características do local procurado (deserto,
mal-iluminado), pode-se imaginar que o narrador
procura um encontro sexual anônimo.
10 Espera-se que o aluno reconheça a surpresa que o narrador prepara, pois, por mais tenso que ele estivesse,
sua rotina e seus desafetos não seriam motivo para
atropelar alguém. Portanto, é pouco provável que o
leitor imagine que é o que vai acontecer. Além disso,
é mais difícil ainda supor que ele saia todas as noites
para atropelar alguém somente para se acalmar, como
fica claro pelo fim do texto.

> Quando fala sobre a mulher que irá atropelar, o
narrador observa que ela carregava “um embrulho
de papel ordinário, coisas de padaria ou quitanda”,
depois observa que seu corpo havia caído sobre um
muro “baixinho de casa de subúrbio”.
11

O prazer do narrador é atropelar pessoas, tornando-as vítimas da força de seu carro esporte (“Motor bom, o
meu, ia de zero a cem quilômetros em nove segundos”).
É com ele que sai todas as noites à caça da próxima
vítima. O enorme prazer que tem em ouvir o barulho
dos ossos da moça atropelada se partindo se mistura
com o orgulho com que corre as mãos pelos para-lamas
e para-choques do carro que não conservam uma única
marca do crime que cometeu.

> Essa personagem representa o indivíduo egocêntrico que acredita ter o direito de buscar o próprio
prazer a qualquer preço. Para ele, as pessoas são
coisas. Por esse motivo, não hesita em sair todas
as noites e atropelar alguém. Embora exagerado, o
comportamento do protagonista do conto traz os
sinais identificáveis em muitas pessoas que não se
importam com o que fazem, desde que alcancem
seus objetivos. Além da relação coisificada com a
família, o protagonista usa as pessoas que andam
pelas ruas para alcançar o alívio para suas tensões.
12 a) Espera-se que o aluno perceba que a mulher, ao
fazer a pergunta, pode tanto estar ridicularizando
o comportamento do marido, quanto manifestando
sua desconfiança quanto aos verdadeiros propósitos
da “voltinha”.
b) O fato de o marido ignorar a pergunta da mulher
torna patente a distância entre os familiares e a
existência de uma tensão permanente.
c) Para a família, a frase não passa de mais uma justificativa para a ausência do homem, que dá prioridade
à empresa e ao trabalho. Ele vai dormir porque terá
um dia difícil na companhia. Para o leitor, porém,
a frase tem outro impacto. O dia mais terrível em
uma empresa não pode ser mais terrível do que o
atropelamento frio e premeditado executado por
ele. É como se ele desse boa-noite ao leitor (“boa-noite para todos”) e anunciasse que, na próxima
noite, fará outra vítima, pois ficará tenso com os
seus problemas.

Comentários e respostas das atividades

7

gente. Diz ainda que a rua mal-iluminada e cheia
de árvores é o “lugar ideal”. Nenhuma dessas pistas
é condizente com o comportamento de alguém que
deseja somente passear de carro. Ele está procurando
o lugar perfeito para fazer algo que, aparentemente,
não pode ser visto pelos outros.
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c) Sugerem a morte da presa. A primeira frase, exclamativa, sugere a proximidade desse desfecho fatal.
A segunda, marcada pelas reticências, deixa em suspenso o que acontecerá caso a presa faça qualquer
movimento: a seta a atingirá e ela encontrará a morte.

702

O filme O que é isso companheiro? contém cenas de violência.

Texto para análise
1

d) Espera-se que o aluno perceba que não gostar de caçadas, considerar os caçadores figuras ameaçadoras e
compreender profundamente a situação da caça são
indícios de que o protagonista poderia ser a caça.

703

A cena de uma caçada: em primeiro plano, há um
caçador de arco retesado, apontando para uma
touceira; mais distante, aparece a figura de um
segundo caçador, mais indefinido, que também
espreita a caça.

4

a) Ao se colocar diante da cena de novo, o homem vê
a loja sumindo, a tapeçaria se alastrando pelo chão,
tomando o teto, e percebe que está dentro dela: está
no bosque, com os pés cheios de lama, o cabelo molhado pelo orvalho, tudo ao seu redor está parado.
Sente necessidade de correr e, ao ver-se ferido, ele
se dá conta de que é a caça.

a) Ele é caracterizado como poderoso, absoluto, com
uma barba que se parece com um “bolo de serpentes” e com os músculos retesados, prontos para
desferir a seta sobre a caça que espreita.
b) Porque ele tem a nítida sensação de ter participado
da cena, mas não sabe quando isso ocorreu, nem
onde.

b) “Abriu a boca. E lembrou-se. Gritou e mergulhou
numa touceira. Ouviu o assobio da seta varando a
folhagem, a dor!”

c) Indica o nervosismo, a incredulidade da personagem
diante do que vê e a angústia por não lembrar onde
ou quando essa cena aconteceu. Também indica sua
incompreensão pela familiaridade que a cena lhe
provoca.
2

c) No trecho transcrito, o destino da personagem e o seu
papel de caça são sugeridos pelo verbo “lembrar” (“E
lembrou-se”) e pela descrição do que acontece assim
que ele “entra” na tapeçaria: o seu grito, o “mergulho
na touceira”, o assobio da seta e a dor que sente.

As sensações que lhe são despertadas: ele tem certeza
de que percorreu a “vereda” retratada, de que aspirou o
vapor que baixava do céu ou subia do chão; além disso,
está convicto de haver identificado o sorriso perverso
do caçador.
a) Ele não sabe que personagem da tapeçaria é: o
caçador em primeiro plano ou o seu companheiro.
A única certeza que parece ter é de que faz parte
daquela cena.

d) Estão mescladas a cena da tapeçaria com a personagem
no papel de presa, caindo depois de atingida pela seta
do caçador, em algum momento do passado, e a cena,
no presente, na loja de antiguidades, onde o homem
rola encolhido, apertando o coração com as mãos.
5

b) O protagonista afirma não gostar de caçadas, como
se esse fato justificasse não ter pintado um quadro
com esse tema.

Comentários e respostas das atividades

c) O mesmo argumento, não gostar de caçadas, serve de base para a reflexão sobre o que ele estaria
fazendo no quadro, ou por que se lembraria dessa
cena, uma vez que não gosta de caçadas.
3

As folhas na sombra e o silêncio. Há, também, no texto,
a referência àquilo que a personagem pressente por
detrás da moita: “o vulto arquejante da caça”.
a) Ao destacar o silêncio que envolve tudo e o medo
da caça, o narrador recria para o leitor as sensações
que o protagonista tem diante da cena: parece
que, de fato, ele estava naquele cenário, ouvindo
o silêncio e pressentindo o pavor da caça que arqueja, escondida na moita. O que é descrito é algo
que não poderia ser percebido simplesmente pela
contemplação da tapeçaria. Por isso, a sensação de
realismo da cena.
b) Ele se compadece “daquele ser em pânico”, que
estava próximo da morte e esperava uma única
oportunidade para continuar fugindo.

O objetivo é destruir a tapeçaria.

A expressão se refere tanto ao caminho até a tapeçaria,
dentro da loja, como ao caminho dentro do bosque em
que o homem é a presa perseguida pelos caçadores.
O primeiro sentido é dado pelo contexto em que a
expressão é dita pela dona da loja: o homem retorna
para ver a tapeçaria mais uma vez. O segundo é criado
pelo desfecho do conto, pela sensação de familiaridade
que impressionou o homem desde o primeiro instante
em que viu a cena retratada.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

De olho no filme

> Espera-se que o aluno perceba que o protagonista não
deseja destruir a tapeçaria apenas para livrar-se da
angústia que o incomoda, mas para salvar a própria
pele, antes que a seta seja disparada pelo caçador.
6

O fim da ditadura e da Guerra Fria e, por consequência,
a ausência de “inimigos oficiais” contra os quais lutar,
o desalento e a ignorância produzidos pela violência
do Governo militar são parte dos elementos que produziram o estado de espírito de medo e insegurança do
indivíduo pós-moderno em geral. Espera-se que o aluno
complete a resposta fornecendo informações sobre o
que significa para ele ser um indivíduo do século XXI.

Trilha sonora

707

Espera-se que os alunos percebam a imagem de jovem
que se lança no mundo, sem medo, disposto a viver todas
as experiências possíveis, sem compromisso (sem lenço e
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Texto para análise
1

709

lógicas ou coerentes para isso. Ele não é, nesse sentido, fruto de uma reflexão sobre si mesmo ou não
é definido pela sua capacidade de pensar. O que o
define é a sua existência: “eu sou, logo existo”. O
eu lírico tem consciência absoluta da própria existência e de que ela é determinada não pelo fato de
“pensar”, mas de “vivenciar” o mundo à sua volta
e “viver” o presente, com a certeza do seu fim.
5

Possibilidades: “Pronome pessoal”, “intransferível”,
“agora/presente”, “desferrolhado indecente”, “vidente”.

> Podemos dizer que elas indicam que o eu lírico se
define como alguém único (pronome pessoal e intransferível), que vive o agora (“agora / presente”),
é livre (“desferrolhado”) e tem consciência do seu
caminho (“vidente”).

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2

Como uma constatação do eu lírico sobre si mesmo e
também uma aceitação de quem ele é. Não há explicações “metafísicas” sobre o indivíduo: ele é quem é,
resultado do momento presente, das suas vivências e
de suas escolhas. Não é o que gostariam que ele fosse,
ou o que poderia ser, mas o que é.

Texto para análise

3

O termo “vidente”, normalmente, indica alguém capaz
de “ver” o passado, profetizar o futuro, isto é, saber com
antecedência aquilo que ainda não se realizou ou não
aconteceu.
a) Poderíamos dizer que, no poema, o termo tem o
mesmo significado. O eu lírico afirma, com essa
expressão, sua capacidade de prever seu caminho,
sua trajetória de vida.
b) A relação entre a palavra “vidente” e esses versos é
a “visão” ou a consciência que o eu lírico tem de seu
destino. Ao definir-se como “vidente” no momento
presente, o eu lírico reforça o seu “conhecimento”
sobre a fatalidade que marca a sua existência, a sua
certeza sobre o seu fim. Poderíamos dizer, também,
que ele aceita esse “destino” como consequência de
suas opções de vida. Por isso, vive “tranquilamente
todas as horas do fim”.

4

Possibilidade: a escolha de Torquato Neto pode indicar o desejo de contestar a tentativa de explicar ou
comprovar racionalmente a vida, a existência, ou as
pessoas.

> Ao declarar que “é como é” repetidas vezes, o eu
lírico afirma a sua existência sem apresentar razões

713

1

No plano da alucinação, Alaíde encontra-se com
Madame Clessi e relata a ela como ficou sabendo da
história da prostituta e como conseguiu o diário em
que foram registrados os acontecimentos da vida
dessa mulher. No plano da memória, lembra-se da
conversa dos pais sobre Madame Clessi quando a
família se mudou para a casa que pertencia a ela.

2

Madame Clessi é apresentada como uma mulher
elegante do início do século (“elegância antiquada de
1905”), espartilhada, usando chapéu de plumas. Foi
assassinada e o crime foi muito noticiado na época.
A referência aos objetos pertencentes a ela e encontrados pelos pais de Alaíde (as ligas e o espartilho
cor-de-rosa) sugere que ela era uma prostituta. A fala
dessa personagem indica que ela teve fama e dinheiro.

a) Com essa repetição, o eu lírico enfatiza a própria
identidade e as características que o definem, sem
que seja necessário explicá-las ou entendê-las: ele
é como é, sem máscaras, sem segredos, alguém que
tem consciência de si mesmo e se aceita assim.
b) Pela associação dos termos “agora” e “nesta hora”,
que enfatizam a definição do eu lírico no presente,
aos versos “sem grandes segredos dantes / sem
novos secretos dentes”. Nesses versos, o eu lírico
reforça a ideia de um homem que é construído pelo
momento em que vive e não por fatos secretos do
passado ou do futuro.

O poema, ao tratar da definição do eu lírico como
único e intransferível, revela o desejo de não se ater a
moldes preconcebidos, de não aceitar rótulos sociais
ou culturais. Nesse sentido, reflete a postura “revolucionária” dessa geração, que queria a liberdade acima
de tudo, a experimentação em todos os níveis, que
buscava a ruptura com tudo aquilo que representasse
o comum, o tradicional, e até mesmo as “heranças”
do passado. Além disso, o verso final revela a ideia de
que a existência deve ser vivida com a consciência de
seus limites e também em seus limites, como fez o
próprio Torquato.

a) Espera-se que o aluno perceba que a atitude da
Mãe é de preconceito. Quer queimar os pertences
de Madame Clessi. Seu comentário é de leve indignação, como se dissesse “Minhas filhas morando
na casa de uma prostituta!”.
b) Alaíde fica sabendo da história de Madame Clessi
quando se muda, com seus pais, para a casa que
fora dela. No sótão são encontrados os objetos que
lhe pertenciam. Antes que os pais os queimem, a
jovem resgata o diário de Madame Clessi e fica
conhecendo detalhes de sua vida, que complementa com os recortes de jornais da época lidos
na Biblioteca.
c) O fato de Madame Clessi ter sido assassinada antes
que Alaíde soubesse de sua existência.
d) O primeiro é denominado plano da alucinação,
porque corresponde a fatos que não ocorreram na
realidade: são projeções da mente de Alaíde em que
ela se encontra com a prostituta do início do século
que já está morta. O plano da memória refere-se
às lembranças da vida de Alaíde, fragmentos de

Comentários e respostas das atividades

sem documento). O Brasil sugerido na letra da música é um
país cheio de contrastes: as celebridades da época (Cláudia
Cardinale, famosa atriz de cinema) dividem espaço nas
bancas de jornais com as notícias de crimes e da resistência
política (guerrilha). As várias imagens apresentadas revelam
a agitação cultural e política do momento em que a música
foi composta.
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3

O trecho começa no plano da alucinação, com o encontro entre Alaíde e Madame Clessi. Então, esse plano desaparece para dar lugar ao plano da memória, quando
a jovem relembra a conversa dos pais; depois, o plano
da alucinação retorna, com a retomada da conversa
entre Alaíde e a prostituta.

> A última fala de Alaíde, no primeiro momento em
que o plano da alucinação é apresentado, sugere a
mudança de plano (“Deixe eu me recordar como foi...
Já sei!”). Associada a essa fala, ocorre a alteração da
luz, indicada pelo trecho entre parênteses (as marcações de cena): o plano da alucinação se apaga e o
da memória se acende. Além disso, os pais entram
em cena e a conversa entre eles indica que se trata
de um momento passado. O mesmo ocorre depois
de Alaíde se lembrar da conversa dos pais: nesse
instante, apaga-se o plano da memória, a luz volta
ao plano da alucinação.
4

Seção
especial

Texto para análise
1

2

Comentários e respostas das atividades

“Clessi (forte) — Quer ser como eu, quer? / Alaíde (veemente) — Quero, sim. Quero. / Clessi (exaltada, gritando) — Ter a
fama que eu tive. A vida. O dinheiro. E morrer assassinada?”. A figura de Madame Clessi, além de servir de apoio
para que Alaíde reconstrua seu passado no plano da memória, também revela os desejos inconscientes da moça,
que quer muito ser como a prostituta, viver uma vida como
a dela, como se percebe pelo trecho. A própria “evocação”
de Madame Clessi, no plano da alucinação, já revela esse
desejo da moça, além da explicitação feita por ela.

Conexões

No filme Zuzu Angel, há algumas cenas que poderão constranger os alunos. Recomendamos assistir ao filme antes
de exibi-lo à classe.
No filme A vida como ela é, há cenas de sexo e violência.

Sim. O eu lírico, por meio desse vocativo, refere-se à
sua pátria (mais especificamente, a Angola) para tratar
do sofrimento dos filhos dessa “mãe”, isto é, discutir
os efeitos negativos da colonização para o seu povo.
Isso pode ser depreendido, no contexto do poema,
por diversos elementos. Em primeiro lugar, o fato de a
interlocutora ter a sua presença caracterizada como “o
drama vivo de uma Raça”. Tal caracterização permite
afirmar que o eu lírico se refere ao povo de um país,
já que essa “Mãe” com que ele dialoga é o retrato do
sofrimento de uma raça inteira. Além disso, ao fazer
referência aos descendentes escravizados de sua interlocutora e também aos filhos de “outras gentes” que
foram embalados e “ninados” por essa “Mamã negra”,
o leitor é levado a concluir que essa expressão é uma
metáfora para um país africano cujo povo sofreu a dor
e a crueldade da escravidão.

O eu lírico afirma que são os filhos de “outras gentes”
e não os filhos dessa pátria. Pelo contexto apresentado no poema, pode-se concluir que se trata de uma
referência aos colonizadores portugueses e seus descendentes, que foram alimentados e embalados por
essa mãe, que representa, metaforicamente, o próprio
país, vítima da exploração de seus “senhores”, que
extraíram suas riquezas e foram “alimentados” por
ela, e, também, todas as mulheres angolanas que, pela
condição de inferioridade a que estavam submetidas
no contexto da colonização, foram responsáveis por
cuidar e alimentar os filhos de seus conquistadores.

> A referência a esses filhos revela a herança colonial
de Angola e os efeitos dela para o povo desse país:
a pátria foi explorada pela máquina colonial portuguesa e os filhos dela foram escravizados, durante
muito tempo, por esses conquistadores. Por isso, o eu
lírico afirma que essa “mãe” com quem ele dialoga
embalou em seu colo e alimentou com seu leite os
filhos de “outras gentes”. A Angola e seu povo, de
fato, serviram de “alimento” para saciar o “apetite”
voraz de seus colonizadores. Enquanto essa mãe
ninava “santos poetas e sábios” de “outras gentes”,
seus filhos sofriam com a crueldade da exploração
gerada pelo processo de dominação.

715

Até a data do fechamento deste livro, o DVD do documentário Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de
Manoel Bandeira não havia saído.

741

> Sim. Além da informação apresentada no olho, fazendo referência ao sofrimento do povo de Angola, há, também, a identificação da nacionalidade do autor, apresentada na referência sobre o poema. Ao sabermos
que se trata de um autor angolano, podemos identificar
mais especificamente a quem se dirige o eu lírico e
constatar que ele “dialoga” com um país africano em
especial, a quem chama de “minha Mãe”: a Angola.

c) O fato de Madame Clessi ser uma personagem do
plano da alucinação já é um dos elementos que
permitem perceber o caráter psicológico da peça.
Além disso, esse plano e o da memória se passam
no subconsciente de Alaíde, o que também revela
esse caráter.
5

721

A poesia africana de língua portuguesa 722

a) Pelo questionamento de Alaíde sobre o motivo de
estar ali, conversando com Madame Clessi, e pela
afirmação da moça de que algo que tinha acontecido
em sua vida a levara até ali.
b) Ficamos sabendo como ela soube da existência de
Madame Clessi e que é casada com um rapaz chamado Pedro. Também tomamos conhecimento de
uma moça chamada Lúcia, de quem a protagonista
não se lembra, e da sensação de Alaíde de estar
sendo ameaçada.

Literatura africana

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

conversas que ela presenciou (como o diálogo entre
os pais sobre Madame Clessi) antes do acidente que
a deixou em coma.

3

O eu lírico utiliza os seguintes termos para caracterizar os filhos de Angola: alimárias, semoventes, filhos
da desgraça.

> Ao caracterizar os filhos de Angola como “alimárias”
e “filhos da desgraça” em razão da submissão que
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4

Embora os quatro primeiros versos da última estrofe
ainda tratem do sofrimento vivido pelo povo angolano em razão do processo de colonização, a partir do
quinto verso há uma mudança de tom: vislumbra-se a
esperança para essa terra tão devastada pelos efeitos
da exploração que sofreu. O eu lírico, por meio de uma
metáfora (“mas vejo também que a luz roubada aos
teus olhos, ora esplende”), diz perceber que um futuro
melhor se anuncia nos “olhos” dessa “Mamã negra”.
Apesar de ver, nos olhos dela, o passado de sofrimento,
o eu lírico vê também que, pelas mãos dos filhos de
Angola no presente (“em nós outros teus filhos”), surge
a possibilidade de que essa nação possa novamente
ser livre e independente, retomando, dessa forma,
a “humanidade” de seu povo (“gerando, formando,
anunciando/ — o dia da humanidade”), antes visto
como alimária. É essa a mudança que se verifica no
poema: após a descrição do passado de sofrimento e
de desolação de Angola e de seu povo, o poema termina
com um tom de esperança que revela a certeza de que
esse país será novamente uma nação autônoma e livre.

> O poema transcrito reflete a necessidade dos poetas
angolanos (apresentada na teoria referente a essa seção), a partir de 1951, de fazer uma poesia que fizesse
a denúncia do passado de sofrimento desse povo e
combatesse, dessa forma, a alienação social. Além disso, o tom do final do poema reforça uma característica
importante da poesia africana e da poesia angolana,
em especial: a necessidade, também, de despertar a
consciência de seu povo e levá-lo a lutar, com esperança, para concretizar o sonho de reconquistar a própria
identidade e, dessa forma, consolidar-se como uma
nação livre, autônoma e independente.
5

6

O interlocutor desse poema, um crioulo, é, segundo o
eu lírico, o resultado dos aspectos e elementos que caracterizam sua terra natal: a inquietação, a coragem e
a resignação desse indivíduo são heranças da terra em
que ele nasceu. A fome que ele tem foi-lhe dada pelas
“estiagens dolorosas” de seu país; o passado de sofrimento e exploração deram ao interlocutor a dor que ele
carrega e a “humildade que nasce do desengano”. Essa
mesma terra deu também ao crioulo uma esperança
desenganada e uma alegria contida pela espera de um
novo tempo que não virá. Dessa forma, o interlocutor é
apresentado como o retrato da própria pátria, na qual o
sofrimento, a fome e a resignação com o próprio destino
são as características mais marcantes.
O tom dessa estrofe revela que, além das outras características que definem o interlocutor, a terra em que
ele nasceu deu-lhe, também, a crença esperançosa em
um futuro melhor, distante da dor e do sofrimento que
o caracterizam no presente. Mas, nesses versos, o eu

lírico sugere que essa esperança é falsa (desenganada),
já que os dias que virão não serão diferentes dos atuais
e que não adianta o “crioulo” guardar sua alegria para
um novo tempo, pois ele não chegará.

> Possibilidades: “esperança desenganada”; “alegria
guardada”; (“manhã esperada”) “em vão...”
7

Enquanto a última estrofe desse poema revela um
tom de desesperança, de imutabilidade do destino do
interlocutor, a do anterior tem um tom completamente
oposto: o eu lírico sugere, de forma esperançosa, que
os atuais descendentes da pátria mãe representam a
possibilidade de que o futuro seja diferente do passado
de dor e sofrimento da nação angolana e de seu povo.

Conexões

741

Os filmes indicados na seção não têm uma relação direta
com a poesia africana de língua portuguesa. Foram selecionados porque permitem que os alunos formem uma imagem
mais atual sobre a vida nos países africanos lusófonos, ou
porque abordam, de modo lírico, a dura realidade da vida
na maior parte dos países africanos.
No filme Infância roubada, há cenas de violência e sexo
que podem causar algum desconforto ou constrangimento.
O DVD Língua: vidas em português está esgotado, mas é
possível encontrá-lo em locadoras.

A narrativa africana de língua portuguesa 744
Texto para análise
1

759

Há vários elementos que revelam a origem africana do
protagonista. Em primeiro lugar, o próprio título do texto
refere-se ao local de nascimento de Julio: a Fenda da
Tundavala, localizada na província de Huíla, no sul da
Angola, indicando que o protagonista é angolano. Além
disso, o uso de termos africanos (cubata, chitaca, chifuta)
contribui para que o leitor perceba que os fatos narrados
ocorrem na África. Também a diferença racial entre o protagonista e seus amigos de infância e o fato de os últimos
não frequentarem a escola é, considerando o contexto
apresentado no trecho transcrito, um forte indício de que
a ação do romance se passa no continente africano.

> O protagonista parece lembrar de sua infância com
saudade, alegria e carinho. Dos fatos que rememora, fica a sensação de leveza das brincadeiras de
infância, da amizade sincera que ele e seus amigos
tinham uns pelos outros, da inocência da meninice.
Mesmo o trabalho de cuidar do gado e a responsabilidade imposta pelos estudos não são descritos por
Julio como momentos desagradáveis.
2

A diferença mais marcante é, sem dúvida alguma, o fato
de Julio ser branco e seus amigos serem negros. Dela
decorre o fato de eles não estudarem, diferentemente
do protagonista. Isso fica sugerido, também, quando
ele destaca não ter memória de garotos negros terem
frequentado a escola com ele. Além disso, Julio revela
que os pais de seus amigos trabalhavam como criados
nas casas dos brancos ou “em chibatas maiores, também dos brancos”.

Comentários e respostas das atividades

lhes foi imposta pelo conquistador português, o eu
lírico, mais uma vez, sugere o sofrimento desse povo
durante os séculos de colonização e a exploração de
que foi vítima durante esse processo. Enquanto os
dominadores desfrutavam das riquezas do país, os
filhos dessa pátria eram vistos como animais de carga
que deveriam servir aos propósitos de seus senhores,
trabalhando como escravos. Por isso, o eu lírico sugere
que sua pátria é o retrato do “drama vivo de uma Raça/
drama de carne e sangue”, já que a trajetória desse
povo foi marcada pela dominação portuguesa e pela
luta (sangrenta) para conquistar sua independência.
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a) Há duas possibilidades: “Nunca reparei na pele deles, quente como a minha. O valor da pele é o seu
calor.”; e “Só hoje sou capaz de reparar terem cores
diferentes dos outros da escola. Na época éramos
todos iguais, julgava eu”.

3

Julio relata que, um dia, a irmã disse-lhe que ele não
devia brincar com os meninos das redondezas porque
eles eram negros e ele e sua família, brancos. Ao ser
questionada pelo irmão sobre os motivos para ter
que se afastar dos amigos, Olga responde que os pais
não viam aquela amizade como algo adequado. Julio
ainda se pergunta se, de fato, essa era a opinião dos
pais ou apenas uma intromissão da irmã que, por ser
mais velha, se achava no direito de controlar a vida
dos irmãos menores.

O fato de Julio constatar que não tem memória de
negros estudando na escola que era frequentada por
ele revela um quadro terrível herdado pelos anos de
submissão de Angola aos colonizadores portugueses: a
população negra foi destituída de seus direitos fundamentais, entre os quais a educação. A escola era para
brancos, como Julio; para os negros, como seus companheiros de brincadeiras, restava o analfabetismo.

5

Espera-se que os alunos percebam que o fato de Julio
acreditar na igualdade entre as pessoas, discordar
da postura racista da irmã mais velha e deixar
subentendida a crítica ao governo de Salazar são
indícios dos ideais revolucionários que guiarão suas
ações futuras.

6

Espera-se que os alunos respondam afirmativamente
a essa pergunta, identificando, no trecho transcrito,
os elementos que se referem não só às paisagens angolanas, mas também às questões relacionadas à história de submissão dessa nação, como a do racismo,
bastante evidente no trecho selecionado. Além disso,
a informação, apresentada na questão 5, sobre a trajetória revolucionária do protagonista é outro indício
de que, também nesse romance, Pepetela investe na
criação de um texto que procura revisitar: a história
de Angola pelos olhos da ficção.

Comentários e respostas das atividades

> Em parte, sim. Espera-se que os alunos percebam
que, no trecho, Julio afirma que a irmã era racista
desde pequena. Acrescenta, ainda, a suposição
de que, por ter ouvido declarações racistas dos
colonos inúmeras vezes, Olga repetia frases preconceituosas “como um papagaio”, antes mesmo

4

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Na sua ingenuidade infantil, Julio não se dá conta
das diferenças existentes entre ele e os amigos
porque acreditava, nessa época, que todos eram
iguais. O que importava era, como ele próprio afirma, o fato de a pele de seus amigos ser “quente”
como a dele e não o fato de não terem a mesma cor.
Para Julio, o certo era ter amigos com quem brincar
e com quem viver as experiências da infância, sem
qualquer preocupação com as diferenças sociais e
raciais existentes entre eles.

de compreender aquilo que dizia. Sendo assim, é
possível afirmar que a fala racista de Olga é, na
verdade, a reprodução de um discurso preconceituoso e segregacionista muito comum em países
colonizados que viveram a violência do racismo.  
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Apresentação
Ao final do terceiro ano do Ensino Médio faz-se necessária
uma revisão dos três anos de curso. O Suplemento de revisão
foi organizado para esse momento.
Ele acompanha a obra Moderna Plus – Literatura e
está organizado em 31 temas que sintetizam os principais
conceitos dos três anos de curso. O texto destaca as palavras-chave do tema, organizando as informações essenciais.
Imagens auxiliam na compreensão e na fixação dos
conteúdos revisados.
Para cada tema, são apresentadas questões do Enem e de
vestibulares de diversos estados brasileiros.
Ao longo do Suplemento de revisão, há remissões para
o Portal Moderna Plus, que contém recursos multimídia
como trechos de filmes e documentários, músicas, banco
de questões e atividades extras para complementar o
aprendizado.
O Suplemento de revisão é um importante auxílio no
estudo e na preparação para os exames de ingresso nas
universidades.
Bons estudos!
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ORGANIZAÇÃO DO SUPLEMENTO

Temas
Seleção de 31 temas que
sintetizam os conceitos principais
dos três anos de curso.

O Suplemento de revisão
apresenta a síntese dos
principais tópicos dos três
anos de curso, acompanhada
de questões do Enem e de
vestibulares.
Síntese do conteúdo
Texto sintetizando os
conceitos principais, com
destaque das palavras-chaves. Imagens auxiliam
na fixação dos conteúdos
revisados.
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Um pequeno texto
informa resumidamente o
tema a ser tratado.

No Vestibular
Para cada tema, questões
do Enem, de outras
avaliações oficiais e de
vestibulares, selecionadas
com o intuito de auxiliar na
compreensão e na fixação
dos conteúdos revisados.

Conteúdo digital
Moderna Plus
Remissão para o Portal
Moderna Plus, que contém
animações multimídia, cenas
de filmes e documentários,
músicas, atividades, banco
de questões e textos
complementares.
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Tema 1

Arte, literatura e seus agentes
A arte nasce da necessidade humana de criar universos ficcionais.
A literatura, uma das expressões da arte, ocupa um espaço importante
na compreensão das sociedades através dos tempos.

Arte e representação
Realidade é tudo aquilo que existe e que reconhecemos
como concreto ou verdadeiro no mundo. Ficção é tudo o
que se relaciona à criação, à fantasia, ao imaginário. Esses são dois conceitos fundamentais na leitura de textos
verbais ou não verbais.
Os mundos ficcionais podem:
propor realidades imaginadas;
corresponder à realidade, tal como a conhecemos, para
atender a objetivos específicos – criticar, divertir, etc.
A obra de arte é sempre uma representação da realidade,
mesmo quando ela se ocupa apenas de elementos em que
é possível reconhecer o real.

Compare as pinturas de Raffaello Sanzio (1483-1520) e de
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) a seguir. Perceba como
a representação do universo feminino se modifica pelo
olhar de artistas de diferentes épocas: enquanto a obra de
Sanzio valoriza a simetria do trio de mulheres, suas formas
alvas, roliças, suas expressões serenas, a de Kirchner revela
faces mais duras, densas, e as curvas femininas dão lugar
a linhas e formas quase geométricas.
Musée Conde, Chantilly, França

Alguns sentidos da arte
As obras de arte não se limitam à invenção e produção de
objetos utilitários
utilitários. A arte participa da vida humana desde
tempos remotos, e o impulso que leva à criação artística
pode ter diversas explicações, as quais também podem
variar de acordo com o período histórico.
Na tabela a seguir, veja algumas concepções de “arte”
no decorrer do tempo.
Período

Concepção

Antiguidade

A arte é a representação do belo,
entendido como a harmonia e a
proporção entre as formas. Os seres
humanos são vistos como modelos de
perfeição.

Século XIX
(Romantismo)

Os sentimentos e a imaginação são os
princípios da criação artística; o belo
desvincula-se do princípio de harmonia.

Mundo
contemporâneo

A arte é entendida como a
permanente recriação de uma
linguagem; pode também ser um
espaço de reflexão, uma provocação,
ou ainda o reflexo do artista e de seu
modo de compreender o mundo.

Como todo artista está inserido em um contexto histórico-cultural, a obra de arte será sempre, de certo modo, a
expressão de sua época e de sua cultura. Além disso, para
que se compreenda bem o contexto da produção artística,
também é preciso ter em mente que toda obra de arte:
interage com determinado público, o qual também participa da construção dos sentidos dessa obra;
manifesta-se em uma determinada linguagem, que se
desenvolve em uma determinada estrutura;
circula em determinado meio, por meio de um suporte.

•
•
•

SANZIO, Raffaello. As três graças. 1504-1505. Óleo sobre madeira,
17,8 x 17,6 cm. Museu Condé, Chantilly, França.
the BridgeMan art liBrary/Keystone – galeria de
arte de new south wales, sidney

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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•
•

KIRCHNER, Ernst Ludwig. Três banhistas. 1913. Óleo sobre tela.
197,5 x 147,5 cm. Galeria de Arte de New South Wales, Sidnei, Austrália.
Arte, literAturA e seus Agentes
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•
•
•
•

Para que a literatura possa garantir sua liberdade
ficcional, é preciso que haja um pacto com o leitor: é
necessário que este aceite o jogo proposto pelo texto
e reconheça como válidas as condições criadas pelo
narrador. Apesar de os acontecimentos narrados não
serem reais, eles têm de parecer verdadeiros para quem
lê, ou seja, a narrativa precisa ser verossímil para que o
pacto funcione.
O texto que você lerá a seguir é o início de um romance de suspense. Observe como o autor constrói o clima
de mistério em torno da narrativa que se desenvolverá.

A narrativa nos manteve suspensos junto ao fogo; e não
fosse a observação, demasiado evidente, de que era sinistra, tal como, em essência, deve ser toda a história contada
em noite de Natal numa casa velha, não me lembra qualquer outro comentário, até que aconteceu alguém dizer
que aquele era o único exemplo do qual tivera notícia, onde
um tal castigo havia recaído na cabeça de uma criança. O
caso, permitam-me dizê-lo, dizia respeito a uma aparição
numa casa velha – uma aparição de medonha espécie surgida diante de um menino que dormia no quarto de sua mãe
e que a acordou, apavorado; que a acordou, não para dissipar o terror do menino e pô-lo novamente a dormir, mas
para defrontar ela própria a mesma visão que o sacudira.
Foi essa observação que suscitou – não de imediato,
mas em hora mais avançada da noite – uma certa réplica
de Douglas, que provocou estranha consequência para a
qual chamo a sua atenção. Um dos presentes contava uma
história banal, mas Douglas não prestava atenção. A esse
indício, compreendi que tinha alguma coisa a dizer e que só
nos restava ter paciência. E paciência tivemos, duas noites
consecutivas, mas na terceira, antes de nos separarmos, ele
afinal revelou o que o trazia preocupado.
– Quanto ao fantasma de Griffin, ou seja lá o que for,
reconheço que o fato de ele ter primeiro aparecido a um
pequeno garoto de tão pouca idade acrescenta à história
um traço todo peculiar. Entretanto, não é a primeira vez,
que eu saiba, que uma criança aparece num exemplo desse
gênero fascinante. Ora, se uma única criança imprime à
sua emoção mais uma volta no parafuso, que dirá de duas?
– Diremos, naturalmente – exclamou alguém – que duas
crianças imprimirão mais duas voltas no parafuso... e que
queremos ouvir o resto!
Ainda o estou vendo. Douglas se havia posto em pé e,
encostado à lareira, as mãos nos bolsos, baixava o olhar
para o interlocutor.

8
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Naturalmente, muitas vozes se elevaram para declarar
que isso conferia à coisa um valor inestimável, e o nosso
amigo, preparando o seu triunfo com uma arte tranquila,
fitou o auditório e prosseguiu:
– Vai mais longe que qualquer outra coisa. Que eu saiba,
nada chega próximo a ela.
– Como impressão de puro terror? – ocorreu-me perguntar.
Ele parecia querer dizer que não era assim tão simples;
parecia na verdade perplexo ante a necessidade de a
qualificar. Passou a mão sobre os olhos e contraiu o
rosto numa careta:
– Como horror. Como horror – é pavorosa!
– Oh! que delícia! – exclamou uma das mulheres.
Douglas não lhe deu atenção. Olhou para mim, mas
como se visse em meu lugar aquilo a que aludia.
– Como um conjunto de fealdade, de dor e horror infernais!
– Está bem – disse-lhe eu. – Queira sentar-se e começar.
Ele voltou-se para o fogo, empurrou uma acha com o pé,
contemplou-a um instante... Depois, tornou a nos encarar:
– Não posso. Preciso mandar uma pessoa à cidade.
A essa palavra, ouviu-se um protesto generalizado e
muita reprovação. Ele as deixou passar, depois explicou,
sempre como se estivesse preocupado.
– A história foi escrita. Está fechada à chave numa gaveta,
de onde não sai há muitos anos. Mas eu poderia escrever
ao meu criado e enviar-lhe a chave: ele remeteria o pacote
tal como está.
Era a mim em particular que ele parecia dirigir essa proposta; parecia quase implorar o meu auxílio para dar fim
às suas hesitações. Quebrar a camada de gelo, formação
de muitos invernos: tinha tido suas razões para tão longo
silêncio. Os outros lamentavam a demora, eu porém estava
encantado justamente por seus escrúpulos. Conjurei-o a
escrever pelo primeiro correio e a combinar conosco uma
pronta leitura. Perguntei-lhe se a experiência em questão
fora dele próprio. Sua resposta não se fez esperar. [...]
JAMES, Henry. A volta do parafuso.
Trad. Olívia Krahenbuhl. São Paulo:
Clube do Livro, 1987. p. 5-7. (Fragmento).

Aludia: referia-se.
Acha: pequeno
pedaço de madeira
usado para lenha.

Esse fragmento de abertura de A volta do parafuso se
ocupa em qualificar a magnitude do terror da história que
está para ser contada. Antes mesmo que o relato anunciado
dos “fatos pavorosos” aconteça, todos que participam dessa
audiência (tanto o narrador quanto as personagens e nós,
leitores) são envolvidos pelo clima do cenário: as personagens
estão em volta de uma lareira, contando histórias sinistras
de criancinhas e fantasmas, na noite de Natal, numa casa
velha. No entanto, é a dificuldade de Douglas em dar início à
sua narrativa, tamanho o horror que ela encerra, que aguça
ainda mais a curiosidade da audiência. Dessa forma, são estabelecidas as condições favoráveis para que desejemos
participar desse universo ficcional.

literAturA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As funções que a literatura desempenha nas sociedades
se configuraram, em grande parte, a partir daquilo que
o público reconheceu como valor ao longo da história
da leitura. Nesse sentido, entre várias possibilidades, a
literatura pode funcionar como:
um espaço para o sonho e a fantasia;
um espaço para reflexão ou denúncia da realidade
cotidiana;
um espaço para a diversão;
um modo de compreender e construir nossa identidade.

– Sou, até hoje, o único a saber. A história é bastante horrível.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A arte da literatura

Arte, literatura e seus agentes

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep – adaptada) A música pode ser definida como
a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto
final oriundo da infinidade de combinações possíveis será
diferente, dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da
nacionalidade do compositor e do período em que as obras
foram compostas.

a) 1 executa um gênero característico da música brasileira conhecido como chorinho.
b) 2 executa um gênero característico da música clássica cujo compositor mais conhecido é Tom Jobim.
c) 3 executa um gênero característico da música europeia que tem como representantes Beethoven e
Mozart.

arquivo/agênCia estado

1

Das figuras que apresentam grupos musicais em ação,
pode-se concluir que o(s) grupo(s) mostrado(s) na(s)
figura(s)

d) 4 executa um tipo de música caracterizada pelos
instrumentos acústicos cuja intensidade e nível de
ruído permanecem na faixa dos 30 aos 40 decibéis.
e) 1 a 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas.

3

Texto A
Cortesia ProJeto hélio oitiCiCa – Museu de arte
ConteMPorânea – usP, são Paulo

JenniFer taylor/the
he new yorK ti
tiMes/latinstoCK

2

BarBara Zanon/getty iMages

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

OITICICA, Hélio. Metaesquema I, 1958.
Guache sobre cartão. 52 x 64 cm.
Museu de Arte Contemporânea – USP.

Texto B
Metaesquema I
4

neal Preston/CorBis/latinstoCK

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2. (Enem-Inep)

Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma efetiva. Nesta obra, como o próprio nome define: meta – dimensão
virtual de movimento, tempo e espaço; esquema – estruturas,
os Metaesquemas são estruturas que parecem movimentar-se
no espaço. Esse trabalho mostra o deslocamento de figuras
geométricas simples dentro de um campo limitado: a superfície
do papel. A isso podemos somar a observação da precisão na
divisão e no espaçamento entre as figuras, mostrando que, além
de transgressor e muito radical, Oiticica também era um artista
extremamente rigoroso com a técnica.
Disponível em: <http://www.mac.usp.br>.
Acesso em: 2 maio 2009. (Adaptado).

Arte, literatura e seus agentes
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a) a obra confirma a visão do texto quanto à ideia de
estruturas que parecem se movimentar, no campo
limitado do papel, procurando envolver de maneira
mais efetiva o olhar do observador.
b) a falta de exatidão no espaçamento entre as figuras
(retângulos) mostra a falta de rigor da técnica empregada dando à obra um estilo apenas decorativo.
c) Metaesquema I é uma obra criada pelo artista para alegrar o dia a dia, ou seja, de caráter utilitário.
d) a obra representa a realidade visível, ou seja, espelha
o mundo de forma concreta.
e) a visão de representação das figuras geométricas e
rígidas, propondo uma arte figurativa.

Museu de arte Moderna, rio de Janeiro

3. (Enem-Inep) Observe a obra Objeto cinético, de Abraham
Palatnik, 1966.

PALATNIK
PALATNIK,
ALATNIK,, Abraham. Objeto cinético,
cinético 1966. Tinta industrial, madeira.
Metal e circuito elétrico. 120,2 x 18,7 cm. Museu de Arte Moderna, RJ.

A arte cinética desenvolveu-se a partir de um interesse
do artista plástico pela criação de objetos que se moviam
por meio de motores ou outros recursos mecânicos. A
obra Objeto cinético, do artista plástico brasileiro Abraham
Palatnik, pioneiro da arte cinética,
a) é uma arte do espaço e da luz.
b) muda com o tempo, pois produz movimento.
c) capta e dissemina a luz em suas ondulações.
d) é assim denominada, pois explora efeitos retinianos.
e) explora o quanto a luz pode ser usada para criar
movimento.
4. (Fuvest-SP)

Oh! Maldito o primeiro que, no mundo,
Nas ondas vela pôs em seco lenho!
Digno da eterna pena do Profundo,
Se é justa a justa Lei que sigo e tenho!
Nunca juízo algum, alto e profundo,
Nem cítara sonora ou vivo engenho,
Te dê por isso fama nem memória,
Mas contigo se acabe o nome e a glória
Camões. Os lusíadas.

10
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Nos quatro últimos versos, está implicada uma determinada concepção da função da arte. Identifique essa
concepção, explicando-a brevemente.
o eu lírico determina que àqueles que se lançam aos mares não
sejam dadas nem fama nem memória por meio da cítara ou do vivo
engenho, ou seja, da poesia mais alta e sublime. a arte teria, portanto,
o poder de eternizar os altos feitos dos heróis, segundo as palavras
do velho do restelo.

5. (Enem-Inep)

Se os tubarões fossem homens
Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com
os peixes pequenos?
Certamente, se os tubarões fossem homens, fariam construir
resistentes gaiolas no mar para os peixes pequenos, com todo
o tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para
que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas
as providências sanitárias.
Naturalmente haveria também escolas nas gaiolas. Nas aulas,
os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões.
Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia para localizar
os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula
principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. A
eles seria ensinado que o ato mais grandioso e mais sublime é o
sacrifício alegre de um peixinho e que todos deveriam acreditar
nos tubarões, sobretudo quando estes dissessem que cuidavam
de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro
só estaria garantido se aprendessem a obediência.
Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado com uma pequena Ordem das Algas e
receberia o título de herói.
BRECHT, B. Histórias do Sr. Keuner.
São Paulo: Editora 34, 2006. (Adaptado).

Como produção humana, a literatura veicula valores que
nem sempre estão representados diretamente no texto,
mas são transfigurados pela linguagem literária e podem
até entrar em contradição com as convenções sociais e
revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do
dramaturgo alemão Bertolt Brecht mostrada. Por meio da
hipótese apresentada, o autor

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no
sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma mais efetiva.” Levando-se em consideração o texto e a obra
Metaesquema I, reproduzidos anteriormente, verifica-se que

a) demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora
ao retratar, de modo positivo, as relações de opressão
existentes na sociedade.
b) revela a ação predatória do homem no mar, questionando
a utilização dos recursos naturais pelo homem ocidental.
c) defende que a força colonizadora e civilizatória do
homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de
organização cultural e social da sociedade moderna.
d) questiona o modo de organização das sociedades
ocidentais capitalistas, que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão em que os mais
fortes exploram os mais fracos.
e) evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo em
que os mais fortes colaboram com os mais fracos, de
modo a guiá-los na realização de tarefas.

literAturA

1/4/11 11:15 AM

Literatura é uma linguagem
Com a habilidade de explorar os recursos de linguagem, o escritor atribui aos textos literários um
caráter plurissignificante. Isso exige do leitor um papel ativo na construção dos sentidos do texto.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A linguagem da literatura

Recursos da linguagem literária

A linguagem denotativa (ou literal) é o uso da palavra
em seu significado “básico”, que pode ser apreendido
sem ajuda do contexto. Essa linguagem é comum em
textos com função utilitária (textos informativos, receitas, manuais, etc.).

O escritor precisa saber descrever, ou melhor, “desenhar” imagens através das palavras, para evocar mundos ficcionais. Os leitores, por sua vez, reconhecem e
reelaboram essas imagens em sua imaginação para poder
adentrar o universo sugerido pelo texto literário.

A arte literária consiste em saber usar o potencial
significativo e sonoro da palavra. Por esse motivo, nos
textos literários, predomina o sentido conotativo (ou
figurado) da palavra: quando o seu sentido literal é
modificado em um dado contexto, as palavras e expressões adquirem novos significados.

Por meio das comparações, os escritores promovem
aproximações e semelhanças capazes de traduzir emoções, modos de ver e sentir.

Chamamos de plurissignificação o processo de multiplicação dos significados das palavras nos textos
literários. Portanto, por causa de sua natureza plurissignificante, os textos literários
terários podem apresentar
diferentes
ferentes leituras e interpretações.
interpretações
O leitor/ouvinte tem
m um papel
pel ativo na construção do
dos
s
sentidos
ntidos dos
dos textos
xtos literários, pois precisa reconhecer
conhecer
o si
significado
gnificado das
da palavras e reconstruir
construir os mundos
ndos
ficcionais
ccionais que elas descrevem.
Leia o poema de Paulo Leminski a seguir. Nele o poeta
brinca com os significados da palavra prima, ao alterar
subitamente o contexto do verso.
nem toda hora
é obra
nem toda obra
é prima
algumas são mães

A metáfora, outro importante recurso da literatura, é um
processo de substituição: aproximam-se dois elementos
que, em um contexto específico, guardam alguma relação
de semelhança, transferindo-se, para um deles, características do outro.
O título do poema que você lerá a seguir, “Livre-arbítrio”, é comumente referido à ideia do direito de escolhermos nosso próprio caminho. Observe o uso da metáfora do
“toureiro” associada ao título.

Livre-arbítrio
Todo mundo é toureiro.
Cada um escolhe o
touro que quiser na vida.
O toureiro escolheu o
próprio
touro.
CACASO. Lero-lero (1967-1985).
Rio de Janeiro: 7 letras; São Paulo:
Cosac Naify, 2002.

outras irmãs
algumas
clima
LEMINSKI, Paulo. Disponível em:
<http://www.revista.agulha.nom.br/pl4.html>.
Acesso em: 28 out. 2010.

A afirmação “Todo mundo é toureiro” revela que, apesar
do direito de escolha, todo caminho sempre apresentará
dificuldades: assim como o toureiro, na arena, enfrenta o
touro que ele mesmo escolheu, precisamos enfrentar os
problemas e desafios de nossas escolhas.

Literatura é uma Linguagem
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Literatura é uma linguagem

Enem e vestibulares
2. (Enem-Inep)

Texto 1

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 gotas da mentira
E o juramento manto da perfídia.

Principiei a leitura de má vontade. E logo emperrei na história
de um menino vadio que, dirigindo-se à escola, se retardava a
conversar com os passarinhos e recebia deles opiniões sisudas e bons conselhos. Em seguida vinham outros irracionais,
igualmente bem-intencionados e bem falantes. Havia a moscazinha que morava na parede de uma chaminé e voava à toa,
desobedecendo às ordens maternas, e tanto voou que afinal
caiu no fogo. Esses contos me intrigaram com o [livro] Barão
de Macaúbas. Infelizmente um doutor, utilizando bichinhos,
impunha-nos a linguagem dos doutores. – Queres tu brincar
comigo? O passarinho, no galho, respondia com preceito e
moral, e a mosca usava adjetivos colhidos no dicionário. A figura
do barão manchava o frontispício do livro, e a gente percebia
que era dele o pedantismo atribuído à mosca e ao passarinho.
Ridículo um indivíduo hirsuto e grave, doutor e barão, pipilar
conselhos, zumbir admoestações.

Joaquim Manuel de Macedo

RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro:
Record, 1986. (Adaptado).

Texto 2
Dado que a literatura, como a vida, ensina na medida em que
atua com toda sua gama, é artificial querer que ela funcione
como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não
pode senão escolher o que em cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais curiosos
paradoxos, pois mesmo as obras consideradas indispensáveis
para a formação do moço trazem frequentemente o que as
convenções desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável
contrabando é um dos meios por que o jovem entra em contato
com realidades que se tenciona escamotear-lhe.
CANDIDO, A. A literatura e a formação do homem.
Duas Cidades. São Paulo: Editora 34, 2002. (Adaptado).

Os dois textos acima, com enfoques diferentes, abordam
um mesmo problema, que se refere, simultaneamente,
ao campo literário e ao social. Considerando-se a relação
entre os dois textos, verifica-se que eles têm em comum
o fato de que
a) tratam do mesmo tema, embora com opiniões divergentes, expressas no primeiro texto por meio da ficção
e, no segundo, por análise sociológica.
b) foi usada, em ambos, linguagem de caráter moralista
em defesa de uma mesma tese: a literatura, muitas
vezes, é nociva à formação do jovem estudante.
c) são utilizadas linguagens diferentes nos dois textos,
que apresentam um mesmo ponto de vista: a literatura
deixa ver o que se pretende esconder.
d) a linguagem figurada é predominante em ambos, embora o primeiro seja uma fábula e o segundo, um texto
científico.
e) o tom humorístico caracteriza a linguagem de ambos
os textos, em que se defende o caráter pedagógico da
literatura.

12
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Manuel Bandeira

Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima,
sugerem que:
a) há um tratamento idealizado da relação homem/mulher.
b) há um tratamento realista da relação homem/mulher.
c) a relação familiar é idealizada.
d) a mulher é superior ao homem.
e) a mulher é igual ao homem.
3. (Enem-Inep)

Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância.
Mas o que o escritor quer, mesmo, é isto: ver o seu texto em letra
de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz
amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer
o vinho. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda.
O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve
se prolongar muito. “Textos guardados acabam cheirando mal”,
disse Silvia Plath, [...] que, com esta frase, deu testemunho das
dúvidas que atormentam o escritor: publicar ou não publicar?
Guardar ou jogar fora?
Moacyr Scliar. O escritor e seus desafios.

Nesse texto, o escritor Moacyr Scliar usa imagens para
refletir sobre uma etapa da criação literária. A ideia de que
o processo de maturação do texto nem sempre é o que
garante bons resultados está sugerida na seguinte frase:
a)
b)
c)
d)

“A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa.”
“Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda.”
“O período de maturação na gaveta é necessário, [...].”
“Mas o que o escritor quer, mesmo, é isto: ver o seu
texto em letra de forma.”
e) “ela [a gaveta] faz amadurecer o texto da mesma forma
que a adega faz amadurecer o vinho.”

Literatura
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

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 ajoelhar
Se ele se rasgar todo
Não acredite não, Teresa
É lágrima de cinema
É tapeação
Mentira
CAI FORA

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. (Enem-Inep)

4. (Enem-Inep)

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O açúcar

O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco
o fez o Oliveira, dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
[...]
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
GULLAR, Ferreira. Toda poesia.
poesia Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1980. p. 227-228.

A antítese que configura uma imagem da divisão social do
trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente
na oposição entre a doçura do branco açúcar e
a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar.
b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve
na boca.
c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde
se produz o açúcar.
d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço
do vale.
e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas
escuras.
5. (Enem-Inep)

E considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de
suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri
que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há
pigmentos. O que há são minúsculas bolhas de água em que a luz se
fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.
Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo
de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu
esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! Minha amada;
de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim
existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me
cobre de glórias e me faz magnífico.
BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. 20. ed.

O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu assim
sobre a obra de Rubem Braga:

O que ele nos conta é o seu dia, o seu expediente de homem,
apanhado no essencial, narrativa direta e econômica. [...] É o poeta
do real, do palpável, que se vai diluindo em cisma. Dá o sentimento
da realidade e o remédio para ela.
Em seu texto, Rubem Braga afirma que “este é o luxo
do grande artista, atingir o máximo de matizes com o
mínimo de elementos”. Afirmação semelhante pode ser
encontrada no texto de Carlos Drummond de Andrade,
quando, ao analisar a obra de Braga, diz que ela é
a) uma narrativa direta e econômica.
b) real, palpável.
c) um sentimento de realidade.
d) seu expediente de homem.
e) seu remédio.
6. (UEL-PR) Leia o texto a seguir.

Os Direitos Humanos têm um pressuposto que é o de reconhecer
que aquilo que consideramos indispensável para nós é também para
o próximo. Reconhecer esse postulado nos leva a outras dificuldades:
definir quais bens materiais e simbólicos são indispensáveis a nós e
aos outros, ou ainda, a todos os seres humanos. [...] A distinção entre
“bens compreensíveis”, como os cosméticos, os enfeites, roupas extras, e bens incompreensíveis, como o alimento, a casa, a roupa, não
é suficiente para criarmos critérios sobre quais direitos são essenciais.
Poderíamos ampliar o entendimento dos bens incompreensíveis que
não seriam apenas aqueles que asseguram a sobrevivência física
em níveis decentes, mas também os que garantem a integridade
espiritual. Desse modo, seriam bens incompreensíveis a alimentação,
a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual,
o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, e, também, o
direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura.
CANDIDO, A. Direitos humanos e literatura.
literatura Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/textos_dh/
literatura.html>. Acesso em: 7 jul. 2007.

Com base no texto, assinale a alternativa em que o verso
apresenta clara correspondência com a temática.
a) Vamo comer / Vamo comer feijão / Vamo comer / Vamo
comer farinha / Se tiver / Se não tiver então ô ô ô ô.
(Caetano Veloso. “Vamo” comer.)
b) Bebida é água. / Comida é pasto. / Você tem sede de
quê? / Você tem fome de quê? / A gente não quer só
comida, / A gente quer comida, diversão e arte. / A
gente não quer só comida, / A gente quer saída para
qualquer parte. / A gente não quer só comida, / A gente
quer bebida, diversão, balé. (Arnaldo Antunes; Marcelo
Fromer; Sérgio Britto. Comida.)
c) Fome do cão, fome do cão, fome do cão, fome do cão /
O ronco da lara é da fome do cão / O ronco do bucho
é da fome do cão / Fome do cão, fome do cão, fome
do cão, fome do cão. (Raimundos. Rumbora e Rodolfo
Abrantes. Fome do cão.)
d) Trem sujo da Leopoldina / Correndo correndo / Parece
dizer / Tem gente com fome / Tem gente com fome /
Tem gente com fome. (João Ricardo Solano Trindade.
Tem gente com fome.)
e) Ummmm que fome / Tô com uma fome de leão / Come,
come / Vô fazer uma refeição / Come, come / Vou detonar o macarrão / Come, come / Batata, vagem, agrião.
(Jairzinho Oliveira. Comer me faz crescer.)
Literatura é uma linguagem
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Os gêneros épico, lírico e dramático
O estudo dos gêneros literários oferece ferramentas que nos auxiliam
a compreender melhor a construção do sentido dos textos.

A primeira tentativa de organizar a produção literária
em gêneros foi de Aristóteles, na Antiguidade Clássica. A divisão aristotélica não trata especificamente
da produção lírica, mas apenas dos textos narrativos,
conforme tabela a seguir.
Divisão aristotélica dos
textos narrativos
(Antiguidade Clássica)
Forma

• Odisseia: poema sobre o herói Odisseu (ou Ulisses, na

forma latina). Ao retornar da Guerra de Troia, na qual
teve papel decisivo (foi dele a ideia de presentear os
troianos com o cavalo de madeira), Odisseu enfrenta
diversos obstáculos. Sua esposa Penélope e o filho Telêmaco esperam o retorno do herói para casa, na ilha
de Ítaca, por diversos anos. Ao contar essa viagem
de regresso ao lar, a Odisseia retrata de modo mais
próximo a vida cotidiana dos gregos.

Essas duas epopeias surgiram por volta do século VIII
a.C., e sua autoria é atribuída a Homero.
Conteúdo

(ou texto dramático):
amático): quando a
• Drama
• Paixões
na
narrativa
rrativa apresenta
resenta apenas atuação de
• Ações
pe
personagens,
rsonagens, se
sem a presença de um
narrador.
rrador.
Comportamentos
• humanos
Epopeia
(ou
texto
épico):
quando
o
• poeta narrador fala por meio de uma
personagem, como nos poemas de
Homero.

O Renascimento trouxe a valorização da poesia lírica,
a partir da obra de Petrarca e seus seguidores, consolidando o reconhecimento de três gêneros literários
básicos: o épico, o lírico e o dramático. Essa classificação é usada até hoje.

Ilíada e Odisseia
isseia sã
são poemas épicos clássicos ou primários. Todos
dos os outros poemas que se inspiram neles
são considerados
sã
nsiderados de imitação ou secundários
secundários.
cundários.
No quadro a seguir, veja como é a estrutura das epopeias clássicas.
Divisão interna
das partes da epopeia
Cantos – cada um cumpre uma função
Proposição:
o poeta/
narrador
define o
tema e o
herói do
poema.

Invocação:
o poeta pede
inspiração
à Musa
(divindade
inspiradora).

Narração:
o poeta
narra as
aventuras
do herói.

Conclusão:
o poeta
encerra a
narrativa
dos feitos
gloriosos do
herói.

O gênero épico
Uma característica comum às narrativas mais antigas é
contar os feitos extraordinários de um herói. Por meio de
longos poemas, um acontecimento histórico protagonizado por um herói é narrado em estilo solene, grandioso.
Esses longos poemas narrativos são chamados de épicos
ou epopeias (do grego épos, que, entre outros significados,
quer dizer “palavra”, “verso”, “discurso”).

As epopeias clássicas
As obras épicas mais importantes para a literatura
ocidental são:

• Ilíada: poema sobre a guerra, as atitudes heroicas e

os sofrimentos que ela desencadeia. O conflito his-
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As principais características do herói na epopeia clássica são as seguintes.

• Predestinação para cumprir dada missão.
• Coragem para enfrentar perigos extraordinários,

muitas vezes provocados pela ira dos deuses. O herói,
no entanto, também recebe auxílio divino para realizar
feitos espetaculares.

• Filiação a determinado povo. Como representante

desse povo, o caráter notável do herói deixa de ser uma
marca pessoal e passa a identificar os atributos do povo
ao qual pertence. É através do herói que as epopeias
clássicas divulgam a ideia de identidade pátria, pois, na
época em que surgem, a noção de Estado ainda não está
definida e a organização social varia muito.

LITERATURA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O termo gênero faz referência a alguns padrões de
composição artística que, ao longo do tempo, têm sido
utilizados para dar forma ao imaginário humano. Aprendemos a reconhecer esses padrões por intermédio do
contato permanente com as artes.

tórico, a Guerra de Troia, é o pano de fundo para o
poeta narrar a ira do herói Aquiles, que, após diversas
peripécias, mata Heitor, filho do rei de Troia, e vence a
guerra para os gregos.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os gêneros literários

As epopeias de imitação ou secundárias tomaram por
base a estrutura dos poemas homéricos.

• Eneida, de Virgílio (30 a 19 a.C.), é considerada a primeira
epopeia de imitação, composta para glorificar a grandeza
de Roma.

Aspectos estruturais da poesia
As estrofes de um poema podem ser nomeadas a partir de
seu número de versos, como mostra a tabela.

• Os lusíadas, de Luís de Camões (Renascimento),
revela, na caracterização do herói Vasco da Gama, o
objetivo maior de exaltar a bravura do povo lusitano.
Nessa época, o Estado já está claramente organizado
e a individualidade do herói deixa de ser importante.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A partir do século XVIII, os longos poemas épicos entram em declínio e surgem as narrativas em forma de
romance. Escrito em prosa, o romance também narra
as aventuras de um herói, o qual representa agora muito mais o indivíduo do que o povo a que pertence. As
conquistas pátrias dão lugar ao triunfo do ser humano
comum, que luta para sobreviver e construir sua identidade nos grandes centros urbanos, numa sociedade
que o oprime em nome dos valores coletivos.

A poesia lírica surge como forma de expressar sentimentos e emoções pessoais pela voz do eu lírico (ou
eu poemático), diferentemente da narração impessoal
da épica.
ica.
Observe, no quadro abaixo, as principais estruturas
das composições líricas.
Composições líricas
Período de
florescimento

Número de versos

Dístico

2

Terceto

3

Quarteto (ou quadra)

4

Quinteto (ou quintilha)

5

Sexteto (ou sextilha)

6

Sétima (ou septilha)

7

Oitava

8

Novena (ou nona)

9

Décima

10

Além de seus significados, a sonoridade das palavras é
a base para a construção de recursos poéticos, como o
ritmo, o metro e a rima.

O gênero lírico

Composição

Tipo de estrofe

Ritmo

Metro

Rima

Marcado
principalment
principalmente
pela alternância
entre
acentos
entr
e acen
(sílabas átonas/
tônicas e
tônicas)
pausas.

Número de sílabas
Númer
métricas de um verso.
Na contagem das
verso
sílabas em um ver
so
(metrificação),
(metrificação
metrificação), não devem
ser consideradas as que
ocorrem após a última
sílaba tônica do verso.

Coincidência
ou semelhança
de sons a partir
da última vogal
tônica no fim
dos versos.

Temática e estrutura

Elegia

Grécia Antiga.

Acontecimentos tristes,
morte de ente querido ou
de personalidade pública.

Ode

Grécia Antiga.

Exalta valores nobres;
tom de louvação.

Écloga

Séculos XVI e XVIII.

Poema pastoril; retrata
a vida bucólica dos
pastores em ambiente
campestre.

Soneto

Adaptação da
cansó provençal;
muito difundido no
Renascimento italiano
por Dante Alighieri e
Francesco Petrarca.

A mais conhecida das
formas líricas; procura
submeter sentimentos
e emoções humanas a
exposição mais lógica ou
racional.

O soneto é composto de 14 versos: dois quartetos
(conjuntos de quatro versos) e dois tercetos (conjuntos de três versos). Sua estrutura (desenvolvimento do
tema nos dois quartetos e conclusão nos dois tercetos)
revela forte influência do Renascimento, movimento
estético marcado pelo desejo de solucionar o embate
entre razão e emoção.

Os metros recebem o nome referente ao número de sílabas que os constitui: 4 sílabas = tetrassílabo; 6 sílabas =
hexassílabo; 8 sílabas = octossílabo, e assim por diante.
Quando os versos do poema apresentam número diferente
de sílabas, ou seja, irregularidade no número de sílabas
métricas, diz-se que eles são versos livres.
Alguns metros recebem nomes especiais: redondilha menor
(5 sílabas métricas), redondilha maior (7 sílabas), decassílabo
(10 sílabas) e alexandrino ou dodecassílabo (12 sílabas).
As redondilhas são também conhecidas como medida
velha, estrutura métrica mais popular até a Idade Média.
Os versos decassílabos, conhecidos como medida nova,
surgiram no Renascimento.
As rimas podem ser:

• pobres, quando as palavras rimadas pertencem à mesma
classe gramatical.

• ricas, quando as palavras rimadas pertencem a classes
gramaticais diferentes.

Quando os versos do poema não apresentam rimas, são
chamados de versos brancos.
Quanto à distribuição nos poemas, as rimas são classificadas da forma a seguir.
OS gênEROS épIcO, LíRIcO E dRAmáTIcO

MPSR-LIT-T3(014-018)-b.indd 15

15

1/3/11 6:13 PM

• Emparelhadas ou paralelas (AABBCC).

O gênero dramático
A

Preme contra o meu peito o teu seio agitado,

B

E aprende a amar o Amor, renovando o pecado!

B

Abençoo o teu crime, acolho o teu desgosto,

C

Bebo-te, de uma a uma, as lágrimas do rosto!

C

BILAC, Olavo. A alvorada do amor. Antologia poética.
Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 11. (Fragmento).

• Intercaladas, interpoladas ou opostas (ABBA).
Poeta fui e do áspero destino

A

senti bem cedo a mão pesada e dura.

B

Conheci mais tristeza que ventura

B

e sempre andei errante e peregrino.

A

Vivi sujeito ao doce desatino

A

que tanto engana, mas tão pouco dura;

B

e inda choro o rigor da sorte escura,

B

se nas dores passadas imagino.

A

A cena, num espetáculo teatral, é uma unidade de ação
das personagens. Nos textos dramáticos, a “voz narrativa”,
portanto, está entregue às personagens, que contam a
história por meio de diálogos e monólogos.
Além das falas de personagens, uma das características
dos textos dramáticos é apresentar um texto de apoio
para que se possa compreender a montagem do espetáculo teatral, tal como concebida por seu autor.
A origem grega do gênero dramático destaca dois elementos essenciais:
a importância do público;
a possibilidade de causar emoções por meio da representação.
O gênero dramático na Grécia Antiga desenvolveu-se em
duas modalidades: a tragédia e a comédia.

•
•

Tragédia

• Os temas trágicos são as

paixões, que despertam
a irracionalidade humana,
os conflitos por elas
desencadeados e a
transgressão da ordem
social ou familiar.

ALBANO, José. In: FARACO, Sérgio (Org.). Livro dos sonetos:
1500-1900. Porto Alegre: L&PM, 1996. (Fragmento).

• Os conflitos encenados

• Cruzadas, entrecruzadas ou alternadas (ABAB).
Porém, como me agora vejo is
isento

A

dos sonhos que sonhava noite e d
dia

B

e só com saudades me atorm
atormento,

A

entendo que não tive outra alegr
alegria

B

contentamento,
nem nunca outro qualquer contentamento
contentam

A

senão ter cantado o que sofria.

B

quase sempre
mpre tratam de
questões de honra e poder
poder.

são
• As personagens sã

no
nobres
bres e heroicas (deuses,
se
semideuses
mideuses ou me
membros
mbros da
ar
aristocracia).
istocracia).

• Geralmente terminam com

um acontecimento funesto.

• O objetivo da encenação é

desencadear, no público,
terror ou piedade (um
estado de grande tensão
emocional). A “purificação”
dos sentimentos da
plateia, provocada por essa
experiência estética, chama-se catarse.

ALBANO, José. In: FARACO, Sérgio (Org.). Livro dos sonetos:
1500-1900. Porto Alegre: L&PM, 1996. (Fragmento).

O fim de um verso coincide com o interior
• Encadeadas.
do seguinte.
E tresloucadas ou casadas com o som das baladas,

A

As fadas (A) são belas, e as estrelas

B

São delas... (B) ei-las alheadas.

A

PESSOA, Fernando. Ficções de Interlúdio;
O eu profundo e outros eus: seleção poética.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 98. (Fragmento).

Não se enquadram em nenhum dos esque• Misturadas.
mas apresentados.
Nas ruas da feira

A

Da feira deserta

B

Só a lua cheia

C

Branqueia e clareia

C

As ruas da feira

A

Na noite entreaberta

B

PESSOA, Fernando. Ficções de Interlúdio; III/Pierrot Bêbado.
O eu profundo e outros eus: seleção poética.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 96. (Fragmento).
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Comédia

• A origem da comédia é asso-

ciada ao cortejo de mascarados dos festivais de Dionísio,
(komoidía: komos, “procissão
jocosa” + oidé, “canto”), que
percorria os campos dançando
e cantando poemas que
satirizavam personalidades
e acontecimentos da vida
pública.

• Com o fim da democracia,

após
ós a Guerra do
Peloponeso,
Pe
loponeso, acabou a
liberdade
li
berdade de expressão dos
autores
tores de textos
xtos cômicos.
micos.
As comédias abandonaram a
crítica política e passaram a
satirizar comportamentos
e costumes das pessoas
comuns.

• A comédia, dessa forma,

se caracteriza por sua
leveza e alegria, aborda
episódios cotidianos, e
as personagens são seres
humanos e reais.

O gênero dramático na Idade Média, devido à forte influência da religião católica, enfocava cenas bíblicas e episódios da vida de santos. As modalidades mais populares
nesse período são:
o auto: peça curta, em geral de cunho religioso. As personagens representavam conceitos abstratos, como a
bondade, a virtude, a hipocrisia, o pecado, a gula, a luxúria.
Tinham, portanto, um conteúdo fortemente simbólico e,
muitas vezes, moralizante.
a farsa: peça curta cujo conteúdo envolvia situações
ridículas ou grotescas. Seu objetivo era a crítica aos
costumes.
No século XVI, surge na Itália a commedia dell’arte, que
procura resgatar as tradições da comédia clássica. Na Inglaterra, no mesmo período, William Shakespeare escreve
inúmeras peças, trágicas e cômicas, que se transformam
em clássicos do teatro universal.

•

•

LITERATURA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A

E à minha carne entrega a tua flor!

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Chega-te a mim! Entra no meu amor,

Os gêneros épico, lírico e dramático

Enem e vestibulares
Tinha uma pedra no meio do caminho

Gênero dramático é aquele em que o artista usa como
intermediária entre si e o público a representação. A palavra
vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral
é, pois, uma composição literária destinada à apresentação
por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O
texto dramático é complementado pela atuação dos atores
no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica,
caracterizada: 1) pela presença de personagens que devem
estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 2) pela
ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos
dramáticos, maneiras de ser e de agir dos personagens
encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem
composta de exposição, conflito, complicação, clímax e
desfecho; 3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto
de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se
situa a ação; 4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor
(dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por
meio da representação.

Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra
[...]
ANDRADE, C. D. Antologia poética.
Rio de Janeiro/São Paulo:
Record, 2000. (Fragmento).

Texto 2
1979 Paws, Inc. all RIghts ReseRved/dIst. unIveRsal uclIck

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. (Enem-Inep)

COUTINHO, A. Notas de teoria
literária. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1973. (Adaptado).

Considerando o texto e analisando os elementos que
constituem um espetáculo teatral, conclui-se que
a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como
um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva.
b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho
interpretativo dos atores.
c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados
gêneros textuais, como contos, lendas, romances,
poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos
textuais, entre outros.
d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na
comunicação teatral, visto que o mais importante
é a expressão verbal, base da comunicação cênica
em toda a trajetória do teatro até os dias atuais.
e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico
independem do processo de produção/recepção
do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens
artísticas diferentes, agregadas posteriormente à
cena teatral.

2. (Enem-Inep)

Texto 1
No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra

DAVIS, J. Garfield, um charme de gato – 7.
Trad. da Agência Internacional Press.
Porto Alegre: L&PM, 2000.

A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que
a) o texto 1 perde suas características de gênero poético
ao ser vulgarizado por histórias em quadrinhos.
b) o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1.
c) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo
gênero.
d) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da
intertextualidade, foram elaborados com finalidades
distintas.
Os gêneros épico, lírico e dramático
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e) as linguagens que constroem significados nos dois
textos permitem classificá-los como pertencentes ao
mesmo gênero.
3. (Prise/Uepa) Assinale a alternativa que indica corretamente os gêneros literários dos textos abaixo relacionados, na
sequência em que estão dispostos.

I. O Dr. Mamede, o mais ilustre e o mais eminente dos alienistas, havia pedido a três de seus colegas e a quatro sábios que
se ocupavam de ciências naturais, que viessem passar uma
hora na casa de saúde por ele dirigida para que lhes pudesse
mostrar um de seus pacientes.
Guy de Maupassant

II. Todas as noites o sono nos atira da beira de um cais

O corpo
Acrobata enredado
Em clausura de pele
Sem nenhuma ruptura
Para onde me leva
Sua estrutura?
Doce máquina
Com engrenagem de músculos
Suspiro e rangido
O espaço devora

E ficamos repousando no fundo do mar.

Seu movimento

O mar onde tudo recomeça...

(Braços e pernas

Onde tudo se refaz...

sem explosão)

Até que, um dia, nós criaremos asas.

Engenho de febre

E andaremos no ar como se anda na terra.

Sono e lembrança
E desarma minha morte

III. Oh! Que famintos beijos na floresta!

Em armadura de treva.

E que mimoso choro que soava!

FILHO, Armando Freitas. Disponível em: <http://geocities.
yahoo.com.br/jerusalem_13/armandofreitasfilho.html>.

Que afagos tão suaves, que ira honesta,
Que em risinhos alegres se tornava!
O que mais passam na manhã e na sesta,

4. No poema, o eu lírico desenvolve, empregando diferentes
imagens, a ideia de corpo como clausura. Isso não ocorre
no seguinte verso:

Que Vênus com prazeres inflamava,
Melhor é experimentá-lo que julgá-lo;
Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo.
Luís de Camões

b) “Sem nenhuma ruptura” (v. 3)
d) “Em armadura de treva.” (v. 17)

Isabel: Faz a moça mui mal feita,
corcovada, contrafeita,

5. A concisão é uma das características que mais se destacam na estrutura do poema. Essa concisão pode ser
atribuída à/ao:

de feição de meio anel;
e faz muito mau carão,
e mau costume d’olhar.

a) clara ausência de conectivos, explorando a sonoridade
do poema.

Velha: Hui! Pois jeita-te ao fiar

b) pouco uso de metáforas, enfatizando a fragmentação
dos versos.

Estopa ou linho ou algodão;
Ou tecer, se vem à mão.
Isabel: Isso é pior que lavrar.
Gil Vicente

Lavrar: costurar.
De feição de meio anel:
de rosto emoldurado por
(cabelo) cachos cortados
pela metade.
Carão: cara, semblante.
Hui! Pois jeita-te: Pois te
acostuma.

c) abrupta mudança de versos, reforçando a lógica das
ideias.
d) baixa frequência de verbos, exprimindo a inércia do eu
lírico.
6. (Adaptada) A ausência de pontuação na última estrofe
do poema pode nos levar a diferentes leituras do texto.
A única interpretação incoerente desse trecho é apresentada em:
a) Engenho de febre e de sono, e lembrança que arma e
desarma minha morte em armadura de treva.

a) Narrativo – épico – lírico – dramático
b) Dramático – lírico – épico – narrativo
c) Narrativo – lírico – épico – dramático
d) Dramático – épico – narrativo – lírico
e) Épico – dramático – narrativo – lírico
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a) “Acrobata enredado” (v. 1)
c) “Com engrenagem de músculos” (v. 7)

IV. Velha: E o lavrar, Isabel?
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(Uerj) Com base no texto abaixo, responda às questões de
números 4 a 6.

b) Engenho de febre, de sono e de lembrança, a qual arma
e desarma minha morte em armadura de treva.
c) Engenho de febre, de sono e de lembrança, o qual arma
e desarma minha morte em armadura de treva.
d) Engenho de febre, engenho que é sono e lembrança,
e que arma e desarma minha morte em armadura
de treva.

LITERATURA

1/3/11 6:13 PM

Literatura: expressão de uma época
A seleção de temas, o modo como são tratados, a linguagem utilizada e
os recursos expressivos definem os estilos de época. Reconhecê-los nos ajuda
a compreender o contexto de produção de uma obra de arte.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Estilo de época
Os artistas revelam em suas obras o contexto em que vivem:
suas representações nos mostram uma concepção de
mundo marcada por valores comuns à sua época, que se
manifestam na abordagem dos temas escolhidos.
Identificamos um estilo de época a partir do reconhecimento
dos padrões e das semelhanças que caracterizam a produção artística de um dado período.
O estilo individual de um artista é reconhecível a partir do uso
particular que ele faz dos elementos que distinguem uma
estética: o olhar que o autor dirige aos temas característicos
de um período e o uso que faz dos recursos de linguagem
associados a uma determinada estética definem o seu estilo.
O reconhecimento das características de um estilo de época e
do estilo individual de um autor ajuda a identificar os elementos
do contexto de produção de uma obra de arte, possibilitando
a construção de um novo olhar para o tema nela abordado.
O fragmento a seguir traz a descrição de uma personagem decadente da nobreza russa, o Príncipe Gavrila, que, ao
transferir-se da capital São Petersburgo para Mordasov, uma
pacata cidade provinciana da Rússia de meados do século
XIX, provoca alterações no cotidiano da elite desse lugarejo.
Antes de mais nada, devo dizer que o Príncipe Gavrila não era extraordinariamente velho, mas estava tão decrépito, tão gasto, que, ao vê-lo, podia
pensar-se que ia cair aos pedaços, quando menos se esperasse.
Em Mordasov, corriam, de boca em boca, as histórias mais fantásticas
a respeito do Príncipe, chegando até a dizer-se que não tinha o seu juízo
perfeito. Não se podia compreender que o dono de uma propriedade com
quatro mil servos, pertencente a distinta família, podendo ter, se quisesse,
grande influência na província, vivesse isolado nas suas propriedades,
semelhante a um ermitão. Muitos dos que conheciam o Príncipe, quando
esteve em Mordasov, há seis ou sete anos, asseguravam que ele não podia
ficar sozinho um instante e estava longe de assemelhar-se a um ermitão.
Eis aqui os dados que consegui obter de pessoas bem informadas:
Na sua mocidade, já bastante remota, o Príncipe teve na sociedade brilhante
acolhida, divertiu-se muito, namoriscou, viajou pelo estrangeiro, cantou
romanças, contou anedotas e nunca se distinguiu por dotes brilhantes de
inteligência. Não é preciso esclarecer que dissipou toda a sua fortuna, e a
velhice surpreendeu-o sem um níquel. [...]
Usava cabeleira, bigode, suíças e pera, tudo postiço, até o último pelo, e
de um negro magnífico. Pintava-se e usava pó de arroz. Dizia-se, também,
que ocultava as rugas da cara, por meio de pequeninas molas, escondidas
com arte especial debaixo dos pelos. Afirmavam, além disso, que usava
espartilho, por haver perdido uma costela, ao saltar, com pouca destreza
de uma janela, numa de suas aventuras, sucedidas na Itália. Coxeava da
perna esquerda e havia quem garantisse que essa perna era postiça, perna
de cortiça de modelo especial, que substituía a perna verdadeira, partida
em Paris, numa aventura do mesmo gênero. Mas que é que o mundo não
é capaz de inventar? O que é certo é que o olho direito era de vidro, maravilhosamente imitado, usava dentadura postiça e passava o dia a lavar-se
com águas medicinais, perfumando-se e pondo pomadas.
DOSTOIÉVSKI , Fiódor. O sonho do Príncipe. Trad. José Maria Machado.
São Paulo: Clube do Livro, 1984. p. 22-24. (Fragmento).

O tom de fofoca com que o narrador pontua a frivolidade
do caráter, bem como a debilidade e a artificialidade do corpo
do Príncipe, torna evidente a decadência das elites russas de
meados do século XIX. Os traços físicos e de personalidade de
Gavrila, símbolo de uma nobreza decrépita e artificial, somados
ao conhecimento do contexto histórico dessa sociedade, nos
ajudam a compreender melhor o clima de insatisfação popular
e os valores comuns da época, que acabam por endossar a
Revolução Comunista na Rússia algumas décadas depois.

Historiografia literária
Um estilo de época pode ser associado a uma escola literária
ou a um movimento literário. O estudo e a descrição das características estéticas de diferentes escolas ou movimentos
literários são denominados historiografia literária.
O contato com uma quantidade maior de textos nos permite
observar que há um número limitado de temas e recursos
expressivos que, de tempos em tempos, são retomados por
autores de diferentes
ferentes épocas. Essa retomada, algumas vezes,
serve para questionar
estionar abordagens anteriores;
anteriores outras vezes,
para reafirmar
afirmar determinados temas.
temas
As composições que você lerá a seguir são de diferentes
períodos e estéticas, mas apresentam um tema comum: a
passagem do tempo e o fim da juventude.

Para a jovem Gala que vai envelhecendo
Décimo Magno Ausônio (c. 310-395)

Eu te dizia: “Gala, envelhecemos, vai-se a mocidade,
aproveita os teus encantos: uma jovem casta é uma velha”.
Tu me deste o desprezo. Furtivamente se insinuou a velhice
sem que possas ter de volta os dias que se foram.
Agora te lastimas e te queixas por não teres tido
então esse desejo ou por não teres mais tua beleza.
Dá-me, contudo, os teus abraços, mais as alegrias esquecidas.
Dá-me que desfrute, se não o que eu quero, ao menos o que eu já quis.
AUSÔNIO, Décimo Magno. Para a jovem Gala que vai envelhecendo. Trad.
João Pedro Mendes. In: NOVAK, Maria da Gloria; NERI, Maria Luiza (Orgs.).
Poesia lírica latina. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 303.

Já, Marfiza cruel, me não maltrata
Basílio da Gama (1741-1795)

Já, Marfiza cruel, me não maltrata
saber que usas comigo de cautelas,
que inda te espero ver, por causa delas,
arrependida de ter sido ingrata.
Com o tempo, que tudo desbarata,
teus olhos deixarão de ser estrelas;
verás murchar no rosto as faces belas,
e as tranças converter-se em prata.
Pois se sabes que a tua formosura
por força há de sofrer da idade os danos,
por que me negas hoje esta ventura?
Literatura: expressão de uma época
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Tempo perdido
Renato Russo (1960-1996)

Todos os dias quando acordo,
Não tenho mais o tempo que passou
Mas tenho muito tempo:
Temos todo o tempo do mundo.
Todos os dias antes de dormir,
Lembro e esqueço como foi o dia:
“Sempre em frente,
Não temos tempo a perder”.
Nosso suor sagrado
É bem mais belo que esse sangue amargo
E tão sério
E selvagem.
Veja o sol dessa manhã tão cinza:
A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos.
Então me abraça forte e diz mais uma vez
Que já estamos distantes de tudo:
Temos nosso próprio tempo.
Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora.
O que foi escondido é o que se escondeu
E o que foi prometido, ninguém prometeu.
Nem foi tempo perdido;
Somos tão jovens.
RUSSO, Renato. Tempo perdido. Intérprete:
Legião Urbana. CD Dois. EMI-Odeon, 1986. Faixa 6.

Apesar das diferenças
ferenças de estilo, a retomada do tema da
passagem
ssagem do tempo (e suas consequências,
nsequências, como a perda da
beleza da juventude e a necessidade de aproveitar o momento
presente) nas composições líricas através dos séculos reforça
a importância da reflexão sobre a condição limitada da existência humana.
A produção literária contemporânea tem sido associada a
um novo estilo de época: o Pós-Modernismo. Uma de suas
principais características é a ausência de uma estética
unificadora da produção artística.

Diferentes olhares e linguagens
para um mesmo tema
Quando uma forma literária é recuperada, ela também sofre
as adaptações necessárias para se tornar “atual”. Assim,
são estabelecidos importantes diálogos entre autores de
momentos diversos, criando uma tradição no interior da
produção literária local e universal.
Podemos estudar a literatura através dos tempos acompanhando como um mesmo tema foi trabalhado em momentos diversos. Alguns dos temas mais abordados pela
literatura são o amor, a natureza, a mulher, a morte, a pátria
e o fazer literário.
O estudo das obras literárias, pelo reconhecimento de
seus valores estéticos, permite indagar como elas foram
construídas, o que sugerem sobre pessoas que viveram
em outras sociedades, em outras épocas. Esse olhar para
o outro e para o passado transforma o modo como vemos
o presente e como construímos o futuro.
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Formosa

Formosa, qual pincel em tela fina
debuxar jamais pôde ou nunca ousara;
formosa, qual jamais desabrochara
na primavera rosa purpurina;
formosa, qual se a própria mão divina
lhe alinhara o contorno e a forma rara;
formosa, qual jamais no céu brilhara
astro gentil, estrela peregrina;
formosa, qual se a natureza e a arte,
dando as mãos em seus dons, em seu louvores,
jamais soube imitar no todo ou parte;
mulher celeste, oh, anjo de primores!
Quem pode ver-te sem querer amar-te?
Quem pode amar-te, sem morrer de amores?
Debuxar: esboçar, rascunhar.
MONTEIRO, Maciel. In: FARACO, Sérgio (Org.). Livro dos sonetos: 1500-1900 (poetas portugueses e brasileiros). Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 44.

Cantada
Você é mais bonita que uma bola prateada
de papel de cigarro
Você é mais bonita que uma poça d’água
límpida
num lugar escondido
Você é mais bonita que uma zebra
que um filhote de onça
que um Boeing 707 em pleno ar
Você é mais bonita que um jardim florido
em frente ao mar em Ipanema
Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras
de noite
mais bonita que Ursula Andress
que o Palácio da Alvorada
mais bonita que a alvorada
que o mar azul-safira
da República Dominicana
Olha,
você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro
em maio
e quase tão bonita
quanto a Revolução Cubana
GULLAR, Ferreira. Cantada. Dentro da noite veloz. Disponível em:
<http://literal.terra.com.br/ferreira_gullar/porelemesmo/cantada.
shtml?porelemesmo>. Acesso em: 10 nov. 2010.

Enaltecer a beleza da mulher amada é o tema dos dois poemas. No entanto, o olhar diferenciado desses autores sobre
o mesmo tema marca também uma grande transformação
ideológica e estética de um século para o outro. Enquanto no
soneto de Maciel Monteiro predomina o ideal romântico de beleza (tanto a natureza quanto a arte são incapazes de reproduzir
a perfeição da amada), Ferreira Gullar brinca com o engajamento
político da geração à qual pertence (a amada é “quase tão bonita
quanto a Revolução Cubana”). Note-se ainda a estrutura formal
mais despojada (versos brancos e livres, linguagem coloquial)
do poema de Gullar, reveladora de uma liberdade estética maior,
conquistada definitivamente a partir do século XX.
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GAMA, Basílio da. In: FARACO, Sérgio (Org.). Livro dos sonetos: 1500-1900
(poetas portugueses e brasileiros). Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 36.

Compare os dois poemas a seguir.
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Guarda para seu tempo os desenganos,
gozemo-nos agora, enquanto dura,
já que dura tão pouco a flor dos anos.

Literatura: expressão de uma época

Enem e vestibulares
(Uerj) Com base no texto abaixo, responda às questões
números 1 e 2.

Coplas
I — O GERENTE – Este hotel está na berra!
Jamais houve nesta terra
Um hotel assim mais tal!
Toda a gente, meus senhores,
Toda a gente ao vê-lo diz:
Que os não há superiores
Na cidade de Paris!
Que belo hotel excepcional
O Grande Hotel da Capital
Federal!

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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CORO – Que belo hotel excepcional, etc. ...

1. A capital federal, peça escrita por Arthur Azevedo e encenada com sucesso até hoje, retrata o Rio de Janeiro no fim
do século XIX.
a) O texto demonstra como já circulavam amplamente
no Rio de Janeiro comparações com modelos estrangeiros de modernidade. Transcreva dois versos que
confirmem esta afirmativa.
“Que os não há superiores / Na cidade de Paris!”.

b) Transcreva do texto duas frases completas em que o
progresso técnico e o conforto são apresentados como
qualidades simultâneas do Grande Hotel.
Duas entre as frases: “Serviço elétrico de primeira ordem!”; “Um
relógio pneumático em cada aposento!”; “Banhos frios e quentes,
duchas, sala de natação, ginástica e massagem!”.

II — O GERENTE – Nesta casa não é raro
Protestar algum freguês:
Coisa é muito natural!
Acha bom, mas acha caro
Quando chega o fim do mês.
Por ser bom precisamente,
Se o freguês é do bom-tom
Vai dizendo a toda a gente
Que isto é caro mas é bom.
Que belo hotel excepcional!
O Grande Hotel da Capital
Federal!
CORO – Que belo hotel excepcional, etc. ...
O GERENTE (Aos criados) – Vamos! Vamos! Aviem-se! Tomem as
malas e encaminhem estes senhores! Mexam-se! Mexam-se! ... (Vozerio. Os hóspedes pedem quarto, banhos, etc. ... Os criados respondem.
Tomam as malas, saem todos, uns pela escadaria, outros pela direita.)
Cena II — O GERENTE, depois, FIGUEIREDO
O GERENTE (Só.) – Não há mãos a medir! Pudera! Se nunca houve no
Rio de Janeiro um Hotel assim! Serviço elétrico de primeira ordem! Cozinha esplêndida, música de câmara durante as refeições da mesa redonda! Um relógio pneumático em cada aposento! Banhos frios e quentes,
duchas, sala de natação, ginástica e massagem! Grande salão com um
plafond pintado pelos nossos primeiros artistas! Enfim, uma verdadeira
novidade! – Antes de nos estabelecermos aqui, era uma vergonha! Havia hotéis em S. Paulo superiores aos melhores do Rio de Janeiro! Mas
em boa hora foi organizada a Companhia do Grande Hotel da Capital
Federal, que dotou esta cidade com um melhoramento tão reclamado!
E o caso é que a empresa está dando ótimos dividendos e as ações
andam por empenhos! (Figueiredo aparece no topo da escada e começa
a descer.) Ali vem o Figueiredo. Aquele é o verdadeiro tipo do carioca:
nunca está satisfeito. Aposto que vem fazer alguma reclamação.
AZEVEDO, Arthur. A capital federal.
Rio de Janeiro: Serviço Nacional de Teatro, 1972.

Coplas: espécie de estrofe.
Berra: estar na moda.
Plafond: teto.

2. O texto faz parte de uma peça de teatro, forma de expressão que se destacou na captação das imagens de um Rio
de Janeiro que se modernizava no início do século XX.
a) Aponte o gênero de composição em que se enquadra
esse texto e um aspecto característico desse gênero.
O texto pertence ao gênero dramático. Os seguintes aspectos característicos desse gênero estão presentes no texto transcrito: ausência de
narrador; presença de rubricas; predomínio de diálogos; personagens
encarnados por atores; encenação dos episódios em um palco.

b) A fala do gerente revela atitudes distintas quando se
dirige aos criados e quando está só. Identifique o modo
verbal e a função da linguagem predominantes na fala
dirigida aos criados.
O modo verbal predominante é o imperativo; a função da linguagem
é a apelativa ou conativa.

3. (UFPE) O período das grandes navegações constituiu o apogeu da história de Portugal e ofereceu matéria para alguns
dos maiores textos literários da língua portuguesa, como Os
lusíadas, de Camões, e Mensagem, de Fernando Pessoa. Considere os poemas abaixo e analise as proposições a seguir.

Texto 1
A gente da cidade, aquele dia,
(Uns por amigos, outros por parentes,
Outros por ver somente) concorria,
Saudosos na vista e descontentes.
E nós, com a virtuosa companhia
De mil religiosos diligentes,
Em procissão solene, a Deus orando,
Para os batéis viemos caminhando.
Em tão longo caminho e duvidoso
Por perdidos as gentes nos julgavam.
As mulheres com choro piedoso,
Literatura: expressão de uma época
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Os lusíadas, Camões.

Texto 2
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Mensagem, Fernando Pessoa.

0-0) Fernando Pessoa, a exemplo do que fez Camões
nos versos apresentados acima, alude à história do
descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral.
1-1) Em seu livro Mensagem, como mostra o fragmento
acima, Fernando Pessoa, poeta do século XX, faz uma
releitura de Os lusíadas, refletindo alguns temas do
épico camoniano.
2-2) Em ambos os poemas apresentados, os autores descrevem o sofrimento e as perdas para a população comum,
das grandes navegações portuguesas no século XVI.
3-3) A independência das colônias trouxe para Portugal
a perda dos territórios e das riquezas arduamente
conquistados, além de inúmeros problemas sociais
advindos do período da colonização. Ciente disso, Fernando Pessoa, no trecho citado, condena duramente
as grandes navegações exaltadas em Os lusíadas.
4-4) Em ambos os textos, a descrição do custo social
das navegações portuguesas serve para enaltecer a
coragem e a grandeza do povo português.
0-0 = falso: Os lusíadas narra a descoberta do caminho marítimo para as
Índias pelo navegador Vasco da Gama; 1-1 = verdadeiro; 2-2 = verdadeiro;
3-3 = falso: com sua famosa frase “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”, Pessoa defende aspectos positivos das grandes navegações, como a
ampliação da consciência humana e a aproximação de continentes e povos
até então desconhecidos; 4-4 = verdadeiro.

4. (UFPE) O velho do Restelo é uma voz emblemática na literatura portuguesa, que continua a influenciar os escritores
modernos, como José Saramago. Leia o poema “Fala do velho
do Restelo ao astronauta” e analise as proposições a seguir.

Texto 1
Mas um velho, de aspecto venerando,
Que ficava nas praias, entre a gente,
Postos em nós os olhos, meneando
Três vezes a cabeça, descontente,
A voz pesada um pouco alevantando,
Que nós no mar ouvimos claramente,
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Com saber só de experiências feito,
Tais palavras tirou do experto peito:
[...]
A que novos desastres determinas
De levar estes Reinos e esta gente?
Que perigos, que mortes lhe destinas,
Debaixo dalgum nome proeminente?
Que promessas de reinos e de minas
De ouro, que lhe farás tão facilmente?
Que famas lhe prometerás? Que histórias?
Que triunfos? Que palmas? Que vitórias?
Camões, Os lusíadas (Fala do velho do Restelo).

Texto 2
Aqui, na Terra, a fome continua,
A miséria, o luto, e outra vez a fome.
Acendemos cigarros em fogos de napalme
E dizemos amor sem saber o que seja.
Mas fizemos de ti a prova da riqueza,
E também da pobreza, e da fome outra vez.
E pusemos em ti sei lá bem que desejo
De mais alto que nós, e melhor e mais puro.
No jornal, de olhos tensos, soletramos
As vertigens do espaço e maravilhas:
Oceanos salgados que circundam
Ilhas mortas de sede, onde não chove.
Mas o mundo, astronauta, é boa mesa
Onde come, brincando, só a fome,
Só a fome, astronauta, só a fome,
E são brinquedos as bombas de napalme.
José Saramago, Fala do velho do Restelo ao astronauta
astronauta.

0-0) Um dos aspectos mais relevantes da obra de Saramago
é a tentativa de reinterpretar o passado usando temas
históricos, como no poema apresentado acima.
1-1) Falando ao astronauta como falou o velho do Restelo
ao navegador português, Saramago utiliza um recurso literário semelhante ao de Camões em seu épico.
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Os homens com suspiros que arrancavam.
Mães, esposas, irmãs, que o temeroso
Amor mais desconfia, acrescentavam
A desesperação e frio medo
De já nos não tornar a ver tão cedo.

2-2) Em seu poema, Saramago enaltece as viagens espaciais na modernidade, assim como Camões enaltecia
as viagens marítimas em seu tempo.
3-3) As vozes do velho do Restelo e de Saramago mostram
que os imperialismos, seja no século XVI, seja no
século XX, ocultam uma visão de mundo sectária e
bélica, causadora de grandes sofrimentos.
4-4) Pelo exposto no poema de Saramago, pode-se deduzir
que ele reconhece a relevância das conquistas espaciais para a modernidade. Certamente, Saramago
concordaria com os versos de Pessoa: “Tudo vale a
pena se a alma não é pequena”.
0-0 = verdadeiro; 1-1 = verdadeiro; 2-2 = falso: Saramago critica o alto investimento nas viagens espaciais quando há tanta pobreza no mundo; 3-3
= verdadeiro; 4-4 = falso: nada no poema de Saramago faz crer na validade
nas viagens espaciais, que são duramente criticadas.
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Literatura na Idade Média
Em meio ao poder da Igreja católica e a um rígido código de conduta,
nasce a literatura de língua portuguesa: expressão de amor e cortesia.

Idade Média: entre o mosteiro
e a corte

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A Idade Média tem início com a conquista de Roma pelos comandantes germânicos no ano de 476 (século V) e
termina com a queda de Constantinopla, tomada pelos
turcos em 1453 (século XV).
Uma das heranças da dominação romana na Europa durante a Idade Média foi o cristianismo. Aos poucos, a
Igreja católica cresceu e concentrou um grande poder
religioso e secular. Na Alta Idade Média (séculos XII e
XIII), o poder da Igreja era maior que o da monarquia; predominava, então, o teocentrismo (do grego théos, “deus”
ou “divindade”), uma visão de mundo cristã que afirma a
perfeição e a superioridade de Deus, centro de todas as
coisas, sobre o ser humano imperfeito e pecador.
A Igreja medieval
medieval controlava quase toda a produção
cultural da época, em que
qu apenas
enas 2% da população
pulação europeia era alfabetizada,
fabetizada, e a escrita
crita e a leitura estavam
tavam
restritas
stritas aos mosteiros e abadias.
adias. Os textos, de reproprodução manuscrita
nuscrita e em latim, circulavam
rculavam com dificuldaficuldade em pequeno
queno número
número de cópias.
pias.
Com a morte do imperador Carlos Magno em 814 (século
IX) e o enfraquecimento do poder central, a sociedade medieval precisou se reorganizar em torno dos grandes proprietários de terra, os senhores feudais, formando pequenas cortes, das quais faziam parte membros empobrecidos
da nobreza, cavaleiros, camponeses livres e servos, unidos
por uma relação de dependência pessoal: a vassalagem.
Nobres, cavaleiros e senhores feudais se relacionavam
por meio de um código de cavalaria baseado em lealdade, honra, bravura e cortesia.
Veja, na tabela a seguir, como se manifestava a atividade cultural na Europa medieval.
Castelos e cortes dos
senhores feudais

Autores/
artistas

Jograis: recitadores,
cantores e músicos
ambulantes contratados
para apresentar as
cantigas na corte.
Trovadores: nobres que
praticavam a arte de
trovar; eram geralmente
os compositores das
cantigas apresentadas
pelos jograis.

Mosteiros
e abadias

Monges e
religiosos
eruditos:
visitavam os
feudos para
divulgar suas
composições.

Produção
cultural

Literatura
oral em
língua local:
voltada
para o deleite
dos homens
e das mulheres da
nobreza
e para legitimar
o novo papel
social assumido
pelos cavaleiros.

Textos
manuscritos
em latim:
reprodução ou
tradução de textos
sagrados
do cristianismo
e obras de grandes
filósofos da
Antiguidade,
como Platão e
Aristóteles.

Regras para
a produção
textual

Código amoroso
baseado no
código da
cavalaria:
cavalaria
o trovador
vador
demonstrava
demonstra
o amor cortês,
que transferia
transferia
a relação de
vassalagem
entre cavaleiros
e senhores feudais
para o louvor às
damas da
sociedade.

Trabalho de
tradução e
reprodução
feito pelos
religiosos:
religiosos:
limitava-se a
textos selecionados,
que não representassem
uma ameaça ao
poder da Igreja
católica.

O Trovadorismo:
poesia e cortesia
No século XII, com o fim das grandes invasões na Europa, ressurgiram as cidades, o progresso econômico e o
intercâmbio cultural. Os cavaleiros, sem função social
nesse contexto, assumiram um novo papel, a vassalagem amorosa. O servilismo dos vassalos ao seu
suserano (o senhor feudal) e dos fiéis a Deus originou
o princípio básico da literatura medieval: a subserviência de um trovador à sua dama (no caso da poesia)
ou de um cavaleiro à sua donzela (no caso das novelas
de cavalaria).
Observe a seguir as principais características da linguagem da vassalagem amorosa.
Literatura na idade Média
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A seguir, compare os principais aspectos formais e de
conteúdo das cantigas líricas galego-portuguesas.
Cantigas de amor

Oralidade, unindo
música e poesia.

Emprego de
metros regulares
e presença constante
de rimas,
para facilitar a
memorização.

Tema

Exprimem o
sofrimento pelo amor
não correspondido
que um trovador
dedica a uma
nobre senhora:
a coita de amor.

Falam de
uma relação amorosa
concreta entre
pessoas simples.
O tema central,
em geral, é
a saudade.

Eu lírico

É sempre
masculino e se
autodenomina coitado,
cativo, aflito,
enlouquecido,
sofredor.

Sempre feminino
e representa
a voz de uma
mulher (amiga)
que manifesta
a saudade pela
ausência do amigo
(namorado ou
amante).

• Expressões para
Obediência
a regras
que definem
a vassalagem
amorosa.

nomear a dama
(senhor, mia senhor,
senhor fremosa)
correspondem à
posição social
ocupada por ela.

• O homem é o servidor
da dama; prezam-se
a generosidade,
a lealdade e,
acima de tudo,
a cortesia.

• Ambiente
campesino.
• As cantigas

O trovador:

• fala da mesura

(mérito, valor) de
sua dama;

Referência
aos principais
valores
alores da
sociedade
cortês.
cortês.

• pede que ela

reconheça
econheça sua
cortesia (ou prez)
e lhe garanta o
galardam
alardam (prêmio)
a que tem direito
por seguir as regras
da vassalagem
amorosa.

Cenário

O nascimento da literatura
portuguesa

As cantigas galego-portuguesas, conforme o tema que
desenvolvem, se dividem em:

• líricas: cantigas de amor e cantigas de amigo;
• satíricas: cantigas de escárnio e cantigas de maldizer.
24
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Ambiente
palaciano.
palaciano

também podem
ser agrupadas
de ac
acordo
ordo com
o cenário
nário e o
tema paralelo que
apresentam:
resentam:
Cantigas
de romaria,
Cantigas de
barcarola ou
Marinhas e
Cantigas de alba.

• A dama tem

identificadas
suas qualidades
físicas (fremosa,
delgada, de bem
parecer), morais
(bondade, lealdade,
comprida de bem)
e sociais (bom sen,
falar mui ben).

O nascimento da literatura portuguesa coincide com
o nascimento de Portugal: em 1140, ao se tornar independente do reino de Leão e Castela, o país não rompeu
seus laços econômicos, sociais e culturais com o resto
da península Ibérica. O mais forte desses laços era a
língua, o galego-português.
Os trovadores galego-portugueses desenvolveram sua
lírica amorosa influenciados pela literatura provençal.
Acredita-se que o primeiro texto literário galego-português seja a “Cantiga da Ribeirinha” (ou “Cantiga da Guarvaia”), supostamente composta em 1198, cuja autoria é
atribuída a Paay Soares de Taveiroos.

Cantigas de amigo

Personagens

• Ao comparar sua

dama às outras da
mesma corte, o eu
lírico a apresenta
como superior.
As comparações
também acentuam
as características do
trovador: sua dor e seu
talento são maiores
que os dos outros.

• Várias personagens

participam do
“universo amoroso”,
além da donzela e
de seu amante: mãe,
amigas e damas de
companhia servem
de testemunhas do
amor.

• A mãe, muitas vezes,
representa um
obstáculo para os
encontros entre
os enamorados.

Literatura
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Estrutura

Cantigas de amor

Tom

Pessimista, pois o amor
cantado é impossível de
ser concretizado, por
conta da superioridade
da posição que a dama
ocupa.

Cantigas de amigo
É mais otimista,
porque, apesar de
cantar a saudade,
trata-se de um amor
que é real e ocorre
entre pessoas de
condição social
semelhante.

A cantiga a seguir foi composta para ridicularizar
o jogral Lopo, que, segundo o trovador Martin Soarez,
cantava muito mal.
Foi um dia Lopo jograr
a casa duü infançon cantar,
e mandou-lhe ele por don dar
três couces na garganta,
e foi-lhe escasso, a meu cuidar,

• Sempre apresentam

segundo como el canta

refrão. Os versos
costumam ser
redondilhas menores
(5 sílabas métricas).

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Métrica e
organização
dos versos

Escasso foi o infançon
en seus couces partir’ enton,

• Costuma ser utilizada • A organização dos
a redondilha maior
(7 sílabas métricas).

• O refrão é uma

inovação em relação
aos provençais.

ca non deu a Lopo enton

versos e das estrofes
é muito mais regular
que a das outras
cantigas.

mais de três na garganta,
e mais merece o jograron,
segundo como el canta.

• Versos muito

SOAREZ, Martin. CV 974. Disponível em: <http://alfarrabio.di.uminho.
pt/vercial/trovador.htm#escarnio>. Acesso em 12 nov. 2010.

semelhantes em
estrofes diferentes
criam uma estrutura
paralelística.

As cantigas satíricas expressam um olhar crítico
para a conduta dos nobres (homens e mulheres) nas
feras in
dividual ou social. Assim, os trovadores
ovadores
esferas
individual
diam ridicularizar
ri dicularizar um nobre
bre que se envolvesse
podiam
com uma serviçal
se rviçal ou aqueles
aq
que
e não percebessem a
traição
aição da esposa. Podiam ainda
nda denunciar as damas
mas
qu deixavam
ixavam de cumprir seu papel no jogo do amor
am or
que
rtês, que
qu era reconhecer
re conhecer e recompensar
compensar o trovador
ovador
cortês,
mprisse todas
to das as regras.
que cumprisse
O público, composto pelos membros da corte, podia
julgar o comportamento do trovador e da dama a
quem ele dirigia seus galanteios. Assim, outros trovadores também podiam censurar o comportamento daqueles que não seguissem as regras do amor cortês.

As cantigas foram preservadas graças às coletâneas
manuscritas, chamadas cancioneiros. Os principais
são: Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana e
Cancioneiro da Biblioteca Nacional.

As novelas de cavalaria
As novelas de ca
cavalaria
valaria são os pr
primeiros
imeiros romances
(longas narrativas em verso) surgidos no século XII
XI I
e contam
ntam as aventuras
enturas dos cavaleiros
valeiros andantes.
andantes Su
Sua
origem coincide com o declínio do prestígio da poesia
trovadoresca. Essas novelas circularam pelas cortes
medievais e ajudaram a divulgar a visão de mundo da
sociedade desse período.
As novelas de cavalaria estão organizadas em três
ciclos:
Ciclo clássico: narrativas sobre a guerra de Troia e as
aventuras de Alexandre, o Grande, heróis do mundo
clássico mediterrâneo.
Ciclo arturiano ou bretão: narrativas sobre o rei Artur e os
cavaleiros da Távola Redonda; apresentam vários núcleos
temáticos, como a história de Percival, a história de Tristão e Isolda, as aventuras dos cavaleiros da corte do rei
Artur e a demanda do Santo Graal. Esse ciclo permanece
como um dos temas literários mais explorados até hoje.
Ciclo carolíngio ou francês: narrativas sobre o rei Carlos
Magno e os 12 pares de França.
Outros tipos de texto produzidos na Idade Média:
Cronicões: registravam os acontecimentos marcantes
da vida dos nobres e dos reis em ordem cronológica.
Nobiliários: registravam nascimentos, casamentos e
mortes de uma determinada família de nobres.
Hagiografias: relatos da vida dos santos.

•
• O trovador critica alguém por
Cantigas de escárnio

meio de palavras de duplo
sentido, ironias, trocadilhos
e jogos semânticos.

• De modo geral, essas cantigas

ridicularizam o comportamento
de nobres (homens e mulheres).

•

•
• O trovador critica alguém
Cantigas de maldizer

de modo explícito, por
meio de linguagem ofensiva
e de baixo calão.

• Muitas vezes, essas cantigas

tratam das indiscrições
amorosas de nobres e membros
do clero.

•
•
•

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Trovadorismo.
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Literatura na Idade Média

Enem e vestibulares
1. (PSS/UFPA) Leia atentamente o texto seguinte:

Se eu podess’ ora meu coraçom,
Senhor, forçar e poder-vos dizer
quanta coita mi fazedes sofrer
por vós, cuid’ eu, assi Deus mi perdom,
que haveríades doo de mi.
Ca, senhor, pero me fazedes mal
e mi nunca quisestes fazer bem,
se soubéssedes quanto mal mi vem
por vós, cuid’ eu, par Deus que pod’ e val,
que haveríades doo de mi.

Doo: dó.
Ca: porque.

Considerando que o texto acima é uma cantiga de amor, é
correto afirmar, sobre esse tipo de produção poética, que
a) o trovador, de acordo com as regras do amor cortês, ao
cantar a alegria de amar na cantiga de amor, revela em
seus poemas o nome da mulher amada.
b) o homem, nesse tipo de composição poética, nutre
esperanças de, um dia, conquistar a mulher amada,
que, mesmo sendo imperfeita, é o objeto do seu desejo.
c) a cantiga de amor, na lírica trovadoresca, caracteriza-se
por conter a confissão amorosa da mulher, que lamenta
a ausência do namorado que viajou e a abandonou.
d) o trovador, na cantiga de amor, coloca-se no lugar da
mulher que sofre com a partida do amado e confessa
seus sentimentos a um confidente (mãe, amiga ou
algum elemento da natureza).
e) o homem apaixonado, na cantiga de amor, sofre e
coloca-se em posição de servo do “senhor” (não existia
a palavra “senhora”), divinizando a mulher amada, o
que torna quase sempre a sua cantiga um lamento,
expressão do sofrimento amoroso.
2. (Prosel/Uepa) A submissão da mulher ao homem é um
sintoma de violência cultural que tem sido combatido, mas
ainda persiste em alguns lugares do mundo. As consequências disso são várias. Você lerá a seguir algumas frases
relativas à situação da mulher no Trovadorismo. Assinale
aquela em que há registro de uma dessas consequências.
a) A relação de vassalagem entre o servo e seu senhor é
transferida para as Cantigas de Amor, uma vez que nelas a
dama é apresentada como senhora absoluta do trovador.
b) A mulher é inacessível ao trovador, entre outras coisas, ou
por ser casada, ou por sua condição social de superioridade.
c) Nas Cantigas de Amigo, há queixas constantes das mulheres pela ausência do amado, que o rei levou para a guerra.
Suplemento de revisão
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NUNES, Airas. In: SPINA, Segismundo. Presença da literatura portuguesa I: era medieval. 2. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1966.

Frolidas: floridas.
Velida: formosa.
Aquestas: estas.
Verrá: virá.
Irmanas: irmãs.

Aqueste: este.
Louçana: formosa.
Avelanas: avelaneiras.
Mentr’al: enquanto outras coisas.
Bem parecer: tiver belo aspecto.

Confessor medieval
(1960)

Irias à bailia com teu amigo,
Se ele não te dera saia de sirgo?
Se te dera apenas um anel de vidro
Irias com ele por sombra e perigo?
Irias à bailia sem teu amigo,
Se ele não pudesse ir bailar contigo?
Irias com ele se te houvessem dito
Que o amigo que amavas é teu inimigo?
Sem a flor no peito, sem saia de sirgo,
Irias sem ele, e sem anel de vidro?
Irias à bailia, já sem teu amigo,
E sem nenhum suspiro?

Sirgo: seda.

MEIRELES, Cecília. Poesias completas de Cecília Meireles.
v. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.
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D. DINIS. Portal galego da língua: cantigas trovadorescas.
Disponível em: <http://agalgz.org/modules.php?
name=Biblio&rub=mostra_libro&id_livre=25>.

Bailemos nós já todas três, ai amigas,
So aquestas avelaneiras frolidas,
E quem for velida, como nós, velidas,
Se amigo amar,
So aquestas avelaneiras frolidas
Verrá bailar.
Bailemos nós já todas três, ai irmanas,
So aqueste ramo destas avelanas,
E quem for louçana, como nós, louçanas,
Se amigo amar,
So aqueste ramo destas avelanas
Verrá bailar.
Por Deus, ai amigas, mentr’al non fazemos,
So aqueste ramo frolido bailemos,
E quem bem parecer, como nós parecemos
Se amigo amar,
So aqueste ramo so lo que bailemos
Verrá bailar.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

E mal seria se nom foss’ assi.
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(Unesp-SP) Instrução: As questões de números 3 a 5
tomam por base uma cantiga do trovador galego Airas
Nunes, de Santiago (século XIII), e o poema “Confessor
medieval”, de Cecília Meireles (1901-1964).

Cantiga

E, pero mi havedes gram desamor,
se soubéssedes quanto mal levei
e quanta coita, des que vos amei,
por vós, cuid’ eu, per bõa fé, senhor
que haveríades doo de mi.

Senhor: senhora.
Coita: sofrimento de amor.
Coita

d) Nas Cantigas de Amigo, a expressão do desejo feminino
de retorno do amado exprime uma noção diversa da inacessibilidade da senhora existente nas Cantigas de Amor.
e) Não há notícias de que mulheres hajam escrito versos
na época do Trovadorismo. O índice de analfabetismo
entre elas era muito superior ao dos homens. São eles
que expressam a voz delas nas Cantigas de Amigo.

as.
o.

3. Tanto na cantiga como no poema de Cecília Meireles,
verificam-se diferentes personagens: um eu poemático,
que assume a palavra, e um interlocutor ou interlocutores
a quem se dirige. Com base nesta informação, releia os
dois poemas e, a seguir,
a) indique o interlocutor ou interlocutores do eu poemático em cada um dos textos.
Na cantiga, o eu lírico se dirige a duas outras moças, que são chamadas ora de amigas, ora de irmãs. No poema de Cecília Meireles,
o eu lírico apresenta-se como um confessor ou confidente que se
dirige a uma moça apaixonada.

5. As cantigas que focalizam temas amorosos apresentam-se em dois gêneros na poesia trovadoresca: as “cantigas
de amor”, em que o eu poemático representa a figura do
namorado (o “amigo”), e as “cantigas de amigo”, em que o
eu poemático representa a figura da mulher amada (a “amiga”) falando de seu amor ao “amigo”, por vezes dirigindo-se
a ele ou dialogando com ele, com outras “amigas” ou, mesmo, com um confidente (a mãe, a irmã, etc.). De posse desta
informação,
a) classifique a cantiga de Airas Nunes em um dos dois
gêneros, apresentando a justificativa dessa resposta.
A cantiga apresentada é uma das mais conhecidas do cancioneiro
medieval, classificada como “cantiga de amigo”. Os elementos que
justificam a resposta são: presença de eu lírico feminino, estrutura

b) identifique, em cada poema, com base na flexão dos
verbos, a pessoa gramatical utilizada pelo eu poemático
para dirigir-se ao interlocutor ou interlocutores.

paralelística (repetição quase integral dos versos) e refrão.

Na cantiga, o eu lírico, para se referir aos interlocutores, utiliza a

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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primeira pessoa do plural: “bailemos”, “nós”. No segundo texto,
a pessoa gramatical utilizada para se referir ao interlocutor é a
segunda do singular: “irias”, “tu”, “teu”.

b) identifique, levando em consideração o próprio título,
a figura que o eu poemático do poema de Cecília Meireles representa.
A partir do título do poema (“Confessor medieval”), reconhece-se

4. A leitura da cantiga de Airas Nunes e do poema “Confessor
medieval”, de Cecília Meireles, revela que este poema,
mesmo tendo sido escrito por uma poeta modernista,
apresenta intencionalmente algumas características da
poesia trovadoresca, como o tipo de verso e a construção
baseada na repetição e no paralelismo.
Releia com atenção os dois textos e, em seguida, considerando que o efeito de paralelismo em cada poema
se torna possível a partir da retomada, estrofe a estrofe,
do mesmo tipo de frase adotado na estrofe inicial (no
poema de Airas Nunes, por exemplo, a retomada da frase
imperativa), aponte o tipo de frase que Cecília Meireles
retomou de estrofe a estrofe para possibilitar tal efeito.
No poema de Cecília Meireles, a oração subordinada adverbial condicional que aparece no segundo verso da primeira estrofe (“Se ele não
te dera saia de sirgo”) é retomada de estrofe a estrofe com alterações.
Na segunda e terceira estrofes as orações são: “Se te dera apenas um

como eu lírico do texto a figura de um religioso ou confidente que
aconselha a moça a ser cuidadosa no envolvimento amoroso e
apontando as possíveis dificuldades do amor.

6. (Mackenzie-SP – adaptada)

Ondas do mar de Vigo,
se vistes meu amigo!
E ai Deus, se verrá cedo!
Ondas do mar levado,
se vistes meu amado!
E ai Deus, se verrá cedo!
Martim Codax.

anel de vidro” e “Se ele não pudesse ir bailar contigo”. Na penúltima
estrofe, a oração aparece com estrutura mais simples, com a condição

Assinale a afirmativa correta sobre o texto.

veiculada por meio da preposição sem: “Sem a flor no peito, sem saia

a) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta a Deus seu sofrimento amoroso.

de sirgo / Irias sem ele, e sem anel de vidro”. Assim, o paralelismo se
constrói pela repetição de períodos interrogativos (sempre com o verbo
irias), dentro dos quais há sempre um elemento condicional.

b) Nessa cantiga de amor, o eu lírico feminino dirige-se
a Deus para lamentar a morte do ser amado.
c) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta às ondas do mar sua angústia pela perda do amigo
em trágico naufrágio.
d) Nessa cantiga de amor, o eu lírico masculino dirige-se
às ondas do mar para expressar sua solidão.
e) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico feminino dirige-se
às ondas do mar para expressar sua ansiedade com
relação à volta do amado.
Literatura na idade Média
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Humanismo
Em um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, o Humanismo surge como
questionamento do teocentrismo medieval e afirmação do potencial do ser humano em conduzir
seu próprio destino, tendo a razão e a sabedoria dos clássicos como guias.

GIOTTO. A crucificação.
crucificação 1304-1306.
Afresco. Capela dos Scrovegni, Pádua, Itália.

O interesse dos humanistas pelo comportamento humano, presente em A divina comédia e nas peças de Gil Vicente,
por exemplo, pode ser visto no poema a seguir.

Fortuna, sortes, mau fado
sempre vem pola soberba
ou por quem muito despreza
qualquer mal aventurado
Da soberba vem cair
do mais alto no mais fundo
guarde-se quem neste mundo
folga mal de bem ouvir.
Quem cair neste pecado

Mau fado: má
sorte.
Soberba:
orgulho
excessivo;
arrogância.
Pola: pela
Nom se fie:
não acredite,
não confie.

igreJa de san domenico, areZZo

De Simão de Miranda à senhora dona
Beatriz de Vilhana aconselhando-lhe que
seguarde de soberba e desprezar ninguém

Nom se fie em gentileza
Seu valer é desprezado.
RESENDE, Garcia de. In: CAMÕES, José de (Ed.). Poesia de
Garcia de Resende. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999. p. 57.
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CIMABUE. Crucifixo.
1268-1271. Têmpera sobre
madeira, 267 x 336 cm.
Igreja de San Domenico,
Arezzo, Itália.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

caPeLLa degLi scroVegni, PÁdua

Com o declínio da economia feudal (modo de produção
vigente na Idade Média) e sua substituição pela economia
mercantil, há uma intensificação do comércio.
As cidades, centros de atividade comercial, atraem camponeses dispostos a trocar o trabalho no campo pela promessa
de enriquecimento oferecida pelo comércio. Surge nesse
contexto a burguesia, segmento social formado por homens
livres que moram nos burgos, dedicam-se ao comércio e
desfrutam de uma situação econômica confortável.
O crescimento das cidades e do comércio proporciona
maior interação entre pessoas de origens diversas e um
alargamento da visão de mundo dos indivíduos envolvidos
nesses contatos econômicos e culturais.
A burguesia, classe em ascensão no período do Humanismo,
busca na cultura uma forma de legitimar sua posição social
e conquistar no campo das ideias o espaço já alcançado
na economia. O antropocentrismo (visão de mundo que
concebe o ser humano como medida de todas as coisas)
aparece como atitude adequada ao pensamento burguês.
burguês
O antropocentrismo determinou um interesse maior pelo
entendimento do ser humano e de seu comportamento. Ao
valorizar as pessoas, a visão antropocêntrica se distancia
da religião como fonte de explicação para as coisas do
mundo. Essa nova perspectiva revela a busca dos pensadores humanistas por uma abordagem mais racional dos
fenômenos observados.

Observe a pintura de Giotto di Bondone, a seguir, e
compare-a com a de Giovanni Cimabue, logo abaixo.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um mundo em mudança

Observe a ilustração criada pelo pintor francês Gustave
Doré para A divina comédia.
The Bridgeman arT LiBrary/KeysTone –
BiBLioTheque des arTs decoraTifs, Paris

A pintura de Giotto inova ao buscar a individualização
das personagens, conferindo-lhes rostos diferentes e
expressões faciais que expressam emoções, diferentemente do que ocorre nas pinturas medievais, em que as
personagens têm rostos parecidos e sem expressão. No
período em que Giotto desenvolve sua obra,
[...] um importante elemento começa a se insinuar na imagem
humana [...]: o da tensão interna. Mesmo em pinturas menos inovadoras do que as de Giotto, as figuras transmitem maior articulação
orgânica e fisionomias mais individualizadas, particularizadas,
completadas por uma tensão entre o natural e o sobrenatural. [...]
QUEIROZ, Teresa Aline Pereira de. O Renascimento.
São Paulo: Edusp, 1995. p. 46. (Fragmento).

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O antropocentrismo e a ênfase na razão como instrumento
de compreensão do mundo aproximam o Humanismo dos
valores clássicos.
[...] os humanistas consideravam a Antiguidade afastada
deles no tempo (tudo o que fosse velho tinha para eles um
interesse especial) mas espiritualmente próxima, ao passo
que a Idade Média estava mais próxima no tempo mas extremamente distante em muitos aspectos espirituais.
DRESDEN, Sem. O Humanismo no Renascimento.
Trad. Daniel Gonçalves. Porto: Inova, 1965. p. 55. (Fragmento).

O retorno à cultura da Antiguidade clássica e o empenho em conhecer o homem por meio da investigação
racional de seu comportamento estão presentes em A
divina comédia
comédia,, que representa um dos marcos do Humanismo. A importância dos valores clássicos para Dante
Alighieri pode ser vista no trecho a seguir, em que o poeta
italiano recebe com entusiasmo seu mestre e guia de
jornada, o poeta romano Virgílio.

DORÉ, Gustave. Demônios confrontando Dante e Virgílio. Ilustração
para o livro A divina comédia (Inferno), de Dante Alighieri, publicado em
1885. Biblioteca de Artes Decorativas, Paris, França.

Nessa ilustração, vemos Dante e Virgílio enfrentando
demônios. A confiança dos pensadores humanistas na
Antiguidade clássica como forma de afastar as “trevas”
do entendimento que a Idade Média representava para
eles é ilustrada aqui pela presença imponente e confiante
da figura de Virgílio, que se posiciona entre Dante e os demônios. Uma leitura alegórica da ilustração sugere que os
demônios representam valores contrários às conquistas
do pensamento racional. Apoiado por Virgílio – que, por relação metonímica, representa aqui a cultura da Antiguidade
clássica –, Dante enfrenta esses demônios.

Humanismo em Portugal
“– Oh! Virgílio, tu és aquela fonte
Donde em rio caudal brota a eloquência?”
Falei, curvando vergonhoso a fronte. –
“Ó dos poetas lustre, honra, eminência!
Valham-me o longo estudo, o amor profundo
Com que em teu livro procurei ciência!
“És meu mestre, o modelo sem segundo;
Unicamente és tu que hás-me ensinado;
O belo estilo que honra-me no mundo.
ALIGHIERI, Dante. A divina comédia.
Trad. José Pedro Xavier Pinheiro.
Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1967. (Fragmento).

Os poetas italianos Dante Alighieri (1265-1321) e Francesco Petrarca (1304-1374) são expoentes da cultura
humanista e inspiram outros artistas do Humanismo
na Europa.

A crônica historiográfica
de Fernão Lopes
1434 é considerado o marco inicial do Humanismo em
Portugal, em razão da nomeação de Fernão Lopes como
cronista-mor do reino.
Fernão Lopes escreveu três crônicas:
Crônica de El-Rei D. Pedro I – Reúne e critica fatos ocorridos no reinado de D. Pedro I. O episódio do assassinato
de Inês de Castro, amante do imperador, está relatado
nesse volume.
Crônica de El-Rei D. Fernando – Relata fatos ocorridos
desde o casamento de D. Fernando com Dona Leonor Teles
até a Revolução de Avis.
Crônica de El-Rei D. João – Contém duas partes: 1. da
morte de D. Fernando, em 1383, à ascensão de D. João I
ao trono; 2. o reinado de D. João até 1411.
O que tornava Fernão Lopes diferente dos outros cronistas da época era a maneira como ele concebia o papel
do povo nos eventos históricos relatados. Ao destacar a
participação popular na história dos reis, o cronista-mor
demonstrava seu espírito humanista.

•
•
•

Humanismo
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A poesia palaciana

dobra sospiros mortais
a quem vê o desamor

O conjunto de poemas que ficou conhecido como poesia
palaciana consiste em composições coletivas criadas
para serem apresentadas nos serões do Paço Real. Muitos
desses poemas foram reunidos por Garcia de Resende no
Cancioneiro Geral, de 1516.

Nesta vida e depois dela
Pois m’assi soube perder
e por tão justa querela
vede como pode ser
que leixe de vos querer
nesta vida e depois dela.

a fé com que vos servi
lembrar-m’á só que vos vi
e não vosso desamor.
Que m’isto lance a perder
tenho tão justa querela
que já hei sempre de ser
vosso enquanto viver
nesta vida e depois dela.
RESENDE, Garcia de. In: CAMÕES, José de. (Ed.).
Poesia de Garcia de Resende. Lisboa:
Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, 1999. p. 93.

Leixe: deixe.
Querela: queixa;
lamentação.

[Poema de resposta]

Comumente tido como o “pai do teatro português”, Gil
Vicente
icente criou peças de forte caráter moralizante,
moralizante em que
a religião católica aparece como referência de comportamento a partir da qual são julgadas as virtudes e os erros
humanos.
Nas peças do autor, podemos vislumbrar um panorama da
sociedade portuguesa do século XVI. Com humor, ele denuncia os vícios dessa sociedade, criando tipos populares que
representam diversos comportamentos tidos como inadequados (o padre namorador, o fidalgo prepotente, o agiota, o
velho libidinoso, etc.). Esse aspecto do teatro de Gil Vicente o
aproxima da tradição da sátira de costumes, cujo precursor
mais remoto é o comediógrafo latino Plauto (c. 254-184 a.C).
Costuma-se dividir a obra de Gil Vicente em:
Autos pastoris (éclogas) – Algumas das primeiras peças
do autor foram escritas nesse gênero. Parte delas tem
caráter religioso, como o Auto pastoril português; e parte
apresenta um caráter profano, como o Auto pastoril da
serra da Estrela.
Autos de moralidade – Gênero que concentra as obras
mais conhecidas do autor, como o Auto da alma e a Trilogia das barcas, composta pelo Auto da barca do inferno,
o Auto da barca do purgatório e o Auto da barca da glória.
Farsas – Peças em que tipos populares são usados para
discutir problemas da sociedade. As mais conhecidas
obras de Gil Vicente nesse gênero são a Farsa de Inês
Pereira, em que se discute a ascensão social pelo casamento, e O velho da horta, em que um velho casado se
apaixona por uma jovem virgem.

•

•

então lhe vai alembrar
que o poderá perder
pors’a vontade mudar
de quem no tem em poder.
E o mal é sempre mais

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Humanismo.

e dá sempre maior dor
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O uso de formas poéticas fixas, como a trova, o vilancete,
a cantiga e a esparsa, representou uma inovação da poesia palaciana em relação à lírica dos trovadores galego-portugueses.
A adoção de métrica regular, estrofes menores e glosas
que recuperavam o mote concederam maior independência à linguagem poética em relação ao acompanhamento
musical. Assim, os poetas investiam na própria linguagem
para a criação do ritmo.

•

Quando homem tem prazer

suplemento de revisão

Note que, nesses poemas, o eu lírico reclama do “desamor” da senhora para a qual escreve, o que pressupõe uma
relação que se realizou (sobretudo no segundo poema) ou
que ele deseja ver realizada. No Trovadorismo, diferentemente do que ocorre aqui, o amor era idealizado, e a
senhora a quem se destinavam os elogios e apelos do eu
lírico era concebida como objeto de mera contemplação,
sem a perspectiva de uma união real.

O teatro de Gil Vicente

Terei onde quer que for

30

De quem no tem em poder: de quem o tem em seu poder.
Sospiros: suspiros.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A seguir, você lerá dois poemas. O segundo constitui uma
resposta ao primeiro, como era comum nas composições
coletivas palacianas da época.

RESENDE, Garcia de. Poesia de Garcia de Resende. Edição de José
Camões. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, 1999. p. 95.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em relação à lírica trovadoresca, a poesia palaciana inovou ao tratar o tema do amor de modo menos idealizado.
Outra inovação introduzida pela poesia palaciana foi o
uso da métrica regular, de estrofes com menor número
de versos e de glosas (estrofes que retomam e desenvolvem o mote, que é o tema do poema). Esses recursos
expressivos permitiram maior autonomia da linguagem
poética, que não mais necessitava de acompanhamento
musical para sustentar o ritmo, já que a própria linguagem passou a desempenhar essa função.

senhora que lhe mostrais.

Humanismo

Enem e vestibulares
1. (Unifesp) Leia o texto de Gil Vicente.

DIABO – Essa dama, é ela vossa?
FRADE – Por minha a tenho eu e sempre a tive de meu.
DIABO – Fizeste bem, que é fermosa! E não vos punham lá grosa
nesse convento santo?
FRADE – E eles fazem outro tanto!
DIABO – Que cousa tão preciosa!

No trecho da peça de Gil Vicente, fica evidente uma

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) visão bastante crítica dos hábitos da sociedade da
época. Está clara a censura à hipocrisia do religioso,
que se aparta daquilo que prega.
b) concepção de sociedade decadente, mas que ainda
guarda alguns valores essenciais, como é o caso da
relação entre o frade e o catolicismo.
c) postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe
a tentar o frade, que a ridiculariza em função de sua fé
católica inabalável.
d) visão moralista da sociedade. Para ele, os valores
deveriam ser resgatados e a presença do frade é um
indicativo de apego à fé cristã.
e) crítica ao frade religioso que optou em vida por ter uma
mulher, contrariando a fé cristã, o que, como ele afirma,
não acontecia com os outros frades do convento.

ALCOVITEIRA: Já ela fica de bom jeito; mas, para isto andar
direito, é razão que vo-lo diga: eu já, senhor meu, não posso, sem
gastardes bem do vosso, vencer uma moça tal.
VELHO: Eu lhe pagarei em grosso.
ALCOVITEIRA: Aí está o feito nosso [...]. Perca toda a fazenda,
por salvardes vossa vida!
VICENTE, Gil. O velho da horta. São Paulo: Brasiliense, 1985.

A propósito desse trecho da farsa O velho da horta de Gil
Vicente, é correto afirmar que
a) Branca Gil, a Alcoviteira, oferece seus serviços ao Velho,
prometendo ajudá-lo a casar com a Moça.
b) o Velho desconfia imediatamente da Alcoviteira e pretende mandar chamar o Alcaide para prendê-la.
c) o Velho apaixonado diz à Alcoviteira que quer ser amado pelo que ele representa e não pelo seu dinheiro.
d) a Alcoviteira promete remédios milagrosos ao Velho,
para que ele rejuvenesça e possa, enfim, casar-se com
a Moça.
e) a Moça se arrepende de ter zombado do Velho e lhe
envia Branca Gil com um bilhete pedindo-lhe presentes
como prova do seu amor.
3. (Unicamp-SP) Leia os diálogos abaixo da peça O velho da
horta, de Gil Vicente:
horta,

(Mocinha) – Estás doente, ou que haveis?
(Velho) – Ai! não sei, desconsolado,

2. (UFPA) Leia com atenção o trecho abaixo transcrito:

[Entra Branca Gil, ALCOVITEIRA, e diz:]
ALCOVITEIRA: Que esforço de namorado e que prazer! Que
hora foi aquela!
VELHO: Que remédio me dais vós?
ALCOVITEIRA: Vivereis, prazendo a Deus, e casar-vos-ei com
ela [a MOÇA].
VELHO: É vento isso!
ALCOVITEIRA: Assim seja o paraíso. Que isso não é tão extremo!
Não curedes [cureis] vós de riso, que eu farei tão de improviso
como o demo. E também doutra maneira se eu me quiser trabalhar.
VELHO: Ide-lhe, logo, falar e fazei com que me queira, pois
pereço [...]. E, se reclama que sendo tão linda dama por ser velho
me aborrece, dizei-lhe: é um mal quem desama porque minh’alma
que a ama não envelhece.
ALCOVITEIRA: Sus! Nome de Jesus Cristo! [...]
VELHO: Tornai logo, fada minha, que eu pagarei bem isto.
[A ALCOVITEIRA sai e volta logo depois]

Que nasci desventurado.
(Mocinha) – Não choreis;
mais mal fadada vai aquela.
(Velho) – Quem?
(Mocinha) – Branca Gil.
(Velho) – Como?
(Mocinha) – Com cent’açoutes no lombo,
e uma corocha por capela.
E ter mão;
leva tão bom coração,*
como se fosse em folia.
Ó que grandes que lhos dão!**
Corocha: cobertura para a cabeça própria das
alcoviteiras; (por capela) por grinalda.
*Caminha tão corajosa.
**Ó que grandes açoites que lhe dão!
VICENTE, Gil. In: BERARDINELI, Cleonice (Org.).
Antologia do teatro de Gil Vicente. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira; Brasília: INL, 1984. p. 274.

Humanismo
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a) A qual desventura refere-se o Velho neste diálogo
com a Mocinha?
O Velho se refere ao fato de ter sido malsucedido em sua tentativa
de conquistar uma moça. Nessa tentativa, ele perdeu parte de
seu dinheiro. Além disso, ele foi ridicularizado e desprezado pela
moça que assediou, revelando, nesse trecho, o seu desconsolo

c) Castelhano – Quero destruir el mundo
quemar la casa, es la verdad
después quemar la ciudad.
d) Ama – Mostra-m’essa roca cá;
siquer fiarei um fio.
e) Ama – Quebra-me aquelas tigelas
e três ou quatro panelas.
5. (Psiu/Ufpi-PI) Sobre Gil Vicente e sua obra Auto da barca
do inferno, assinale a alternativa correta.

amoroso.

a) Respeita apenas o poder da Igreja.
b) Centra suas críticas nos membros das classes baixas.
c) Conserva a lei das três unidades básicas do teatro clássico.

Branca Gil é a alcoviteira que foi contratada pelo Velho para servir
de intermediária na sua tentativa de sedução. Como ela guardava
para si o dinheiro que ele lhe entregava para comprar presentes
para a moça, é punida pela prática de alcovitagem e também por
ter roubado o dinheiro do sedutor.

d) Identifica suas personagens pela ocupação ou pelo tipo
social de cada uma delas.
e) Evita fazer um confronto entre a Idade Média e o Renascimento Medievalista (Teocentrismo versus Antropocentrismo).
6. (PUC-SP) Considerando a peça Auto da barca do inferno
como um todo, indique a alternativa que melhor se
adapta à proposta do teatro vicentino.
a) Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe
que tem uma alma para salvar.

c) Diante do castigo, Branca Gil adota uma atitude paradoxal. Por quê?
A atitude da alcoviteira é considerada paradoxal porque ela revela
altivez e o destemor diante da prisão. Poderíamos afirmar que esse
comportamento se deve à certeza de que, como de outras vezes,
o seu castigo será limitado a açoites, e ela depois voltará a ser livre
para continuar exercendo seu ofício. A cena sugere a corrupção
moral que a peça pretende estender a toda a sociedade portuguesa.

b) As figuras do Anjo e do Diabo, apesar de alegóricas,
não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo
entre o Bem e o Mal.
c) As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com o perfil que apresentavam na terra, porém
apenas o Onzeneiro e o Parvo portam os instrumentos
de sua culpa.
d) Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade
portuguesa da época, porém poupa, por questões
ideológicas e políticas, a Igreja e a Nobreza.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) A que se deve o castigo imposto à Branca Gil?

e) Entre as características próprias da dramaturgia de Gil
Vicente, destaca-se o fato de ele seguir rigorosamente
as normas do teatro clássico.
7. (Psiu/Ufpi-PI) Sobre a obra Auto da barca do inferno, de Gil
Vicente, assinale a alternativa correta.
a) A obra vicentina resume a tradição da cultura europeia, no seu aspecto popular, cortês, ou clerical.

4. (Prosel/Uepa-PA) Em suas relações socioeconômicas,
os homens têm se comportado desonestamente, o que
impede a construção de uma sociedade racionalmente
justa. Assinale o trecho de o Auto da Índia que registra
essa prática.
a) Marido – Se não fora o capitão
eu trouxera o meu quinhão
um milhão vos certifico.
b) Moça – Todas ficassem assi
Leixou-lhe pera três anos
Trigo, azeite, mel e panos.

32
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Leixou-lhe:
deixou-lhe.

b) A segunda fase da obra vicentina destaca temas religiosos. Essa fase corresponde ao período de 1502 a 1508.
c) A linguagem, em tom coloquial e redondilhas, é o
veículo melhor explorado para conseguir efeitos
cômicos ou poéticos.
d) Na primeira fase, o autor escreve sobre a educação
feminina. Não conseguindo se estabelecer, escreve a
Trilogia das Barcas.
e) O Auto da barca do inferno é diferente dos demais autos,
porque tem o seguinte enredo: à beira de um rio, dois
barcos transportarão as almas para o lugar que lhes
foi destinado em julgamento.

LiTERaTuRa
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Classicismo
No século XV, a visão teocêntrica do mundo, que caracterizou a Idade Média, cede lugar ao
antropocentrismo, que toma o ser humano como o centro do universo. O Renascimento marca o
apogeu dessa mudança de mentalidade, que começou no Humanismo.

O Renascimento
Leia este soneto do poeta inglês William Shakespeare. Nele,
podemos perceber algumas características fundamentais da
literatura escrita no período conhecido como Renascimento.

Muitas vezes a luz do céu calcina,
Mas o áureo tom também perde a clareza:
De seu belo a beleza enfim declina,
Ao léu ou pelas leis da Natureza.
Só teu verão eterno não se acaba
Nem a posse de tua formosura;
De impor-te a sombra a Morte não se gaba
Pois que esta estrofe eterna ao Tempo dura.
Enquanto houver viventes nesta lida,
Há-de viver meu verso e te dar vida.
SHAKESPEARE, William. 30 sonetos. Sel. e trad. Ivo Barroso.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. p. 61.

O Classicismo: valorização das
realizações humanas
O Classicismo encontra na Antiguidade clássica valores
e modelos artísticos que privilegiam a razão e a ação
humanas. A retomada desses valores e modelos se dá
por uma aproximação de interesses entre o ser humano
renascentista e seus antepassados gregos e latinos.
No Classicismo são privilegiadas as proporções, a harmonia das formas e o equilíbrio das composições.
No espírito de valorização
alorização do ser humano que predomina na
época, há um interesse pictórico pelo corpo,, o que leva muitos
artistas, como Leonardo da Vinci, a investigar as formas humanas até com o uso de cadáveres, em estudos de anatomia.
Veja como Ticiano retrata o corpo humano neste quadro.
No detalhe, vemos a atenção dada a minúcias anatômicas de
maneira a desenhá-lo o mais próximo possível da perfeição.

Estival: relativo ao estio (verão).
Calcina: aquece muito,
transmite intenso calor.
Declina: desvia-se.

The Bridgeman arT LiBrary – SanTi nazaro e CeLSo, BreSCia

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Devo igualar-te a um dia de verão?
Mais afável e belo é o teu semblante:
O vento esfolha Maio inda em botão,
Dura o termo estival um breve instante.

A prosperidade trazida pela economia mercantilista em pleno
desenvolvimento e a concentração dessa riqueza nas cidades
fazem a vida nos espaços urbanos se tornar cada vez mais
atraente. O desejo de desfrutar o conforto proporcionado
pela riqueza leva a sociedade a cultivar os valores terrenos.
Esse olhar voltado para o mundo promove a valorização do
pensamento racional e do esforço individual.

O eu lírico compara as qualidades da amada às de um dia
de verão. Como exemplo da perspectiva antropocêntrica da
época, observamos que as comparações estabelecidas levam à
constatação da superioridade da mulher em relação à natureza.
O tema da passagem do tempo e de seu poder destruidor é
comum na literatura da época. Reforçando a ideia da superioridade da mulher amada diante da natureza, nesses versos o
eu lírico declara que a beleza natural é passageira, enquanto
a humana permanece, pois pode ser eternizada na produção
artística, expressão da capacidade de criação humana.
O Renascimento marca a substituição da visão de mundo
teocêntrica (centrada em Deus) da Idade Média por uma
visão de mundo antropocêntrica (centrada no indivíduo).
O termo Renascimento se explica pelo interesse que
artistas e pensadores dessa época têm pela arte, pela
cultura e pelo pensamento da Antiguidade clássica. A
escolha dessa palavra já anuncia o projeto de recuperação dos valores do mundo clássico que definirá grande
parte da produção artística renascentista.

TICIANO. Políptico da Ressurreição. 1520-1522. Óleo sobre tela,
278 x 122 cm. Igreja de São Nazario e São Celso, Brescia, Itália.
ClassiCismo
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um desenvolvimento argumentativo completo, favorecido pela simetria da forma. O soneto permite a apresentação de um ponto de vista que será desenvolvido nos
quartetos e sintetizado nos tercetos.
Os sonetos do poeta italiano Francisco Petrarca apresentam uma nova forma de abordar o tema do amor. Essa
forma, chamada de “doce estilo novo” (doce porque os
poetas consideravam o versos de dez sílabas mais musicais do que os de sete), difere da maneira idealizada com
que o amor era tratado no Trovadorismo. No “estilo novo”,
o tema do amor é visto por uma perspectiva racional,
questionadora, em que o poeta procura entender seus
sentimentos e conhecer as emoções humanas.
O tom mais indagador e analítico dos sonetos escritos
no “doce estilo novo” pode ser exemplificado por este
soneto de Petrarca. A presença dos pontos de interrogação nos seis primeiros versos explicita a tentativa
do eu lírico de promover uma análise racional de seus
sentimentos contraditórios.

Mas se é amor, por Deus, que cousa é a tal?
Se boa por que tem ação mortal?
Se má por que é tão doce o seu tormento?
Se eu ardo por querer por que o lamento?
Se sem querer o lamentar que tal?
Ó viva morte, ó deleitoso mal,
Tanto podes sem meu consentimento.
E se eu consinto sem razão pranteio.
A tão contrário vento em frágil barca,
Eu vou para o alto-mar e sem governo.
É tão grave de error, de ciência é parca
Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio
E tremo em pleno estio e ardo no inverno.
TICIANO. Políptico da Ressurreição
(detalhe). 1520-1522.

Políptico: conjunto de
quatro ou mais quadros
independentes entre si,
mas subordinados a um
só tema.

A perspectiva antropocêntrica se manifestará nas obras
literárias do Classicismo, exceção feita a Camões, que
transita entre o teocentrismo e o antropocentrismo no
texto de Os lusíadas.
O artista do Classicismo busca um olhar racional para
compreender os fenômenos observados ao seu redor.
Tendo a razão como parâmetro de entendimento do
mundo, ele questiona seus sentimentos na tentativa de
conhecer melhor as emoções humanas. O soneto é muito
usado nesse período, pois é uma forma poética que proporciona a explicitação de um raciocínio, acomodando
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PETRARCA. In: HADDAD, Jamil Almansur (Org.).
O cancioneiro de Petrarca. Rio de Janeiro/
São Paulo: José Olympio, 1945. p. 87.

É tão grave de
error: refere-se à
fragilidade da barca – e,
metaforicamente, à
fragilidade do ser humano.
O eu lírico encontra-se
à deriva, batido pelos
ventos do amor. Como
uma barca que vaga, sem
direção, em alto-mar.
Estio: verão.

Classicismo em Portugal
No século XVI, Portugal expande seu império ultramarino
com as grandes navegações. Trata-se de um período de
prosperidade econômica para o país. É nesse contexto
de expansão marítima e econômica que se desenvolve o
Classicismo português.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Soneto XXII
Se amor não é qual é este sentimento?

Francisco de Sá de Miranda

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Na Itália, o poeta português conhece as inovações literárias humanistas, principalmente por meio da leitura
de Petrarca. Ao retornar a Portugal, em 1526, Sá de
Miranda começa a escrever usando as formas poéticas
usadas pelos classicistas, introduzindo na cena literária lusitana, ainda marcada pela influência medieval, a
medida nova e a tentativa de abordar de forma racional
emoções e sentimentos. A volta de Sá de Miranda marca o início do Classicismo português.
Na obra de Sá de Miranda, a medida nova (versos de
dez sílabas poéticas, chamados de decassílabos)
convive com a medida velha (versos de sete e cinco
sílabas poéticas, chamados de redondilhas).
A obra de Francisco de Sá de Miranda marca a transição da literatura medieval para o Classicismo. Essa
característica de sua poesia pode ser vista no poema a
seguir. Escrito em versos de sete sílabas, que remetem
à tradição medieval, ele inova ao tematizar as dúvidas e
inquietações do eu lírico. E, bem ao gosto da perspectiva
humanista da época, demonstra um interesse pela compreensão do comportamento e das angústias humanas.

Comigo me desavim
Comigo me desavim,
Sou posto em todo perigo;
Não posso viver comigo
Nem posso fugir de mim.
Com dor da gente fugia,
Antes que esta assi crescesse:
Agora já fugiria
De mim, se de mim pudesse.
Que meo espero ou que fim
Do vão trabalho que sigo,
Pois que trago a mim comigo
Tamanho imigo de mim?
MIRANDA, Sá de. In: LAPA, Rodrigues
(Sel., pref. e notas). Sá de Miranda:
poesias escolhidas. Lisboa:
Seara Nova, 1970. p. 1.

Meo: meio.
Imigo: inimigo.

Em Camões, a tinta épica de que se esmaltavam os feitos lusitanos não corresponde tanto a uma aspiração generosa e ascendente,
como a uma retrospecção melancólica de glórias extintas.
HOLANDA, Sérgio Buarque de.
Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007. p. 114. (Fragmento).

A obra Os lusíadas é estruturada em dez cantos, apresentando um total de 1.102 estrofes e 8.816 versos,
todos decassílabos. O esquema de rimas é ABABABCC,
conhecido como oitava rima ou oitava real. O poema
inova ao desenvolver dois temas: cantar “a glória do
povo navegador português” e reconstituir a história
dos reis de Portugal. No enredo do poema, o herói é Vasco da Gama. Porém, uma leitura atenta do texto revela
também o caráter heroico do povo português.
Os 10 cantos de Os lusíadas são divididos em cinco
partes.
Proposição: trata-se da apresentação do poema, com a
identificação do tema e do herói.
Invocação: o poeta pede às musas que lhe deem
engenho e “um som alto e sublimado” para cantar as
glórias dos lusíadas com um estilo à altura dos feitos
narrados.
Dedicatória: o poema é oferecido em tributo a D. Sebastião, rei de Portugal na época de sua publicação.
Narração: desenvolvimento do tema, com o relato da viagem de Vasco da Gama, além da narração de episódios
da história de Portugal.
Epílogo encerramento do poema, em que o poeta se
Epílogo:
mostra desiludido com sua pátria e pede às musas que
silenciem sua lira, pois a situação do país não inspira a
exaltação que os feitos do passado suscitam.

•
•
•
•
•

Na poesia lírica, Camões recorreu a várias formas poéticas: soneto, ode, écloga e elegia. Usou os metros tanto da
medida velha quanto da medida nova.
Nos poemas compostos em medida velha, muitas das
redondilhas de Camões apresentam um mote (pode-se
dizer que corresponde ao tema do poema) e voltas ou
glosas (estrofes em que se desenvolve o tema explicitado no mote).
Leia um poema camoniano escrito na medida velha e
observe sua estrutura.
Mote

Luiz Vaz de Camões
A obra de Camões é dividida, para fins de estudo, em poesia
épica e poesia lírica.
Da produção poética desse autor português, sua obra mais
conhecida é a epopeia Os lusíadas. Nesse poema épico,
o autor canta as glórias do povo português, seguindo o
modelo estabelecido pelos poemas homéricos.
Com o império português já em declínio, Camões escreve
sua obra para exaltar os feitos e as qualidades dos lusitanos. O historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda
comenta o surgimento de Os lusíadas no cenário de decadência em que se encontrava Portugal.

Descalça vai pera a fonte
Lianor, pela verdura;
Vai fermosa, e não segura.
Voltas
Leva na cabeça o pote,
O testo nas mãos de prata,
Cinta de fina escarlata,
Sainho de chamalote;
Traz a vasquinha de cote,
Mais branca que a neve pura.
Vai fermosa, e não segura.
ClassiCismo
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Descobre a touca a garganta,

Cousas há i que passam sem ser cridas

Cabelos de ouro o trançado,

E cousas cridas há sem ser passadas...

Fita de cor de encarnado,

Mas o melhor de tudo é crer em Cristo.

Tão linda que o mundo espanta.

CAMÕES, Luís de. In: TORRALVO, Izeti Fragata;
MINCHILLO, Carlos Cortez (Sel., apres. e notas).
Sonetos de Camões: sonetos, redondilhas e gêneros maiores.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 152.

Chove nela graça tanta,
Que dá graça à fermosura.
Vai fermosa, e não segura.

Os sonetos são a parte mais conhecida e estudada
da lírica de Camões. Neles, o poeta desenvolve reflexões sobre temas variados, destacando-se três: o
desconcerto do mundo, as mudanças constantes e o
sofrimento amoroso.
Os sonetos que apresentam o tema do desconcerto
esconcerto
do mundo refletem sobre o descompasso entre aparência e realidade. O eu lírico aponta a falta de lógica
do mundo e demonstra a confusão e o sofrimento que
isso lhe causa.
O soneto a seguir trata desse tema. É interessante
notar aqui um aspecto da obra de Camões e de muitos
outros artistas da época: o convívio entre resquícios
da religiosidade medieval e o racionalismo do Renascimento. Observe os dois tercetos. No primeiro deles,
o eu lírico valoriza o conhecimento dos “doutos varões”, mas conclui, no segundo terceto, que “o melhor
de tudo é crer em Cristo”.
Verdade, Amor, Razão, Merecimento
Qualquer alma farão segura e forte;
Porém, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte
Têm do confuso mundo o regimento.
Efeitos mil revolve o pensamento,
E não sabe a que causa se reporte;
Mas sabe que o que é mais que vida e morte,
Que não o alcança o humano entendimento.

O tema do sofrimento amoroso, em Camões, costuma
vir associado ao conflito entre o amor material (profano,
carnal) e o amor idealizado (puro, espiritualizado). A caracterização camoniana do amor espiritualizado, em contraposição a um sentimento mais profano, reproduz uma visão
filosófica resgatada da Antiguidade clássica e redefinida
no Renascimento: o neoplatonismo amoroso, uma forma
de amor tão idealizada que não deseja realização carnal.
No soneto a seguir, é possível observar a visão neoplatônica de Camões sobre o amor. Nele, o eu lírico lamenta
a morte da amada, mas se reconforta com o fato de que
ela transcendeu os “bens do mundo, falsos e enganosos” e
subiu aos céus, lugar a que ela pertence, como diz o último
verso do poema.
Chorai, Ninfas, os fados poderosos
daquela soberana fermosura!
Onde foram parar na sepultura
aqueles reais olhos graciosos?
Ó bens do mundo, falsos e enganosos!
Que mágoas para ouvir! Que tal figura
jaza sem resplendor na terra dura,
com tal rosto e cabelos tão fermosos!
Das outras que será, pois poder teve
a morte sobre cousa tanto bela
que ela eclipsava a luz do claro dia?
Mas o mundo não era digno dela;
por isso mais na terra não esteve:
ao Céu subiu, que já se lhe devia.
CAMÕES, Luís de. In: TORRALVO, Izeti Fragata; MINCHILLO, Carlos
Cortez (Sel., apres. e notas). Sonetos de Camões: sonetos, redondilhas e
gêneros maiores. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 74.

Jaza: repouse.
Eclipsava: encobria.

Doutos varões darão razões subidas;
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E por isso é melhor ter muito visto.

Tema animado: Classicismo.
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Testo: tampa (do pote).
Escarlata: tecido de lã
ou seda.
Chamalote: tecido de lã
entretecida com fios de
seda.
Vasquinha de cote:
antiga saia, feita de
falso nó e pregueada na
cintura, que se vestia por
cima de toda a roupa.
Cor de encarnado: cor
de carne vermelha, cor
de sangue.

Fortuna: destino.
Caso: acaso.
Têm do confuso mundo
o regimento: governam o
mundo confuso.
Doutos varões: homens
cultos, eruditos; muito
instruídos.
Subidas: importantes;
elevadas; grandiosas.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CAMÕES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR,
Antônio (Org.). Luís de Camões: obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 627.

Classicismo

Enem e vestibulares
(Enem-Inep) Texto para as questões 1 e 2.

Amor é um fogo que arde sem se ver;
é ferida que dói e não se sente;

e) “Queria perdoar-lhe o Rei benino,
Movido das palavras que o magoam;
Mas o pertinaz povo e seu destino
(Que desta sorte o quis) lhe não perdoam.”

é um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer;
É um não querer mais que bem querer;
é solitário andar por entre a gente;

4. (Fuvest-SP)

é nunca contentar-se de contente;

Tu, só tu, puro amor, com força crua,

é cuidar que se ganha em se perder;

Que os corações humanos tanto obriga,

É querer estar preso por vontade;

Deste causa à molesta morte sua,

é servir a quem vence, o vencedor;

Como se fora pérfida inimiga.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

é ter com quem nos mata lealdade.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) “As filhas do Mondego a morte escura
Longo tempo chorando memoraram,
E, por memória eterna, em fonte pura
As lágrimas choradas transformaram”

Se dizem, fero Amor, que a sede tua

Mas como causar pode seu favor

Nem com lágrimas tristes se mitiga,

nos corações humanos amizade,

É porque queres, áspero e tirano,

se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Tuas aras banhar em sangue humano.
Luís de Camões.

1. O poema tem, como característica, a figura de linguagem
denominada antítese, relação de oposição de palavras
ou ideias. Assinale a opção em que essa oposição se faz
claramente presente.
a) “Amor é fogo que arde sem se ver.”
b) “É um contentamento descontente.”

Camões. Os lusíadas – episódio de Inês de Castro.

Molesta: lastimosa; funesta.
Pérfida: desleal; traidora.
Fero: feroz; sanguinário; cruel.
Mitiga: alivia; suaviza; aplaca.
Ara: altar; mesa para sacrifícios
religiosos.

c) “É servir a quem vence, o vencedor.”
d) “Mas como causar pode seu favor.”
e) “Se tão contrário a si é o mesmo Amor?”
2. O poema pode ser considerado como um texto:
a) argumentativo.
b) narrativo.
c) épico.

a) Considerando-se a forte presença da cultura da Antiguidade Clássica em Os lusíadas, a que se pode referir
o vocábulo Amor, grafado com maiúscula, no 5o verso?
O vocábulo Amor, grafado em maiúscula, refere-se ao deus Amor da
mitologia clássica, denominado Eros pelos gregos antigos e Cupido
pelos romanos da Antiguidade.

d) de propaganda.
e) teatral.
3. (UFPA) O canto III de Os lusíadas – o lírico episódio de Inês
de Castro – é uma história de amor e morte. A estrofe
em que o poeta acusa nominalmente o responsável pelo
destino da donzela é:
a) “Traziam-na os horríficos algozes
Ante o Rei, já movido a piedade;
Mas o povo, com falsas e ferozes
Razões, à morte crua o persuade.”
b) “E se, vencendo a Maura resistência,
A morte sabes dar com fogo e ferro,
Sabe também dar vida, com clemência,
A quem peja perdê-la não fez erro.”
c) “Tu, só tu, puro Amor, com força crua,
Que os corações humanos tanto obriga,
Deste causa à molesta morte sua,
Como se fora pérfida inimiga.”

b) Explique o verso “Tuas aras banhar em sangue humano”, relacionando-o à história de Inês de Castro.
No século XIV, o príncipe de Portugal, que viria a ser o futuro rei D.
Pedro I, tomou Inês de Castro como amante e teve filhos com ela.
Para evitar que o filho se casasse com Da. Inês, o rei D. Afonso IV
autorizou o assassinato dela por razões políticas. O verso “Tuas
aras banhar em sangue humano”, na estrofe, significa que o deus
Amor exigiu o sacrifício da vida de Inês em seu altar (“ara”). Vasco
da Gama, que narra o episódio de Inês de Castro em Os lusíadas,
atribui uma causa transcendental à morte da amante de D. Pedro:
no poema épico, essa morte teria sido determinada pelo deus Amor.
Classicismo
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a) Sabes que quantas naus esta viagem
que tu fazes, fizeram, de atrevidas,
Inimiga terão esta paragem.
b) Chamei-me Adamastor, e fui na guerra
Contra o que vibra os raios de Vulcano.
c) Mas, conquistando as ondas do oceano,
Fui capitão do mar por onde andava
A armada de Netuno, que eu buscava.
d) Ouve os danos de mim que apercebidos
Estão a teu sobejo atrevimento
Por todo o largo mar e pela terra
Que inda hás de subjugar com dura guerra.
e) Comecei a sentir do Fado inimigo
por meus atrevimentos, o castigo.
6. (Prosel/Uepa-PA) Atingir os próprios objetivos amorosos
pela força física é um tipo de ato de barbárie que Adamastor pretendeu cometer em Os lusíadas. Assinale os versos
que registram esse momento.
a) Que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta
Qui mor causa parece que tormenta?
b) Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,
E por trabalhos vãos nunca repousas.
c) Aqui espero tomar, se não me engano,
De quem me descobriu suma vingança.
d) Eu farei de improviso tal castigo
Que mor seja o dano que o perigo!
e) Como fosse impossível alcançá-la
Pela grandeza feia de meu gesto
Determinei por armas de tomá-la
E a Dóris este caso manifesto.

incorpora a consolidação da palavra impressa, as guerras religiosas
provocadas pela Reforma protestante e o apogeu da expansão
mercantilista, de que fala a estrofe de Camões. No que se refere aos
movimentos estéticos, o estilo camoniano pertence ao Classicismo.

b) Para dizer que o nome do templo é Belém, Camões faz
uso de uma perífrase: “Que o nome tem da terra, para
exemplo, / Donde Deus foi em carne ao mundo dado”.
Em que outro trecho dessa estrofe Camões usa outra
perífrase?
No último verso da estrofe, ocorre outra perífrase (recurso que consiste em evitar o termo próprio a partir do uso de outros). Trata-se
da expressão “pôr freio nos olhos”, que significa, no caso, evitar o
choro, conter as emoções.

8. (Fuvest-SP)

Quando da bela vista e doce riso,
tomando estão meus olhos mantimento,
tão enlevado sinto o pensamento
que me faz ver na terra o Paraíso.
Tanto do bem humano estou diviso,
que qualquer outro bem julgo por vento;
assi, que em caso tal, segundo sento
assaz de pouco faz quem perde o siso.
Em vos louvar, Senhora, não me fundo,
porque quem vossas cousas claro sente,
sentirá que não pode merecê-las.
Que de tanta estranheza sois ao mundo,
que não é d’estranhar, Dama excelente,
que quem vos fez, fizesse Céu e estrelas.

7. (UFSCar-SP)

Camões

Partimo-nos assim do santo templo
Que nas praias do mar está assentado,
Que o nome tem da terra, para exemplo,
Donde Deus foi em carne ao mundo dado.
Certifico-te, ó Rei, que se contemplo
Como fui destas praias apartado,
Cheio dentro de dúvida e receio,
Que a penas nos meus olhos ponho o freio.
Camões. Os lusíadas, Canto 4o – 87.

O trecho faz parte do poema épico Os lusíadas, escrito por
Luís Vaz de Camões, e narra a partida de Vasco da Gama
para a viagem às Índias.
a) Em que estilo de época ou época histórica se situa a
obra de Camões?
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5. (Prosel/Uepa-PA) O desejo de criar no Novo Mundo um reino feliz não se concretizou. Em vez disso, os navegadores
praticaram atos violentos no processo das conquistas. Em
que versos o Gigante Adamastor, de Os lusíadas, refere-se
a essa violência?

Tomando [...] mantimento: tomando consciência.
Estou diviso: estou separado, apartado.
Sento: sinto.
Não me fundo: não me empenho.
a) Caracterize brevemente a concepção de mulher que
este soneto apresenta.
A mulher é apresentada como um exemplo perfeito da criação divina, que eleva o pensamento do eu lírico e está acima das coisas
terrenas. Em resumo, é uma concepção platônica de mulher.

b) Aponte duas características desse soneto que o filiam
ao Classicismo, explicando-as sucintamente.
Podemos apontar como características do Classicismo a concepção

A obra Os lusíadas foi escrita, aproximadamente, entre 1550 e 1570

platônica do amor (visão da mulher “pura”, e não apresentada em

e publicada em 1572, coincidindo, do ponto de vista da história da

seus aspectos materiais) e o rigor formal, presente no uso de versos

cultura, com o Renascimento. Entre outras coisas, esse período

decassílabos e na forma do soneto.
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Primeiras visões do Brasil
A literatura das primeiras décadas do Novo Mundo, pela descrição de um
verdadeiro paraíso tropical e pela urgência de converter os nativos à fé cristã,
revela o claro propósito da expansão colonialista europeia.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A revelação do Novo Mundo
A Carta de Pero Vaz de Caminha traz a primeira descrição das terras brasileiras, porém não foi ela que
divulgou as características do território americano para
os europeus. Por conter informações importantes para
a coroa portuguesa sobre a rota adotada pela frota de
Cabral a fim de alcançar o litoral brasileiro, a Carta ficou
guardada nos arquivos da Torre do Tombo até o início do
século XIX.
O navegador italiano Américo Vespúcio é o autor dos dois
textos responsáveis pelas primeiras imagens que os europeus fizeram da “quarta parte do mundo” (o quadrante oeste
do Atlântico Sul): Mundus Novus e Quatro navegações.

O projeto colonial português
O projeto de expansão
pansão do império português remonta
ao século
século XV,
XV a partir
rtir dos estudos
tudos de navegação pr
promovidos pelo
pelo infante
fante D. Henrique na Escola de Sagres
e da exploração
ploração da costa africana.
ricana. Em 1434, Gil Eanes
nes
ultrapassou
trapassou o cabo
cabo Bojador, no sul da África, revelando
velando
o caminho
caminho marítimo
rítimo para
pa o Oriente.
iente.
O rei D. Manuel II, dando continuidade ao projeto iniciado
no século XV, enviou a armada de Cabral à África em busca
de especiarias, já ciente de que encontraria terras a noroeste dos Açores e da Madeira. O “descobrimento” do
Brasil, portanto, fez parte desse projeto colonial de exploração e ocupação.
Pero Vaz de Caminha é o primeiro a descrever o Novo Mundo
de modo idealizado, em que as matas, a água abundante,
os animais exóticos e os índios configuram o cenário de
um paraíso tropical. Esse olhar estrangeiro definirá os futuros símbolos da nacionalidade brasileira: a exuberância
da terra e dos homens nativos inaugura temas literários
muito explorados mais tarde por escritores de diferentes
épocas.
A Carta de Caminha também revela os principais interesses
do projeto colonialista português: encontrar ouro, metais
preciosos e “salvar” os índios. Esse último trabalho coube
aos padres jesuítas.

A literatura de viagens
O início da Era Moderna é marcado pelos descobrimentos
marítimos e também pela invenção da prensa móvel por
Gutenberg:
após a descoberta das terras americanas, toda a geografia medieval teve de ser mudada;
o contato com culturas e religiões muito diferentes da
europeia forçou o início de uma mudança de mentalidade,

•
•

apesar da imposição pelos colonizadores de seus valores
às populações nativas dos novos territórios.
a carta Mundus Novus, impressa como um folheto
semelhante a um cordel, fez um sucesso estrondoso
entre os leitores europeus, atraindo o público por meio
do relato de selvageria e sexo, visões do paraíso e
cenas de canibalismo.
Vários filósofos, escritores, pintores e intelectuais da época foram, de alguma maneira, inspirados pela leitura das
cartas de Américo Vespúcio. O interesse pelos textos que
descreviam o Novo Mundo, além da curiosidade de saber
mais sobre esse território desconhecido, era despertado
também pelo desejo de descobrir o potencial econômico
dos novos territórios.

•

À sombra da cruz: a literatura
de catequese
A Companhia de Jesus,
Jesus fundada
ndada em 15
1534
34 pelo padre
espanhol Inácio de Loyola, foi um instrumento da Igreja
católica
poder, causada
tólica para enfrentar
frentar sua diminuição
minuição de poder
usada
pela Reforma
forma protestante
protestante. Os jesuítas surgiram
rgiram com a
missão de levar o catolicismo aos territórios longínquos
e converter os nativos à fé cristã.
A história das primeiras décadas do Brasil colônia é também a história dos missionários da Companhia de Jesus,
que aqui chegaram entre 1549 e 1605. Nesse período, os
jesuítas fundaram várias cidades; assim que chegavam,
inauguravam uma escola onde funcionava a base da missão.
Sua presença era sinônimo de educação.
José de Anchieta chegou ao Brasil como noviço, em
1553. Fundou, com o padre Manuel da Nóbrega, o Colégio
de São Paulo de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554:
nasceria, em torno do colégio, a cidade de São Paulo. Em
1563, durante uma rebelião dos índios tamoios, Anchieta
permaneceu como refém deles por cerca de três meses.
Diz-se que por essa ocasião ele escreveu, nas areias da
praia de Iperoig (atual Ubatuba), um poema de 5.786
versos dedicado à Virgem. Sua permanência entre os
tamoios foi decisiva para o processo de pacificação
daqueles índios.
Anchieta escreveu poemas líricos, a maior parte de
cunho religioso, quase sempre dedicados à Virgem
Maria, e também foi o autor das primeiras peças de
teatro encenadas no Brasil, com função claramente
religiosa e pedagógica. Sua peça mais conhecida é o
Auto representado na festa de São Lourenço, com versos
em tupi, português e espanhol. Outra obra de grande
importância escrita por Anchieta é a Arte da gramática
da língua mais usada na costa do Brasil, de 1595, que foi
a primeira gramática da língua tupi.
Primeiras visões do Brasil
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Temática

Os textos de viajantes
descrevem a nova
terra como um paraíso
tropical (manifestação
da bondade divina), com
o objetivo de estimular a
colonização do território
descoberto.

Os textos nascem
da intenção de
catequizar os
índios e manter
presentes, entre os
colonos europeus,
os elementos da fé
cristã.

Autores

Apresentam perfis
diferentes: há, entre eles,
representantes tanto do
teocentrismo medieval
como do humanismo
renascentista, e o que os
une é o mesmo contexto
de produção.

Têm um mesmo
perfil: são religiosos,
quase sempre
jesuítas, que
buscam formas
de contato com a
população nativa
para convertê-la ao
catolicismo.
Fera que vive de vento. Ilustração retirada do livro A cosmografia
universal. Paris: Guillaume Chadiere, 1575. p. 941 v. 2.

Produção
textual

Linguagem

Circulação

Tratados, diários e
relatos
tos de viagens
essencialmente
essencialmen
informativos
ormativos (sobre o
povo nativo, a fauna e a
flora); caracterizam-se
como uma espécie de
crônica histórica.

Os jesuítas são os
primeiros a estudar
a língua dos índios
e a descrevê-la em
uma gramática.
Além disso, poemas
e peças de teatro
foram produzidos
para converter os
índios à religião
católica.

A estrutura descritiva
dos relatos faz
uso frequente de
comparações dos
achados exóticos com
elementos conhecidos
pelos europeus.

A dramatização de
cenas bíblicas e
da vida dos santos
era feita, muitas
vezes, em tupi,
para garantir a
assimilação de seu
conteúdo moral
e religioso pelos
nativos. Também
eram utilizadas
formas mais
populares, como o
canto, o diálogo e
as narrativas, com o
aproveitamento de
mitos indígenas.

Enquanto os textos de
Vespúcio tiveram ampla
circulação impressa
na Europa, a Carta de
Caminha foi mantida
em segredo, por conter
informações preciosas
sobre a rota de navegação
da esquadra de Cabral.

A representação “m
“monstruosa” acima é explicada em O
Brasil dos viajantes, a partir da impossibilidade de encontrar referenciais comuns entre a realidade singular do Novo
Mundo e o conhecimento prévio dos europeus.
A presença de deformidades e desvios, com relação ao padrão
ideal de proporcionalidade entre as partes do corpo dos animais,
provoca a imaginação, instiga uma “aparição estranha”. O aí ou
aiti é descrito por Thevet como um ser inacreditável e nunca
visto, o animal “mais disforme que se possa imaginar”. Conta
ter gravado ao natural a imagem de “um ser do tamanho de um
mono africano adulto, apresentando uma barriga tão grande
que chega quase a se arrastar no chão, a cabeça lembra a de
uma criança, como também a cara, conforme pode ser visto na
gravura. Quando preso, suspira como uma criança que sente
dores. Seu pelo é cinzento e felpudo como o de um ursinho. Patas
compridas com quatro dedos, três com grandes unhas parecendo
grandes espinhas de carpa, com as quais trepa na árvore, onde
fica mais tempo que na terra. Quase sem pelo na cauda de três
dedos de comprimento. Ninguém jamais o viu se alimentando”.
E conclui: “vive de vento” (Thevet, 1575, p. 169 e 170). Esse
cadavre exquis é o bicho preguiça. A dificuldade de abraçá-lo
por uma referência geral, a impossibilidade de conjugar a figura
por meio de referências de várias ordens é perturbadora porque
as analogias parciais suprimem a integridade. [...]
Cadavre exquis: no texto, BELLUZO, A. M. M. O Brasil dos viajantes.
2. ed. São Paulo: Metalivros e Objetiva;
animal estranho, esquisito
Salvador: Fundação G. Odebrecht,
1999. p. 36-37. v. 1. (Fragmento).

A circulação desses
textos religiosos,
na colônia, deu-se
essencialmente de
forma oral.

A descrição desse animal “disforme”, composto de partes
de outros seres, serve para alimentar ainda mais o imaginário
renascentista acerca do exotismo americano.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Primeiras visões do Brasil.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Literatura de
catequese

BiBlioteca Municipal Mário de andrade, São paulo

Literatura de viagens
ou de informação

Observe abaixo a xilogravura do frei André Thevet, autor
dos dois primeiros livros ilustrados de viajantes franceses que estiveram no Brasil (As singularidades da França
Antárctica, de 1557, e A cosmografia universal, de 1575).

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Veja a seguir o quadro comparativo das principais características da literatura produzida nas primeiras décadas
do Novo Mundo.

Primeiras visões do Brasil

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep) A primeira imagem abaixo (publicada no
século XVI) mostra um ritual antropofágico dos índios
do Brasil. A segunda mostra Tiradentes esquartejado por
ordem dos representantes da Coroa portuguesa.

III. A comparação das imagens faz ver como é relativa a
diferença entre “bárbaros” e “civilizados”, indígenas e
europeus.

MuSeu Mariano procópio

a) I apenas.

c) III apenas.

b) II apenas.

d) I e II apenas.

e) I, II e III.

2. (UEL-PR) A exuberância da natureza brasileira impressionou artistas e viajantes europeus nos séculos XVI e XVII.
Leia o texto e observe a imagem a seguir:
BiBlioteca nacional, rio de Janeiro

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

BiBlioteca Municipal Mário de andrade, São paulo

Está correto o que se afirma em:

[...] A América foi para os viajantes, evangelizadores e filósofos uma
construção imaginária e simbólica. Diante da absoluta novidade, como
explicá-la? Como compreendê-la? Como ter acesso ao seu sentido? Colombo, Vespúcio, Pero Vaz de Caminha, Las Casas dispunham de um único instrumento para aproximar-se do Mundo Novo: os livros. [...] O Novo
Mundo já existia, não como realidade geográfica e cultural, mas como
texto, e os que para aqui vieram ou os que sobre aqui escreveram não
cessam de conferir a exatidão dos antigos textos e o que aqui se encontra.
CHAUÍ, M. apud FRANZ, T. S. Educação para uma
compreensão crítica da arte. Florianópolis:
Letras Contemporâneas Oficina Editorial, 2003. p. 95.

Com base no texto e na imagem, é correto afirmar:
I. O olhar do viajante europeu é contaminado pelo imaginário construído a partir de textos da Antiguidade e
por relatos produzidos no contexto cultural europeu.
II. Os artistas viajantes produziram imagens precisas e
detalhadas que apresentam com exatidão a realidade
geográfica do Brasil.
III. Nas representações feitas por artistas estrangeiros
coexistem elementos simbólicos e mitológicos oriundos do imaginário europeu e elementos advindos da
observação da natureza e das coisas que o artista tinha
diante de seus olhos.
A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes afirmações:
I. Os artistas registraram a antropofagia e o esquartejamento praticados no Brasil.
II. A antropofagia era parte do universo cultural indígena
e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça
entre luso-brasileiros.

IV. A imagem de Debret registra uma cena cotidiana e
revela a capacidade do artista em documentar os
costumes e a realidade do indígena brasileiro.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.
a) I e II.

c) II e IV.

b) I e III.

d) I, III e IV.

Primeiras visões do Brasil
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[…] não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles
povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se
pratica em sua terra. […] Não me parece excessivo julgar bárbaros
tais atos de crueldade [o canibalismo], mas que o fato de condenar
tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que
é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de
morto; e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos
e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto
de devoção e fé, como não somente o lemos mas vimos ocorrer
entre vizinhos nossos conterrâneos; e isso em verdade é bem mais
grave do que assar e comer um homem previamente executado.
[...] Podemos portanto qualificar esses povos como bárbaros em
dando apenas ouvidos à inteligência, mas nunca se compararmos
a nós mesmos, que os excedemos em toda sorte de barbaridades.
MONTAIGNE, Michel Eyquem de. Ensaio.
São Paulo: Nova Cultural, 1984.

De acordo com o texto, pode-se afirmar que, para Montaigne,
a) a ideia de relativismo cultural baseia-se na hipótese
da origem única do gênero humano e da sua religião.
b) a diferença de costumes não constitui um critério
válido para julgar as diferentes sociedades.
c) os indígenas são mais bárbaros do que os europeus,
pois não conhecem a virtude cristã da piedade.
d) a barbárie é um comportamento social que pressupõe
a ausência de uma cultura civilizada e racional.
e) a ingenuidade dos indígenas equivale à racionalidade dos
europeus, o que explica que os seus costumes são similares.
4. (Prosel/Uepa – adaptada)

José de Anchieta, o “Apóstolo do Brasil”, trouxe em sua bagagem,
vindo das Canárias onde nasceu, mais do que seu pendor poético.
Vinha ele com mais meia dúzia de bravos com a espantosa missão
de converter e educar os índios, que a seus olhos e dos outros, a
princípio, não reconheciam qualquer cultura.
DELACY, M. Introdução ao teatro. Petrópolis: Vozes, 2003.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a prática de
catequização de Anchieta, considere estas afirmativas:
I.

Para catequizar, Anchieta valeu-se de sua criatividade,
usando cocares coloridos, pintura corporal e outros
adereços que os indígenas lhe mostravam.

II. Com a missão de levar Jesus àqueles “bugres e incultos”, Anchieta se afastou de suas próprias crenças
convertendo-se à religião daquele povo.
III. Com a finalidade de catequizar, Anchieta começou
a escrever autos, baseados nos autos medievais, nas
obras de Gil Vicente e em encenações espanholas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e III.

c) II e III.

b) I e II.

d) I, II e III.

6. (Ufam) A respeito das primeiras manifestações literárias
no Brasil, não é correto afirmar:
a) José de Anchieta escreveu um manual prático, intitulado Diálogo sobre a conversão do gentio
gentio, com evidentes
intenções pedagógicas, nele expondo sobre a melhor
forma de lidar com os indígenas.
Carta,, Pero Vaz de Caminha descreveu a
b) Em sua Carta
paisagem do litoral brasileiro e o aspecto físico dos
índios, admirando-se da ausência de preconceito que
eles demonstravam em relação ao próprio corpo e à
nudez.

[...] Certa ocasião ouvimos, quase à meia-noite, gritos de mulher
[...] acudimos imediatamente e verificamos que se tratava apenas de
uma mulher em hora do parto. O pai recebeu a criança nos braços,
depois de cortar com os dentes o cordão umbilical e amarrá-lo.
Em seguida, continuando no seu ofício de parteiro, enxugou com
o polegar o nariz do filho, como é de praxe entre os selvagens do
país. Note-se que nossas parteiras, ao contrário, apertam o nariz
aos recém-nascidos para dar maior beleza, afilando-o.

c) Pero de Magalhães Gandavo, demonstrando total
incompreensão, julgou os índios de forma irônica, dizendo que, por não possuírem em sua língua as letras
F, L e R, não podiam ter nem Fé, nem Lei, nem Rei.

LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. In: AMADO, Janaina;
GARCIAS, Leônidas Franco. Navegar é preciso: descobrimentos
marítimos europeus. São Paulo: Atual, 1989. p. 46-47.

e) A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento fundado numa visão mercantilista (a conquista de bens
materiais) e no espírito religioso (a dilatação da fé cristã
e a conquista de novas almas para a cristandade).

A descrição do viajante francês nos finais do século XVI
sobre os habitantes nativos das terras portuguesas na
América nos possibilita identificar no texto:
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5. (UEL-PR – adaptada)

d) Os textos dos viajantes, no primeiro século de vida
do Brasil, foram escritos com o objetivo de informar a
coroa portuguesa sobre as potencialidades econômicas
da nova terra.

a) a absorção das práticas médicas das populações nativas
pelos europeus.

7. (Univale-MG – adaptada) A Carta de Caminha demonstra uma visão europeia sobre o “Novo Mundo”, ou seja,
comparam-se os nativos e a nova terra com elementos
da cultura europeia. Não é exemplo desta comparação:

b) a violência do colonizador em relação às práticas higienizadoras dos nativos considerados bárbaros.

a) [...] e o que lhe fica entre o beiço e os dentes é feito
como roque de xadrez [...]

c) o choque do europeu em relação às práticas indígenas,
denotando o confronto entre as duas culturas.

b) [...] e andava todo por louçanias cheio de penas pegadas
pelo corpo, que parecia assetado como São Sebastião.

d) a aceitação do método adotado pelos indígenas, no
parto, considerado superior à prática médica europeia.

c) E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns
sete ou oito [...]

e) a surpresa das populações nativas diante do espanto
dos europeus em relação às práticas de pajelança.

d) [...] A terra, porém, é de muito bons ares, assim frios e
temperados como os d’Antre Doiro e Minho [...]

suplemento de revisão
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3. (Enem-Inep) Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) compara, no trecho, as guerras das sociedades Tupinambá com as
chamadas “guerras de religião” dos franceses que, na segunda metade do século XVI, opunham católicos e protestantes.
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Barroco
O ser humano do século XVII vive em conflito, dividido entre a racionalidade e a culpa religiosa.
Nas artes e na literatura, esse período instável e incerto é representado pelo Barroco.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em 1517, o padre alemão Martinho Lutero divulga suas
teses contra a venda de indulgência (perdão dos pecados) pela Igreja católica. Para ele, a conquista da salvação pode ser alcançada sem a intervenção da Igreja,
desde que as pessoas sigam uma vida regrada, dedicada
à religiosidade, arrependam-se sinceramente das faltas
cometidas e confiem na misericórdia divina.
As ideias de Lutero circulam pela Europa e conquistam
muitos adeptos. Com isso, inicia-se um movimento que
fica conhecido como Reforma protestante. Por contestar
algumas práticas da Igreja católica, o padre é excomungado pelo papa Leão X.

na pintura barroca pode ser visto no uso da técnica do
chiaroscuro, em que a contraposição de luz e sombra
atrai o olhar para determinados elementos da obra.
No quadro a seguir, é possível perceber o contraste entre luz e sombra, característico da técnica do chiaroscuro.
Esse contraste serve para indicar, simbolicamente, a fé
cristã como caminho para a salvação. Note que a imagem
do Menino Jesus, de onde emana a luz, está no canto superior do quadro, o que obriga Santo Antônio de Pádua a
se colocar em posição de inferioridade em relação a Ele. O
uso da técnica do chiaroscuro reforça a perspectiva teocêntrica presente na obra.
Album/Akg-ImAges/lAtInstock – museu
useu de Arte de são
ão PAulo
PA
P
AssIs chAteAubrIAnd

Tensão no mundo da fé

João Calvino, seguidor das ideias de Lutero, introduz a
tese de que a prosperidade alcançada por meio do trabalho não é pecado e abre caminho para que, pela primeira
vez na história da religião, o lucro seja aceito como algo
não pecaminoso.
caminoso. Essa te
tese aumenta
menta o número de fi
fiéis
que trocam a Igreja católica pelo luteranismo.
Em 1545, a Igreja católica instala
stala o Concílio
ncílio de Trento
para reagir à propagação da Reforma protestante. Essa
reação é conhecida como Contrarreforma.
Para deter a crescente
escente influência
fluência do protestantismo,
otestantismo, o
Concílio de Trento toma as seguintes medidas:

• reativa o Tribunal do Santo Ofício;
• cria o Índice dos livros proibidos;
• funda a Companhia de Jesus.
Barroco: a harmonia
da dissonância
O Barroco surge no contexto da Contrarreforma. Nesse
período, duas visões de mundo se contrapõem: a antropocêntrica, vinda do Renascimento, e a teocêntrica,
recuperada pela Igreja católica. A convivência e o choque
dessas duas visões geram uma tensão, da qual o Barroco
é expressão eloquente.
A tensão entre as duas visões de mundo que se confrontam no período da Contrarreforma é explicitada pela
literatura barroca sob a forma de uma consciência atormentada por grandes dúvidas existenciais.
Nas principais obras do Barroco, podemos observar a tentativa de promover a união de contrários, como o paganismo e o cristianismo, o racional e o irracional, o sagrado
e o profano, etc.
No Barroco, a tentativa de fundir visões de mundo antagônicas (medieval e renascentista) se traduz esteticamente no fenômeno do fusionismo. Um exemplo dele

Francisco de Zurbarán. Aparição do Menino Jesus a
Santo Antônio de Pádua. c. 1627-1630. Óleo sobre tela. 157 x 103 cm.
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubrinad, São Paulo, Brasil.
Barroco
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O gosto pela ornamentação excessiva e pela linguagem rebuscada leva os poetas barrocos a valorizar a
agudeza e o engenho. A agudeza acontece quando se
diz o que se pretende de modo inusitado e inteligente. O engenho é capacidade de apontar semelhanças
inesperadas entre ideias e expressar um pensamento
de forma concisa.

No sermão que pregou na Madre de Deus,
dom João Franco de Oliveira,
pondera o poeta a fragilidade humana
Na oração que desaterra .......................................... a terra,
Quer Deus que a quem está o cuidado ...................... dado
Pregue, que a vida é emprestado ............................estado,
Mistérios mil que desenterra .................................. enterra.

No poema a seguir, Gregório de Matos transforma,
de maneira engenhosa, um acontecimento observado
(acha-se o braço perdido de uma imagem do Menino Jesus) em reflexão sobre a relação entre a parte e o todo
para a fé cristã.

Quem não cuida de si, que é terra ...............................erra,

Achando-se um braço perdido
do Menino Deus de N. S. das Maravilhas,
que desacataram infiéis na Sé da Bahia

Quem do mundo a mortal loucura .............................. cura

O todo sem a parte não é todo;

Que o alto Rei, por afamado ....................................amado,
É quem lhe assiste ao desvelado ................................. lado,
Da morte ao ar não desaferra, ...................................aferra.

A vontade de Deus sagrada ......................................agrada,
Firma-lhe a vida em atadura ........................................dura.
Ó voz zelosa, que dobrada .........................................brada,

A parte sem o todo não é parte;
Mas se a gente o faz todo, sendo parte,
Não se diga que é parte, sendo o todo.
Em todo o sacramento está Deus todo,

Já sei que a flor da formosura, ................................... usura,
Será no fim desta jornada............................................
jornada............................................ nada.
MATOS, Gregório de. In: WISNIK, José Miguel (Org.).
Gregório de Matos:
Matos poemas escolhidos.
São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 290.

E todo assiste inteiro em qualquer parte,
E, feito em partes todo em toda a parte,
Em qualquer parte sempre fica todo.
O braço de Jesus não seja parte,
Pois que feito Jesus em partes todo
Assiste cada parte em sua parte.
Não se sabendo parte deste todo,
Um braço que lhe acharam, sendo parte,

Conceptismo ou quevedismo
No conceptismo, valoriza-se o conteúdo, em lugar da forma
e da linguagem. Essa corrente do Barroco é mais comum
nos textos em prosa.
Nele desenvolve-se um raciocínio que busca conquistar o
leitor pela construção intelectual.
Os sermões do padre Antônio Vieira são exemplos do
conceptismo barroco.

Nos diz as partes todas deste todo.
MATOS, Gregório de. In: WISNIK, José Miguel (Org.).
Gregório de Matos: poemas escolhidos.
São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 289.

Correntes do Barroco
Cultismo ou gongorismo
No cultismo, a linguagem é bastante rebuscada. Nele
há um uso muito intenso de jogos de palavras, jogos de
imagens e jogos de construção, além do apelo a estímulos sensoriais obtidos, por exemplo, com o uso de sons e
cores no texto. Essa corrente do Barroco é mais comum
na poesia do que na prosa.
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O Barroco no Brasil
Padre Antônio Vieira
No contexto de disputa entre católicos e protestantes
que marca o século XVII, o sermão é usado pelos padres
católicos para propagar a doutrina cristã.
Nos sermões barrocos, uma posição moral é defendida
por meio do uso de uma imagem, muitas vezes extraída
de uma passagem bíblica, que a ilustre.
Os sermões do padre Antônio Vieira ficaram conhecidos
pela engenhosidade da argumentação e pela destreza
com que o autor manuseia os recursos proporcionados
pelo conhecimento da retórica.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A ornamentação excessiva característica do Barroco é
uma forma de exaltar a glória de Deus e de convencer o
público a seguir a fé cristã. Na literatura, esse excesso vai
se traduzir na abundância de figuras de linguagem e nos
jogos de palavras.

No poema a seguir, Gregório de Matos cria uma estrutura em que o final da penúltima palavra de cada verso é
duplicado, dando origem a outra palavra. Veja como essa
estrutura é realizada de forma que as palavras finais de
cada verso, retiradas das anteriores, sintetizam o que foi
dito no verso que concluem.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O Barroco é também uma estética que procura representar
um mundo instável.

Veja como, no Sermão da Quarta-Feira de Cinzas, o padre Antônio Vieira usa a imagem do pó para falar da fragilidade da vida
humana. Este trecho ilustra um desenvolvimento conceptista.
Estão essas praças no verão cobertas de pó; dá um pé de vento,
levanta-se o pó no ar e o que faz? O que fazem os vivos, e muitos vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar quedo: anda, corre, voa, entra
por esta rua, sai por aquela; já vai adiante, já torna atrás; tudo enche,
tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo
penetra; em tudo e por tudo se mete, sem aquietar, nem sossegar
um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó, e
onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima
de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha.
Não é assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós:
Quia pulvis es; o vento é a nossa vida: Quia ventus es vita meã. Deu o
vento, levantou-se o pó; parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó
levantado: esses são os vivos. Parou o vento, eis o pó caído: estes são
os mortos. Os vivos pó, os mortos pó; os vivos, pó levantado, os mortos, pó caído; os vivos, pó com vento, e por isso vãos; os mortos, pó
sem vento, e por isso sem vaidade. Esta é a distinção, e não há outra.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

VIEIRA, Antônio. In: PÉCORA, Alcir (Org. e intr.).
Sermões: padre Antônio Vieira. São Paulo:
Hedra, 2000. p. 60. (Fragmento).

Quedo: parado, imóvel.
Campanha: campo
extenso; planície.

Gregório de Matos

Canoras: melodiosas,
sonoras.
Âmbar: cheiro suave;
aroma.
Os dois diamantes:
referência aos olhos
de Sílvia.

Na poesia sacra, são temas comuns o senso de pecado,
a ideia da fragilidade humana e o medo da morte e da
condenação eterna.
O poema “Achando-se um braço perdido do Menino
Deus...”, já apresentado, é um exemplo da poesia sacra de
Gregório de Matos.
Gregório de Matos ficou conhecido por sua poesia satírica.
Nela, retrata os aspectos negativos da sociedade em que
vive. A veemência com que critica seus contemporâneos
lhe rende o apelido de “Boca do Inferno”.
Veja um exemplo de sua poesia satírica.

Descreve o que era naquele
tempo a cidade da Bahia
A cada canto um grande conselheiro
Que nos quer governar cabana e vinha;
Não sabem governar sua cozinha,

Considerado o primeiro
imeiro grande poeta brasileiro,
brasileiro estudou
direito em Coimbra,
Coimbra, onde pôde ler muitos autores
tores clássicos,
clássicos
que influenciaram
fluenciaram sua poesia.
po

E podem governar o mundo inteiro.

A poesia de Gregório de Matos é geralmente dividida em
lírica, sacra e satírica.

Que a vida do vizinho e da vizinha

Na poesia lírica, ele retoma temas clássicos e privilegia o
desenvolvimento de um raciocínio exemplar.

Para o levar à praça e ao terreiro.

Em cada porta um bem frequente olheiro
Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha,

Muitos mulatos desavergonhados,

Veja um exemplo da poesia lírica de Gregório de Matos.

A uma dama dormindo junto a uma fonte

Trazidos sob os pés os homens nobres,
Posta nas palmas toda a picardia,

À margem de uma fonte que corria,

Estupendas usuras nos mercados,

Lira doce dos pássaros cantores,

Todos os que não furtam muito pobres:

A bela ocasião das minhas dores

E eis aqui a cidade da Bahia.

Dormindo estava ao despertar do dia.
Mas como dorme Sílvia, não vestia
O céu seus horizontes de mil cores;
Dominava o silêncio entre as flores,
Calava o mar, e rio não se ouvia.
Não dão o parabém à nova aurora
Flores canoras, pássaros cantantes,
Nem seu âmbar respira a rica flora.
Porém abrindo Sílvia os dois diamantes,
Tudo a Sílvia festeja, tudo a adora,
Ave cheirosa, flores ressonantes.
MATOS, Gregório de. In: WISNIK, José Miguel (Org.).
Gregório de Matos: poemas escolhidos.
São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 203.

MATOS, Gregório de. In: WISNIK, José Miguel (Org.).
Gregório de Matos: poemas escolhidos.
São Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 31.

Trazidos sob os pés os
homens nobres:
na visão de Gregório,
os mulatos em ascensão
subjugam com esperteza
os verdadeiros “homens
nobres”. (Nota de rodapé.)
Picardia: esperteza,
sagacidade.
Usura: lucro exagerado;
avareza, mesquinharia,
sovinice.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Barroco.

Barroco

MPSR-LIT-T9(043-046)-b.indd 45

45

1/3/11 5:44 PM

Barroco

Enem e vestibulares
1. (UFPA) Os versos que apresentam características da escola
literária barroca são:

b) A presença da temática religiosa em ambos deve-se à
influência protestante holandesa na região da Bahia e
de Minas Gerais.
c) No trecho do poema, tem-se a expressão de um pecador
que, embora creia em Deus, não tem certeza de que
obterá o perdão divino.
d) A pobreza estética da obra de Aleijadinho e de Matos
deriva da censura promovida pela Santa Inquisição às
obras artísticas no Brasil.

a) “Ai flores, ai, flores do verde pino,
Se sabedes novas do meu amigo?”
b) “Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro,
Fui honrado pastor da tua aldeia.”
c) “Transforma o amador na cousa amada,
Por virtude do muito imaginar; [...].”
d) “Incêndio em mares d’água disfarçado
Rio de neve em fogo convertido.”

FábIo colombInI – sAntuárIo do senhor
enhor bom Jesus de mAtosInhos, congonhAs do cAmPo

2. (UEG-GO)

a) Gregório de Matos é considerado o autor mais importante do Barroco brasileiro por ter introduzido a estética no
país e ter escrito poemas épicos, de herança camoniana,
em louvor à pátria, traço do nativismo literário da época.
b) A crítica reconhece a obra lírica de Gregório de Matos
como superior à satírica, porque, nela, o autor não
trabalha com o jogo de palavras que instaura o erótico
e às vezes até o licencioso.
c) Tematicamente, a poesia de Gregório de Matos trabalha
a religião, o amor, os costumes e a reflexão moral, às
vezes por meio de um jogo entre erotismo idealizado ×
sensualismo desenfreado; temor divino × desrespeito
pelos encarregados dos cultos.
d) Conceptismo e cultismo são processos técnicos e expressivos do Barroco que dão simplicidade aos textos,
principal objetivo da estética que repudiava os torneios
na linguagem.
e) O Barroco se destaca como movimento literário único,
uma vez que somente em sua estética encontramos o
uso de sugestões de luz, cor e som, bem como o uso de
metáforas, hipérboles, perífrases, antíteses e paradoxos.
4. (UFScar-SP)

Porque quanto mais tenho delinquido,

O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha
ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. [...] Todas as estrelas
estão por sua ordem; mas é ordem que faz influência, não é ordem
que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os
pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte
há-de estar branco, da outra há-de estar negro; se de uma parte está
dia, da outra há-de estar noite; se de uma parte dizem luz, da outra
hão-de dizer sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra hão-de
dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras
em paz? Todas hão-de estar sempre em fronteira com o seu contrário?
Aprendamos do céu o estilo da disposição, e também o das palavras.

Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Vieira, Sermão da Sexagésima.

Aleijadinho. Cristo do carregamento da Cruz. Século XVIII.

Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3. (UFPA) Assinale a alternativa correta a respeito de Gregório
de Matos ou do Barroco.

e) “Parece que estes prados e estas fontes
Já sabem, que é o assunto da porfia
Nise, a melhor pastora destes montes.”

Obra poética de Gregório de Matos. Rio de Janeiro: Record, 1990.

Durante o período colonial brasileiro, as principais manifestações artísticas, populares ou eruditas, foram, assim
como nos demais aspectos da vida cotidiana, marcadas
pela influência da religiosidade. Nesse sentido, com base
na análise da presença da religiosidade na obra de Aleijadinho e de Gregório de Matos, é correto afirmar:
a) Ambas são modelos da arte barroca, uma vez que se
inspiram mais na temática cristã do que em elementos
oriundos da mitologia greco-romana.
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No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão,
que era comum na arte de pregar dos padres dominicanos
da época. O uso da palavra xadrez tem o objetivo de
a) defender a ordenação das ideias em um sermão.
b) fazer alusão metafórica a um certo tipo de tecido.
c) comparar o sermão de certos pregadores a uma verdadeira prisão.
d) mostrar que o xadrez se assemelha ao semear.
e) criticar a preocupação com a simetria do sermão.

LITEraTUra
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Arcadismo
Iluminados pela razão e pela ciência, os árcades pretendem combater
o rebuscamento barroco, revolucionar a mentalidade das elites e
divulgar os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O Século das Luzes
Superada a tensão religiosa desencadeada pela Reforma
Protestante, uma importante mudança de mentalidade
começa a acontecer no fim do século XVII. A partir das
descobertas do físico Isaac Newton sobre a gravitação
universal e o movimento dos corpos, a pesquisa científica
ganha forte impulso e o ser humano recupera, aos poucos,
o seu desejo de encontrar explicações racionais para os
fenômenos que o cercam.
No início do século XVIII, surgem grandes pensadores,
que adotam métodos lógicos e científicos para analisar as
crenças tradicionais, as opiniões políticas e a organização
social. A razão é metaforicamente apresentada como a luz
interior, numa postura definida como iluminista. Iluminismo é a denominação do conjunto das tendências ideológicas, filosóficas e científicas, consequência da recuperação
de um espírito experimental, racional, que buscava o saber
enciclopédico
enciclopédico.
A principal expressão
pressão do Iluminismo
uminismo foi a Enciclopédia,
nciclopédia
obra em 28 volumes
lumes cu
cujo objetivo
jetivo era reunir todos
dos os
conhecimentos filosóficos e científicos da época.
época Sua
publicação ocorreu entre 1751 e 1780.
As descobertas de Newton permitiram que o mundo fosse descrito como uma máquina cujo funcionamento era
regido por leis inflexíveis e universais. Três elementos
encontravam-se na base de seus estudos: razão, natureza
e verdade. Como a natureza é o único desses conceitos
concretamente observável, era tomada como exemplo do
belo, alcançado pela harmonia e pelo equilíbrio de seus
elementos, tornando-se o principal modelo a ser imitado
pelos artistas do século XVIII.
Deus passa a ser compreendido como uma razão superior,
criadora do universo, mas não o responsável direto por
todos os pequenos acontecimentos da vida. O ser humano
torna-se senhor do próprio destino e, por meio da ciência,
deve compreender os fenômenos naturais e submetê-los
à sua vontade.

Arcadismo: ordem
e convencionalismo
Arcádia – região quase mítica da Grécia antiga, habitada por
pastores que cantavam o paraíso rústico em que viviam – foi
o termo que, no século XVIII, identificava as academias ou
agremiações de poetas, cujo objetivo era restaurar o estilo
dos poetas clássico-renascentistas e combater o rebuscamento barroco. A estética literária dessas academias, o
Arcadismo, cuja característica principal é a idealização da
vida no campo, também ficou conhecida como Neoclassicismo, por seguir as regras da poesia clássica.

A recriação literária do espaço bucólico da Arcádia grega
tornou a produção do período muito convencional: os
poemas mostram sempre campos verdes, árvores frondosas, ovelhas e gado pastando tranquilos, regatos de água
cristalina, etc.
Cada arcádia literária contava com doutrinadores (estudiosos da poética clássica) que definiam os princípios da
produção artística de seus membros. Com base nesses
princípios, os participantes julgavam a produção uns dos
outros. A adesão a essas regras assegurava à literatura
neoclássica o seu caráter convencional: ao ganharem
forma, os poemas produzidos permitiam que neles se reconhecesse a crença na máxima do poeta francês Boileau:
“só o verdadeiro é belo”.
As arcádias literárias acolhiam membros da nobreza e da
burguesia, criando um ambiente de igualdade inovador
para a sociedade da época: foi a primeira instituição “oficial” de produção cultural a abrir suas portas aos artistas
burgueses, sem que eles estivessem a serviço de algum
senhor ou mecenas.

O projeto literário do Arcadismo
Voltaire uma das figuras centrais do Iluminismo
Voltaire,
Iluminismo, procurou demonstrar total aversão à intolerância, à tirania e à
hipocrisia da Igreja. Por meio de suas sátiras e de seus
escritos filosóficos, é possível identificar o caráter essencial do projeto literário do Arcadismo: fazer da literatura
um instrumento de mudança social.
A repetição insistente do cenário acolhedor e natural, bem
como da simplicidade da vida dos pastores no campo, foi o
modo que os autores do período encontraram para divulgar os
ideais de uma sociedade mais justa e igualitária. Cada poema árcade pretende, como resultado final, modificar a mentalidade das elites do período, combatendo sua futilidade.
As principais características da poesia árcade (ou neoclássica) são:
Bucolismo: representação idealizada da natureza como
um espaço acolhedor, primaveril, alegre, ensolarado, que
confere à vida rural o sinônimo de tranquilidade e harmonia. O adjetivo bucólico remete a tudo o que é relativo a
pastores e seus rebanhos, à vida e aos costumes do campo.
Pastoralismo: os poetas e suas musas e amadas são
identificados com nomes de pastores e pastoras. O uso
de pseudônimos eliminava as marcas da origem nobre ou
plebeia, “neutralizando” as diferenças sociais evidentes
ao apagar tudo o que pudesse ser associado à artificialidade e à hipocrisia da vida na corte.
Simplicidade da linguagem: como a missão árcade é
combater a artificialidade verbal do Barroco e tornar os
textos mais acessíveis aos leitores para a divulgação
das suas ideias, a simplicidade torna-se a norma para a

•
•

•

arcadismo

MPSR-LIT-T10(047-052)-b.indd 47

47

1/3/11 6:22 PM

Fuga da cidade (fugere
urbem)

Distância da urbanização e
afirmação das qualidades da vida
no campo.

Mediocridade áurea/
dourada (aurea mediocritas)

Valorização das coisas simples e
cotidianas, focalizadas pela razão
e pelo bom senso.

Lugar ameno
(locus amoenus)

Caracterização do lugar calmo,
agradável, onde os amantes
desfrutam dos prazeres da
natureza.

Cortar o inútil (inutilia
truncat)

Eliminar os excessos da
linguagem para aproximar os
textos literários da perfeição da
natureza.

Cantar o dia (carpe
(carpe diem)
diem

Aproveitar intensamente o
momento presente, pois o
passar do tempo traz a velhice, a
fragilidade
agilidade e a morte.

O soneto abaixo exemplifica o modelo árcade de composição lírica: o bucolismo, o pastoralismo e a caracterização
do locus amoenus.

Olha, Marília, as flautas dos pastores
Olha, Marília, as flautas dos pastores
Que bem que soam, como estão cadentes!
Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, não sentes
Os Zéfiros brincar por entre flores?
Vê como ali beijando-se os Amores
Incitam nossos ósculos ardentes!

Nomeado primeiro-ministro pelo rei D. José I, em 1750, o
Marquês de Pombal procurou elevar Portugal à condição
das demais nações europeias. Promoveu a laicização do
ensino português, até então controlado pelos jesuítas,
permitindo a volta para Portugal dos “estrangeirados” (intelectuais portugueses emigrados para fugir da Inquisição)
e, dessa forma, abrindo as portas para o ideário iluminista
que com eles chegava.
A produção árcade portuguesa foi marcada por um convencionalismo extremo e pela tentativa de submeter a
expressão individual aos preceitos da razão. A Arcádia
Lusitana, fundada em 1756, tinha uma atividade essencialmente teórica: seus membros discutiam os princípios
clássicos de composição e criavam parâmetros para a produção poética. Ao seu encerramento, em 1774, seguiram-se
outras arcádias, entre as quais a Nova Arcádia (1790), da
qual participou Manuel Maria du Bocage, com o pseudônimo
Elmano Sadino.

Bocage: manhãs claras e noites
tempestuosas
Bocage é um dos três maiores sonetistas portugueses,
ao lado de Camões
mões e Antero de Quental. Com uma vida
marcada por conflitos e desilusões, sua trajetória literária
começou em 1793, com a publicação do primeiro volume
das Rimas.
Rimas Autor de epigramas,
igramas, apólogos
ólogos e sonetos,
destacou-se entre seus contemporâneos por desafiar os
limites do modelo árcade estabelecido.
estabelecido
Como árcade, Bocage tentou seguir as determinações da
Nova Arcádia: adotou um pseudônimo e compôs versos
escritos com os clichês esperados (cenário acolhedor,
pastores amorosos que convidam suas amadas para
desfrutar das belezas do dia, comparação entre a mulher
amada e a natureza).
Ao se libertar dos clichês árcades, a poesia de Bocage revela um lirismo carregado de subjetividade, antecipando
alguns temas da estética romântica: a desilusão amorosa,
a morte, o destino. A natureza se torna sombria e passa a
espelhar o sofrimento do eu lírico. Por mais que o poeta
queira abraçar a perspectiva racional do Iluminismo, constata a impossibilidade de domar as paixões humanas.

Ei-las de planta em planta as inocentes,
As vagas borboletas de mil cores.
Naquele arbusto o rouxinol suspira,
Ora nas folgas a abelhinha para,

Meu ser evaporei na vida insana

Ora nos ares sussurrando gira:

Meu ser evaporei na vida insana

Que alegre campo! Que manhã tão clara!

Do tropel de paixões que me arrastava;

Mas ah! Tudo o que vês, se eu não te vira,
Mais tristeza que a morte me causara.
BOCAGE, M. M. In: ALMEIDA, F. (Org.). Sonetos/Bocage. Rio de Janeiro:
Ediouro; São Paulo: Publifolha, 1997. p. 39.
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Esse conflito também será tema de muitos versos de
Bocage, como mostra o soneto a seguir.

Ah! Cego eu cria, ah! mísero eu sonhava
Em mim quase imortal a essência humana.
De que inúmeros sóis a mente ufana
Existência falaz me não dourava!

Ósculos: beijos

Mas eis sucumbe Natureza escrava

Zéfiros: os ventos do Ocidente, na tradição greco-latina.

Ao mal, que a vida em sua origem dana.
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Os principais temas clássicos retomados pelos árcades
estão no quadro a seguir.

Portugal: o Marquês de Pombal
reeduca o país

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

•

criação literária. Isso garante uma circulação mais ampla,
e a poesia deixa de ser, portanto, um divertimento dos salões aristocráticos e passa a circular em espaços públicos.
Resgate de temas clássicos: a imitação dos clássicos
gregos e latinos retoma temas que expressam algumas
filosofias de vida do mundo antigo.

Prazeres, sócios meus e meus tiranos!
Esta alma, que sedenta em si não coube,
No abismo vos sumiu dos desenganos.

de Marília de Dirceu, versos escritos no período em que
o poeta se encontrava encarcerado e por meio dos quais
ele reconta sua paixão pela jovem Maria Doroteia de Seixas Brandão (a sua Marília).

Deus, ó Deus!... Quando a morte à luz me roube
Ganhe um momento o que perderam anos,
Saiba morrer o que viver não soube.
BOCAGE, M. M. In: ALMEIDA, F. (Org.).
Sonetos/Bocage. Rio de Janeiro: Ediouro;
São Paulo: Publifolha, 1997. p. 81.

Ufana: orgulhosa; imodesta.
Falaz: enganosa, ilusória.
Dourava: tornava feliz; dava
aparência de felicidade.

A obra é dividida em duas partes, manifestando a transformação sofrida no olhar poético de Gonzaga após sua
prisão.

• Primeira parte: o tom característico das liras é mais oti-

mista; Dirceu (pseudônimo árcade do poeta) descreve a
amada Marília e fala sobre a vida futura que terão quando casados. Ao lado das referências bucólicas exemplares e da criação do locus amoenus, Dirceu faz o elogio
do saber intelectual, importante inovação promovida
por Gonzaga.
Segunda parte (composta na prisão): predominam sentimentos melancólicos, como a saudade, antecipando
algumas características românticas.
O sucesso dos versos de Gonzaga em muito nos ajuda
a identificar o momento em que se inicia a formação de
um público leitor no Brasil. Ele e outros poetas árcades
abrem caminho para que, no início do século XIX, os
escritores românticos já encontrem um público que lê
sistematicamente e se interessa por autores brasileiros.
Em Cartas chilenas, os desmandos morais e administrativos do governador “Fanfarrão Minésio” são duramente
criticados de forma satírica. Nesse texto, o Chile representa Minas Gerais, e sua capital, Santiago, é Vila Rica.
Durante muito tempo, houve dúvidas sobre a sua autoria,
mas hoje ela é atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, sob o
pseudônimo Critilo, o qual dialoga com o amigo Doroteu.
Manuel Inácio da Silva Alvarenga (1749-1814) destacou-se pelo lirismo das várias composições dedicadas à sua
musa, Glaura. Utilizou-se basicamente de dois tipos de
composição: o madrigal (de origem italiana) e o rondó
(forma francesa, que procura produzir um efeito de circularidade), que o poeta adaptou à sensibilidade e ao ritmo
brasileiros.
Os poemas épicos árcades de destaque produzidos no
Brasil são:
O Uraguai, de José Basílio da Gama (1741-1795), sob o
pseudônimo Termindo Sipílio: o poema foi escrito em
versos sem rimas e sem estrofação, cuja divisão segue
o modelo épico (proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo). Narra a luta entre os índios que viviam
nas missões dos Sete Povos (Uruguai) e um exército
luso-espanhol. O trecho mais conhecido do poema é uma
passagem lírica, do Canto IV, da morte da índia Lindoia.
Caramuru, do frei José de Santa Rita Durão (1722-1784):
o poema segue o modelo camoniano (divisão em dez
cantos, todos compostos em oitava rima). Narra o descobrimento e a conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia,
um náufrago português.

•

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Arcadismo brasileiro:
a febre do ouro
Graças à descoberta de ouro nas Minas Gerais, no século XVIII, o desenvolvimento urbano por ela gerado trouxe
o deslocamento da produção cultural para a cidade de
Vila Rica (atual Ouro Preto). As cidades mineiras eram
habitadas por ourives, comerciantes, mercadores e artistas: a diversidade social, que marca o início do povoamento da região, cresceu junto com a exploração das
riquezas minerais.
Com o crescimento do comércio e das cidades
cidades, a burguesia viu aumentar seu poder político e forçou a nobreza
a abrir mão de seus privilégios. A independência da colônia norte-americana em relação à coroa inglesa, em 1776,
inspirou os jovens brasileiros, que já haviam tido contato
com os textos dos filósofos iluministas na Europa, a mudar o destino do Brasil. Brotavam os ideais revolucionários de conquistar independência política e cultural para
a tão explorada colônia brasileira. A participação dos poetas brasileiros na Inconfidência fez com que muitos dos
princípios políticos aparecessem direta ou indiretamente
nos versos que eles compunham.
A opressão administrativa portuguesa, o declínio da
produção do ouro, a convivência com as ideias liberais
iluministas e a independência norte-americana foram os
principais fatores para o início da Inconfidência Mineira.
Os inconfidentes pretendiam proclamar a República e
tornar o Brasil independente de Portugal, fundar uma
universidade em Vila Rica e construir fábricas nas regiões
mais importantes do país. Joaquim Silvério dos Reis, o
delator do movimento, nomeou Tomás Antônio Gonzaga
como “primeira cabeça da inconfidência”. Ele e os demais
líderes foram presos pela coroa portuguesa.
Cláudio Manuel da Costa é considerado o iniciador do
Arcadismo no Brasil (Obras, 1768). Adotou o pseudônimo
árcade Glauceste Satúrnio, escreveu muitos sonetos e
o poema épico Vila Rica, de valor mais histórico do que
literário. Teve grande influência do mestre do Classicismo
português, Luís Vaz de Camões, e também de Petrarca: a
louvação da mulher amada é feita a partir da escolha de
um aspecto físico em que sua beleza se iguale à perfeição da natureza.
Tomás Antônio Gonzaga é o mais conhecido entre os
árcades brasileiros, celebrado até hoje pela publicação

•

•

Nas duas obras, é possível identificar o embrião dos símbolos da nacionalidade romântica: a natureza exuberante e
os índios valorosos.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Arcadismo.

arcadismo
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Arcadismo

Enem e vestibulares
(Enem-Inep) Texto para as questões 1 e 2.

d) “Vendo correr os míseros vaqueiros” (v. 7)
e) “Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto,” (v. 11)

7 Vendo correr os míseros vaqueiros
Atrás de seu cansado desatino.
Se o bem desta choupana pode tanto,
10 Que chega a ter mais preço, e mais valia
Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto,
Aqui descanse a louca fantasia,
13 E o que até agora se tornava em pranto
Se converta em afetos de alegria.
COSTA, Cláudio Manuel da. In: PROENÇA FILHO,
Domício. A poesia dos inconfidentes.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. p. 78-79.

1. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os
elementos constitutivos do Arcadismo brasileiro, assinale
a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção.
a) Os “montes” e “outeiros”, mencionados na primeira
estrofe são imagens relacionadas à Metrópole, ou seja,
ao lugar onde o poeta se vestiu com traje “rico e fino”.
b) A oposição entre a Colônia e a Metrópole, como núcleo
do poema, revela uma contradição vivenciada pelo
poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da
Metrópole e a rusticidade da terra da Colônia.
c) O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do Arcadismo que evidencia a preocupação
do poeta árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional.
d) A relação de vantagem da “choupana” sobre a “Cidade”,
na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz
a condição histórica paradoxalmente vantajosa da
Colônia sobre a Metrópole.
e) A realidade de atraso social, político e econômico do
Brasil Colônia está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação
do pranto em alegria.
2. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de
Cláudio Manuel da Costa em que o poeta se dirige ao seu
interlocutor.
a) “Torno a ver-vos, ó montes; o destino” (v. 1)
b) “Aqui estou entre Almendro, entre Corino,” (v. 5)
c) “Os meus fiéis, meus doces companheiros,” (v. 6)
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Este é o rio, a montanha é esta,
Estes os troncos, estes os rochedos;
São estes inda os mesmos arvoredos;
Esta é a mesma rústica floresta.
Tudo cheio de horror se manifesta,
Rio, montanha, troncos e penedos;
Que de amor nos suavíssimos enredos
Foi cena alegre, e urna é já funesta.
Oh quão lembrado estou de haver subido
Aquele monte, e as vezes que, baixando,
Deixei do pranto o vale umedecido!
Tudo me está a memória retratando;
Que da mesma saudade o infame ruído
Vem as mortas espécies despertando.

3. Assinale a opção que se refere ao texto de modo correto:
a) Observa-se o elogio do pastoralismo, com a consequente crítica aos males que o meio urbano traz ao
homem.
b) A natureza é cenário tranquilo, retratada sem levar
em conta o estado de espírito de quem a descreve.
c) A antítese “Foi cena alegre, e urna é já funesta” resume o poema, indicando a passagem do tempo e a
lembrança do amor perdido.
d) Exemplo típico do Arcadismo, constata-se o predomínio da razão sobre a emoção, o que revela a influência da lógica iluminista.
e) Recomenda que se aproveite o dia (carpe diem), embora fazendo referência à constância da vida e à
previsibilidade do destino.
4. Ainda a respeito do poema, assinale a opção incorreta:
a) A métrica regular e a estrutura – um soneto – indicam a proximidade do Romantismo.
b) Apresenta construções em ordem indireta, mas sem
o radicalismo da escrita barroca.
c) Percebe-se uma identificação entre o poeta e a natureza que o rodeia.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4 Pelo traje da Corte, rico e fino.
Aqui estou entre Almendro, entre Corino,
Os meus fiéis, meus doces companheiros,

(PSC/Ufam) Leia o texto abaixo, de autoria de Cláudio
Manuel da Costa, para responder às questões 3 e 4:

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1 Torno a ver-vos, ó montes; o destino
Aqui me torna a pôr nestes outeiros,
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros

d) A organização em dois quartetos e dois tercetos é de
natureza greco-latina.
e) Há uma contenção do poeta no uso de figuras de
linguagem, como a metáfora “e urna é já funesta”.
5. (UFPA) Leia o soneto de Cláudio Manuel da Costa:

Para cantar de amor tenros cuidados,
Tomo entre vós, ó montes, o instrumento;
Ouvi pois o meu fúnebre lamento;
Se é, que de compaixão sois animados:

6. (PUC-Rio – adaptada)

Parte 1 – Lira XIV
Minha bela Marília, tudo passa;
A sorte deste mundo é mal segura;
Se vem depois dos males a ventura,

Do trácio Orfeu parava o mesmo vento;

Vem depois dos prazeres a desgraça.

Se viram os rochedos abalados.
Bem sei, que de outros gênios o Destino,
Para cingir de Apolo a verde rama,
Lhes influiu na lira estro divino:
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

e) Por onde passa, o poeta lança seu canto aos quatro
ventos, implorando a Apolo, deus da música, que tenha
compaixão e vele pelo seu destino.

Já vós vistes, que aos ecos magoados
Da lira de Anfião ao doce acento

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) Os instrumentos do canto do poeta, encontrados nos
montes da Arcádia, acompanham os lamentos fúnebres
de um amor que se findou.

O canto, pois, que a minha voz derrama,
Porque ao menos o entoa um peregrino,
Se faz digno entre vós também de fama.
COSTA, Cláudio Manuel da. A poesia dos inconfidentes.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. p. 51.

Anfião: poeta,
filho de Zeus;
Apolo lhe deu uma lira
e o ensinou a tocar.
Orfeu: poeta e músico,
filho de Apolo, encantava
os animais e as pedras
com seu canto.
Trácio: aquele que nasceu
na região da Trácia.
Apolo: filho de Zeus;
deus da luz e do sol,
da música, da poesia
e das artes.
Cingir: colocar em
volta da cabeça.
De Apolo a verde rama:
coroa de louros
para os melhores
poetas.
Estro: veia poética.

Estão os mesmos Deuses
Sujeitos ao poder do ímpio Fado:
Apolo já fugiu do Céu brilhante,
Já foi Pastor de gado.
A devorante mão da negra Morte
Acaba de roubar o bem, que temos;
Até na triste campa não podemos
Zombar do braço da inconstante sorte.
Qual fica no sepulcro,
Que seus avós ergueram, descansado;
Qual no campo, e lhe arranca os brancos ossos
Ferro do torto arado.
Ah! enquanto os Destinos impiedosos
Não voltam contra nós a face irada,
Façamos, sim façamos, doce amada,
Os nossos breves dias mais ditosos.
Um coração, que frouxo
A grata posse de seu bem difere,
A si, Marília, a si próprio rouba,
E a si próprio fere.
Ornemos nossas testas com as flores;
E façamos de feno um brando leito,
Prendamo-nos, Marília, em laço estreito,
Gozemos do prazer de sãos Amores.
Sobre as nossas cabeças,
Sem que o possam deter, o tempo corre;
E para nós o tempo, que se passa,
Também, Marília, morre.

Com base na leitura do poema, é verdadeiro afirmar:

Com os anos, Marília, o gosto falta,

a) Os deuses, invocados no poema, reúnem-se para inspirar o poeta peregrino que não se considera digno de
seu ofício.

E se entorpece o corpo já cansado;

b) Tendo os montes como confidentes, o poeta, ao evocar figuras da mitologia grega, declara o valor de seus
próprios versos.
c) No poema todo, o pastor descreve nostalgicamente as
paisagens que o rodeiam, relembrando os dias felizes
da sua infância.

Triste o velho cordeiro está deitado,
E o leve filho sempre alegre salta.
A mesma formosura
É dote, que só goza a mocidade:
Rugam-se as faces, o cabelo alveja,
Mal chega a longa idade.
Que havemos de esperar, Marília bela?
arcadismo
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Que vão passando os florescentes dias?
As glórias, que vêm tarde, já vêm frias;
E pode enfim mudar-se a nossa estrela.
Ah! não, minha Marília,
Aproveite-se o tempo, antes que faça
O estrago de roubar ao corpo as forças
E ao semblante a graça.

b) Apesar de ter em Camões o seu modelo, os motivos
clássicos estão ausentes em seus textos poéticos.
c) Além da sátira e do erotismo, sua poesia, com marcas
de emotividade, expressa o conflito existencial, prenunciando o Romantismo português.
d) A representação da vivência amorosa em seus textos
é sempre de natureza platônica, revelando uma visão
de mundo racionalista.

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu.
Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s.d. p. 56-58.

e) Afastou-se das formas poéticas tradicionais, como o
soneto, preferindo produzir poemas de forma livre.

“Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga, é considerada uma das obras mais representativas da literatura
do século XVIII no Brasil. Destaque duas características
da estética árcade presentes no poema, justificando sua
resposta com versos retirados do texto.

8. (UEM-PR) Considere o texto abaixo e assinale a única
alternativa correta.

Extraiu mimosas cores
De frescos lírios, e rosas,

destacam-se: a valorização da mitologia e do paganismo (“Estão

De jasmins, e de outras flores.

os mesmos Deuses / Sujeitos ao poder do ímpio Fado: / Apolo já

Com as mais delgadas penas

fugiu do Céu brilhante,”); referências pastoris (“Já foi Pastor de

Usa de uma, e de outra tinta,
E nos ângulos do cobre

gado”); a utilização de elementos da natureza (“Ornemos nossas

A quatro belezas pinta.

testas com as flores; / E façamos de feno um brando leito”); a defesa

Por fazer pensar a todos
No seu liso centro escreve

do carpe diem (“Façamos, sim façamos, doce amada, / Os nossos

Um letreiro, que pergunta:

breves dias mais ditosos.”, “Aproveite-se o tempo, antes que faça /

“Este espaço a quem se deve?”

O estrago de roubar ao corpo as forças / E ao semblante a graça.”);
A valorização de aspectos formais (métrica, rima, etc.).

Vênus, que viu a pintura,
E leu a letra engenhosa,
Pôs por baixo “Eu dele cedo;
Dê-se a Marília formosa”.
GONZAGA, Tomás Antônio.
Marília de Dirceu, Lira XXVI, Parte I.

a) O poema é composto de quatro estrofes em redondilha maior e apresenta uma estrutura formal rígida
(estrofes e esquema completo de rimas regulares e
emparelhadas) e, ao mencionar as cores e as flores,
o eu lírico revela a visão realista da existência.

7. (Mackenzie-SP)

Texto
Beijar-lhe os vergonhosos, lindos olhos,
E a boca, com prazer o mais jucundo,
Apalpar-lhe de leve os dois pimpolhos:
Vê-la rendida enfim a Amor fecundo;
Ditoso levantar-lhe os brancos folhos;
É este o maior gosto que há no mundo.
Bocage

Jucundo: alegre.
Ditoso: feliz.
Folho: tecido com pregas ou franzido, para
enfeitar vestuário.
Considerando os versos do texto, assinale a alternativa
correta sobre Bocage.
a) Sua poesia, de caráter filosófico e edificante, evita a linguagem popular e irreverente, típica dos poetas árcades.
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Dentre as diversas características árcades encontradas no poema,

O destro Cupido um dia

b) O poema é composto de quatro estrofes de versos
em redondilha maior e rimas alternadas, marcando
a presença de personagens da mitologia clássica (Vênus e Cupido) para exaltar os prazeres da vida física:
a beleza sedutora e o amor carnal.
c) No poema em questão, evidencia-se a presença de
personagens da mitologia clássica nos versos “O
destro Cupido um dia” e “Vênus, que viu a pintura”,
sugerindo que se deve aproveitar a mocidade, fase
da vida em que a beleza e o prazer são maiores e
mais intensos.
d) No poema em questão, Cupido é o hábil pintor que
recorre à natureza (frescos lírios, rosas, / jasmins, outras
flores), o locus amoenus (lugar ameno e agradável dos
árcades), extraindo dela as cores com que pinta e eleva a beleza de Marília, aceita e reconhecida por Vênus.
e) Nos versos da última estrofe, a figura de Vênus,
deusa do amor e da beleza, representa o amor como
um sentimento capaz de construir um mundo ideal,
inspirado na beleza das cores e das flores.
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Romantismo em Portugal
As revoluções burguesas mudam o perfil da sociedade europeia no início do século XIX.
Liderando as transformações sociais e econômicas, a burguesia ganha poder
político e passa a buscar uma arte na qual possa reconhecer-se.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

As chamadas revoluções burguesas do século XVIII
(Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e Revolução Industrial) determinam a queda do
Antigo Regime, consolidando o capitalismo como
novo sistema econômico.
Os heróis do passado cedem lugar ao indivíduo comum. Assim, a valorização do caráter individual, a
divulgação dos valores burgueses (trabalho, esforço
e sacrifício) e o amor à pátria serão os princípios
norteadores da estética do período, o Romantismo.
As qualidades heroicas românticas espelham mais
os valores da sociedade capitalista do que a nobreza
recebida como herança.
O Romantismo representa uma ruptura com os padrões clássicos de beleza. A expressão da imaginação
oções e da criatividade individual do
nação, das emoções
tista são
sã os grandes
gr andes valores dessa estética.
tética.
artista
O autor ro
romântico
mântico es
escreve para um
uma sociedade
influenciada
fluenciada pelo
pe Iluminismo,
Iluminismo que valoriza os pr
proocessos racionais e as posturas
sturas coletivas
coletivas. É es
essa
sa
que ele de
deseja mudar: seu sentimento
mentalidade
ntalidade qu
ntimento
de de
desajustamento
sajustamento so
social nasce
sce do confronto en
entre
tre
os valores que defende, centrados no subjetivismo
e na emoção, e aqueles que organizam a sociedade.
Esse confronto de ideias ganha forma em um dos
temas mais explorados pela literatura romântica: a
fuga da realidade.
Nesse contexto, a morte traz a possibilidade de fuga
do real e, por isso, é idealizada: ela é o alívio para os
males do mundo ou permite o encontro definitivo dos
amantes, separados pelos obstáculos da realidade.
O mundo dos sonhos torna-se também um espaço
de fuga, por meio do qual o escritor projeta suas
utopias.
O passado idealizado desempenha a mesma função
escapista, e os temas medievais ressurgem com
força total, representando uma época em que a
sociedade estava repleta de feitos heroicos, sentimentos nobres e harmonia. Recuperar o passado
histórico, para os românticos, significa reconstruir
a identidade de um povo. Importantes romances
românticos portugueses e brasileiros exploram essa
tendência.
A imagem a seguir é bastante representativa do sentimento escapista romântico. O herói medieval, rei Artur,
dorme entre as jovens de Avalon, lendária ilha dos bem-aventurados onde foi forjada a espada mística Excalibur.
Longe das árduas batalhas, Artur é levado para lá para se
recuperar de ferimentos de guerra.

The Bridgeman arT LiBrary inTernaTionaL
– museo de arTe de Ponce, PorTo rico

A estética romântica

BURNE-JONES, Edward. O último sono de Artur em Avalon. Detalhe. 1881-1898. Óleo sobre tela, 645 × 282 cm. Museu de Arte, Ponce, Porto Rico.

O Romantismo
e o público
O desaparecimento da figura do mecenas contribui
para a profissionalização dos artistas. Por isso, os
autores românticos passam a ter dois objetivos distintos: divulgar os valores da burguesia e ao mesmo
tempo divertir os leitores. A possibilidade de publicação em veículos de grande circulação, como jornais e revistas, amplia bastante o alcance do texto
literário.
O público leitor tem agora um perfil bem mais heterogêneo do que aquele de séculos anteriores: os
burgueses que leem jornais e folhetins não possuem
a mesma formação intelectual dos nobres, não conhecem os autores clássicos e têm dificuldade em
decifrar as referências à mitologia greco-latina. Por
isso, preferem uma linguagem mais direta, passional, que não se preocupe necessariamente com os
padrões do cânone literário.
Romantismo em PoRtugal
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Portugal: um país
sem rei entra em crise

O arco de Sant’Ana (volume 1: 1845;
• volume
2: 1850).
na minha terra (1846): inspirado
• Viagens
por uma viagem de Garrett a Santarém,

No início do século XIX, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental e exige que a coroa portuguesa rompa
relações comerciais com a Inglaterra. Ao ignorar as ordens
do imperador francês, o país é invadido, e a corte de D. João
VI se vê forçada a fugir para o Brasil. A colônia brasileira
é, então, elevada à condição de Reino Unido a Portugal
e Algarve. A abertura dos portos brasileiros às nações
amigas fortalece o comércio entre Brasil e Inglaterra.
A burguesia portuguesa, que vive das exportações para o
mercado brasileiro, entra em crise. A tentativa burguesa
de compensar a perda de mercado investindo na terra
também fracassa, porque o clero detém grande parte dos
direitos sobre ela. Nesse cenário de crises políticas e econômicas, a estética romântica chega a Portugal, definindo
novos temas e dando voz à sociedade transformada pela
revolução liberal que, aos poucos, vai se tornando laica.
O retorno para Portugal de jovens exilados no início da revolução liberal inicia uma onda nacionalista. Seu objetivo
inicial era resgatar o passado glorioso do país, encontrando
figuras históricas representativas do caráter do povo e de
uma nação que, apesar de algumas conquistas políticas
importantes, precisava de profundas reformas sociais.

Romance

• Helena (1871, obra póstuma).

Luís de Sousa (1843): obra-prima
• Frei
de Garrett, o enredo se dá em torno da

Teatro

A primeira geração romântica portuguesa
rtuguesa mantém
ntém alguns
traços clássicos (como
omo na poesia de Antônio
tônio Feliciano de
Castilho Já Almeida Garrett e Alexandre Herculano se
Castilho).
voltam para a recuperação do passado histórico português (medieval),
(medieval) com obras de caráter nacionalista.
O marco cronológico do Romantismo em Portugal é o poema
“Camões”, de Almeida Garrett, publicado em 1825. Mas a
produção de textos românticos só começa a ocorrer com
vigor no país a partir de 1836, quando a consolidação da
revolução liberal facilita a penetração das ideias românticas.

(1825): dividido em dez cantos
• “Camões”
e escrito em decassílabos brancos, é
uma espécie de biografia romântica de
Camões e seus amores com Natércia.
Branca (1826): desenvolve um tema
• Dona
medieval, utilizando o folclore nacional
português em lugar da mitologia clássica.
Poesia
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caídas (1853): seu último livro
• Folhas
de poemas revela a maturidade do
autor romântico. Seus versos, de tom
confessional, falam de um estado
passional permanente, em que o gozo e a
dor, a saudade e a raiva alternam-se
como fonte de inspiração do poeta.
Os estereótipos do amor romântico
aparecem com força total; destaca-se a
caracterização da mulher como um ser
que transita entre a virgem angelical e a
demoníaca sedutora.

suplemento de revisão
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clássicos, inspiradas nos modelos greco-latinos e renascentistas.

figura histórica de Frei Luís de Sousa,
nome religioso adotado por Manuel de
Sousa. Casado com Dona Madalena de
Vilhena, com quem tem uma filha, Maria
de Noronha, D. Manuel vê-se envolvido
em um triângulo amoroso
oso com a volta de
D. João de Portugal,
ortugal, primeiro
primeir marido de
sua esposa, desaparecido
desapar
na batalha do
Alcácer-Quibir
Alcácer-Quibir. D. Maria, filha de Madalena
e Manuel, frut
fruto
o de uma união adulterina,
morre no momento
momen em que seus pais
entram para a vida monástica.

Filipa de Vilhena (1846): obra de
• D.inspiração
romântica.

Alexandre Herculano, consciente da crise de identidade
pela qual passava Portugal desde o trágico desaparecimento de D. Sebastião (1580) e a perda da soberania para
a Espanha, acreditava que a revolução liberal criaria o
contexto ideal para a recuperação dos valores nacionais.
Esse é o foco principal de sua extensa obra: o autor dedica-se a recriar a história portuguesa em romances ficcionais
repletos de heroísmo e bravura.
Herculano recorria a pesquisas históricas para a construção do enredo de suas novelas e contos, a maioria publicada em periódicos. O autor acreditava que o Classicismo
era a expressão literária do despotismo monárquico. Para
ele, era preciso substituir o modelo clássico por uma
literatura de caráter popular, nacional.
Os romances mais importantes de Alexandre Herculano são:
O bobo (1843): sua primeira narrativa de ficção. Passa-se
na época das disputas ente D. Teresa e seu filho, D. Afonso
Henriques, o fundador do Condado Portucalense, que, em
1143, tornou-se nação independente. Trata da constituição da nação portuguesa e põe em cena personagens
históricas ao lado de outras imaginárias, entrelaçando
ficção e realidade.

•
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(1822) e Mérope (1841): ambas
• Catão
as peças apresentam tons claramente

Os primeiros românticos

Veja, no quadro a seguir, as principais obras da vasta
produção literária de Almeida Garrett, um dos principais
autores do Romantismo em Portugal.

o texto desenvolve-se em dois níveis
narrativos: o primeiro corresponde
às impressões de viagem; o segundo
conta a história de Carlos e Joaninha,
durante as lutas entre liberais e
miguelistas. A importância do romance
se dá por seu simbolismo político:
por meio das personagens, o autor
representa o embate entre Portugal
antigo (representado pela Igreja) e o novo
país que surge da revolução burguesa
(representado, no romance, pelo emigrado
Carlos).

Eurico, o presbítero (1844) e O monge de Cister (1848):
• dois
romances que tratam do tema do celibato clerical,
reunidos pelo autor sob o título de O Monasticon. O primeiro romance apresenta-nos uma história típica dos
romances de cavalaria medievais. O guerreiro Eurico,
disfarçado como o Cavaleiro Negro, derrotará o exército
invasor praticamente sozinho, revelando que o amor à
pátria é o mais alto valor da nobreza individual.
A poesia de Alexandre Herculano é de inspiração religiosa
e se caracteriza pelo tom contido e pelo rigor estrutural,
afastando-se da estética romântica. Há, no entanto, uma
preocupação romântica em fazer da literatura um espaço
de reflexão sobre temas de importância contemporânea,
como a apologia do cristianismo contra a falta de religião
iluminista, o apoio à legislação antimonástica e o perdão
para os vencidos da guerra.
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O Ultrarromantismo português
Livre das crises de natureza política que influenciaram os
autores da primeira geração, a segunda geração romântica portuguesa revela um tom mais pessoal e particularizado em sua produção literária, marcada pelo exagero
sentimental. Inspirados sobretudo na obra do inglês Lord
Byron, os autores da segunda geração destacam a imagem
do herói romântico incompreendido, que luta pela honestidade, pelo amor e pelo direito à liberdade.
A grande extensão da obra de Camilo Castelo Branco nos
mostra
stra o qu
que significava
gnificava ser um escritor
critor profissional
ofissional durannovelas,,
te o Romantismo. O autor alterna a produção de novelas
amorosa, com outras obras, quase
cujo centro é a tragédia
agédia amorosa
ase
satíricas, que ridicularizam os exageros românticos.
A seguir,
seguir, observe a organização do conjunto das novelas
(romances) de Camilo Castelo Branco, conforme o enredo
desenvolvido.
Tipo de novela (romance)

Exemplos

Romance-folhetim: focaliza as
aventuras de uma personagem
misteriosa e dá origem a
narrativas múltiplas e a
evocações históricas.

Mistérios de Lisboa; Livro negro
do padre Dinis.

Romance de amor trágico:
história de personagens com
algum impedimento amoroso
(obstáculos sociais ou
familiares).

Amor de perdição.

Romance-sátira: caricatura de
tipos sociais.

Coração, cabeça, estômago; A
queda de um anjo; O que fazem
mulheres.

Romance de costumes
provincianos: focaliza a vida
idealizada no campo.

Novelas do Minho; A brasileira
de Prazins.

Romance histórico: narrativas
ambientadas principalmente no
século XVIII, resgate de figuras
históricas portuguesas.

O judeu (António José da Silva);
O olho de vidro.

Romance de mistério e
terror: as marcas dessas
narrativas são o macabro, o
enredo complexo, a história de
separações, reconhecimentos,
vinganças, o excessivo e o
inverossímil.

Coisas espantosas; O esqueleto;
O demônio de ouro.

Camilo Castelo Branco atingiu seu ápice com as novelas
passionais. Por meio de histórias de amor impossível,
o autor contextualiza importantes cenários de Portugal.
O impedimento amoroso, geralmente de ordem social,
enaltece o sofrimento dos amantes, transformando seu
caráter e envolvendo-os numa aura de pureza e abnegação.
Esse amor que transgride os princípios de uma sociedade
interesseira e corrupta tem sempre um final trágico.
Nesse sentido, um romance exemplar de Camilo Castelo
Branco é Amor de perdição. A narrativa do impedimento
amoroso de Simão Botelho e Teresa traz fortes elementos do amor ultrarromântico: a natureza (paradisíaca ou
soturna) que revela o estado de espírito dos amantes, o
desajuste social e a ideia da morte como alívio para os
sofrimentos.

Mudança de olhar:
o romance aproxima-se
da realidade
Após a década de 1860, os traços exagerados da segunda
geração romântica (personagens idealizadas, peripécias de
heróis, diálogo intenso) dão lugar a personagens construídas de modo mais cuidadoso. O diálogo, em alguns casos,
é substituído pelo monólogo interior, contribuindo para o
aprofundamento psicológico das personagens.
O principal autor da transformação no romance romântico
português é Júlio Dinis. O autor retrata a vida doméstica
no campo: essa mudança no cenário narrativo inaugura o
romance de tema contemporâneo, fazendo a transição
entre o país arcaico (dos romances de Camilo Castelo
Branco) e aquele transformado pela revolução liberal que,
aos poucos, ganha um novo perfil.
A obra As pupilas do senhor reitor revela o conhecimento
que o autor tinha das condições sociais de vida no campo: além de defender o valor das tradições (simbolizadas
pela oposição campo-cidade, em que o primeiro é sempre
exaltado), Júlio Dinis privilegia a ideia de progresso e de
mudança, desde que os verdadeiros valores da sociedade
portuguesa sejam preservados.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo em Portugal.
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Romantismo em Portugal

Enem e vestibulares

Almeida Garrett, Obra completa – I.

1. Almeida Garrett (1799-1854), que pertenceu à primeira fase
do Romantismo português, é poeta, prosador e dramaturgo
dos mais importantes da literatura portuguesa. Em Viagens
na minha terra (1846), mistura, em prosa rica, variada e espirituosa, o relato jornalístico, a literatura de viagens, as
divagações sobre temas da época e os comentários críticos,
muitas vezes mordazes, sobre a literatura em voga, no período. Releia o texto que lhe apresentamos e, a seguir, responda:

sue, de Vitor hugo”); sujeição ao modismo (“gruda-as sobre uma
folha de papel da cor da moda”); falta de originalidade (“ – e aqui
está como nós fazemos a nossa literatura original.”).

2. No texto apresentado, Garrett se dirige mais uma vez
ao leitor, de maneira informal e descontraída, como se
estivesse dialogando com ele. Baseado nesta observação,
demonstre de que modo o tom de informalidade se revela também nas formas de tratamento gramatical que o
escritor usa para dirigir-se ao leitor.
a informalidade com que garrett se dirige ao leitor manifesta-se também
no nível gramatical. Verificamos que, além do emprego da segunda pessoa
do singular – que já cria um efeito de informalidade –, existe ainda a prática
intencional da incoerência de tratamento gramatical ao longo do texto, típica
da espontaneidade da linguagem oral. o autor começa por tratar o leitor em
segunda pessoa (“te
(“te vou explicar”). no segundo parágrafo, garrett passa
(“não
a tratar o leitor em terceira pessoa (“n
(“
n seja pateta” / “e
““eu
eu lhe explico”).

3. (Unicamp-SP – adaptada)

Quando o coração é de gelo, a razão dirige desafogada, imperturbável, em linha reta, o caminho da vida; quando a razão abdica e o
coração domina, o movimento é irregular, mas livre; caprichoso, mas
resoluto; funesto, mas incessante; porém, se o coração e a cabeça
medem forças iguais, a cada momento param para lutar, como atletas
destemidos. De qualquer lado que tenha de se decidir a vitória, será
disputada, até o último instante, pelo contendor vencido; a pausa
terá sido inevitável; a reação enérgica; e a crise, violenta.

apresentado são o romance e o drama. o romance é um gênero

O narrador faz essa consideração no capítulo XVI de
As pupilas do senhor reitor, de Júlio Dinis. Sabendo que o
romance pertence ao terceiro momento do Romantismo
português, responda que importante característica da
novela campesina de Júlio Dinis aparece no fragmento
transcrito, considerando o momento em que foi escrita.

narrativo em prosa. o drama é um gênero teatral que funde elemen-

o fato de essa novela estar inscrita na terceira geração romântica portu-

tos da tragédia e da comédia.

guesa, momento em que já há indícios do início do realismo, resulta na

a) a que gêneros literários se refere Almeida Garrett?
os gêneros literários a que almeida garrett faz referência no texto

“atenuação” dos traços mais exagerados da segunda geração românti-

56

b) quais os principais defeitos, segundo Garrett, dos escritores que elaboravam obras de tais gêneros?

ca. nota-se, nessa novela, a fusão entre a subjetividade ultrarromântica,

almeida garrett apresenta, de maneira irônica, os seguintes defeitos

o idealismo romântico com a capacidade de observação realista que

encontrados nas obras dos escritores de tais gêneros: padroniza-

inspirou o autor a escrever. há, no romance, um idealismo atenuado,

ção de tipos e situações (“… uma ou duas damas […] e algumas

esvaziado dos destemperos sentimentais presentes, por exemplo, em

pessoas capazes para intermédios.”); imitação de modelos literários

Amor de perdição, de camilo castelo Branco.
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Sim, leitor benévolo, e por esta ocasião te vou explicar como nós
hoje em dia fazemos a nossa literatura. Já me não importa guardar
segredo; depois desta desgraça, não me importa já nada. Saberás,
pois, ó leitor, como nós outros fazemos o que te fazemos ler.
Trata-se de um romance, de um drama. Cuidas que vamos estudar a
História, a natureza, os monumentos, as pinturas, os sepulcros, os edifícios, as memórias da época? Não seja pateta, senhor leitor, nem cuide
que nós o somos. Desenhar caracteres e situações do vivo da natureza,
colori-los das cores verdadeiras da História… isso é trabalho difícil,
longo, delicado; exige um estudo, um talento, e sobretudo um tacto!…
Não, senhor; a coisa faz-se muito mais facilmente. Eu lhe explico.
Todo o drama e todo o romance precisa de:
Uma ou duas damas,
Um pai,
Dois ou três filhos de dezanove a trinta anos,
Um criado velho,
Um monstro, encarregado de fazer as maldades,
Vários tratantes, e algumas pessoas capazes para intermédios.
Ora bem; vai-se aos figurinos franceses de Dumas, de Eugénio Sue, de
Vitor Hugo, e recorta a gente, de cada um deles, as figuras que precisa,
gruda-as sobre uma folha de papel da cor da moda, verde, pardo, azul –
como fazem as raparigas inglesas aos álbuns e scrap-books; forma com
elas os grupos e situações que lhe parece; não importa que sejam mais
ou menos disparatados. Depois vai-se às crónicas, tiram-se uns poucos
de nomes e palavrões velhos; com os nomes crismam-se os figurões;
com os palavrões iluminam-se… (estilo de pintor pinta-monos). – E
aqui está como nós fazemos a nossa literatura original.

franceses (“… vai-se aos figurinos franceses de dumas, de eugénio

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

(Vunesp) As questões 1 e 2 tomam por base o fragmento
seguinte:

4. (Unicamp-SP – adaptada) No prefácio da quinta edição
portuguesa do romance Amor de perdição, Camilo Castelo
Branco afirmava ironicamente:

Eu não cessarei de dizer mal desta novela que tem a boçal inocência
de não devassar alcovas, a fim de que as senhoras a possam ler nas
salas, em presença de suas filhas ou de suas mães, e não precisem
de esconder-se com o livro no seu quarto de banho. Dizem, porém,
que o Amor de perdição fez chorar. Mau foi isso. Mas agora, como
indenização, faz rir: tornou-se cômico pela seriedade antiga […]. E por
isso mesmo se reimprime. O bom-senso público relê isto, compara
com aquilo, e vinga-se barrufando com frouxos de riso realista as
páginas que há dez anos aljofarava com lágrimas românticas.
Barrufando: variante de borrifando.
Aljofarava: orvalhava.
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Como você pode notar, o autor faz referência a duas escolas
literárias, o Romantismo e o Realismo, para explicar como
Amor de perdição produziria no público leitor, por ocasião
de sua reimpressão, uma reação completamente diferente
daquela produzida ao ser publicado pela primeira vez.
a) Identifique qual a reação do público leitor de cada uma
das escolas, segundo Camilo Castelo Branco.
o público do romantismo comovia-se com a obra (“aljofarava com
lágrimas românticas”); o público realista considerava a obra cômica
(“barrufando com frouxos de riso realista”).

b) O Realismo (estética da segunda metade do século XIX)
procura retratar a realidade de forma mais crítica e objetiva que o Romantismo. Considerando tais informações
sobre os movimentos estéticos, procure explicar as
diferentes reações dos leitores diante da mesma obra.
o
s leitores do r
omantismo esperavam do romance um certo tipo de
os
romantismo
característica que os agradava: o sentimentalismo, as personagens
idealizadas (heróis e mocinhas), as complicações sentimentais. os
leitores das obras realistas, por outro lado, tinham outras expectativas:
queriam um romance que mostrasse a realidade sem idealizá-la. assim,
quando um leitor do realismo se deparava com uma obra romântica,
certamente divertia-se com as situações ali mostradas, que lhe pareciam inverossímeis ou muito sentimentais.

(Vunesp – adaptada) Leia os textos a seguir para responder
às questões 5 e 6.

Eurico, o presbítero
Os raios derradeiros do sol desapareceram: o clarão avermelhado
da tarde vai quase vencido pelo grande vulto da noite, que se alevanta do lado de Septum. Nesse chão tenebroso do oriente a tua
imagem serena e luminosa surge a meus olhos, ó Hermengarda, semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado.
E essa imagem é pura e sorri; orna-lhe a fronte a coroa das virgens;
sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor; o amículo alvíssimo da
inocência, flutuando-lhe em volta dos membros, esconde-lhe as formas
divinas, fazendo-as, porventura, suspeitar menos belas que a realidade.
É assim que eu te vejo em meus sonhos de noites de atroz saudade: mas, em sonhos ou desenhada no vapor do crepúsculo, tu não

és para mim mais do que uma imagem celestial; uma recordação
indecifrável; um consolo e ao mesmo tempo um martírio.
Não eras tu emanação e reflexo do céu? Por que não ousaste,
pois, volver os olhos para o fundo abismo do meu amor? Verias
que esse amor do poeta é maior que o de nenhum homem; porque
é imenso, como o ideal, que ele compreende; eterno, como o seu
nome, que nunca perece.
Hermengarda, Hermengarda, eu amava-te muito! Adorava-te só
no santuário do meu coração, enquanto precisava de ajoelhar ante
os altares para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos dois templos?
Foi depois que o teu desabou, que eu me acolhi ao outro para sempre.
Por que vens, pois, pedir-me adorações quando entre mim e ti
está a Cruz ensanguentada do Calvário; quando a mão inexorável
do sacerdócio soldou a cadeia da minha vida às lájeas frias da igreja;
quando o primeiro passo além do limiar desta será a perdição eterna?
Mas, ai de mim! essa imagem que parece sorrir-me nas solidões
do espaço está estampada unicamente na minha alma e reflete-se
no céu do oriente através destes olhos perturbados pela febre da
loucura, que lhes queimou as lágrimas.
HERCULANO, Alexandre. Eurico, o presbítero. Edição crítica, dirigida e
prefaciada por Vitorino Nemésio. 41. ed. Lisboa: Livraria Bertrand, s.d.

O missionário
Entregara-se, corpo e alma, à sedução da linda rapariga que lhe
ocupara o coração. A sua natureza ardente e apaixonada, extremamente sensual, mal contida até então pela disciplina do Seminário e
pelo ascetismo que lhe dera a crença na sua predestinação, quisera
saciar-se do gozo por muito tempo desejado, e sempre impedido.
Não seria filho de Pedro Ribeiro de Morais, o devasso fazendeiro do
Igarapé-mirim, se o seu cérebro não fosse dominado por instintos
egoísticos, que a privação de prazeres açulava e que uma educação
superficial não soubera subjugar. E como os senhores padres do Seminário haviam pretendido destruir ou, ao menos, regular e conter a ação
determinante da hereditariedade psicofisiológica sobre o cérebro do
seminarista? Dando-lhe uma grande cultura de espírito, mas sob um
ponto de vista acanhado e restrito, que lhe excitara o instinto da própria
conservação, o interesse individual, pondo-lhe diante dos olhos, como
supremo bem, a salvação da alma, e como meio único, o cuidado dessa
mesma salvação. Que acontecera? No momento dado, impotente o
freio moral para conter a rebelião dos apetites, o instinto mais forte,
o menos nobre, assenhoreara-se daquele temperamento de matuto,
disfarçado em padre de S. Sulpício. Em outras circunstâncias, colocado
em meio diverso, talvez que padre Antônio de Morais viesse a ser um
santo, no sentido puramente católico da palavra, talvez que viesse a
realizar a aspiração da sua mocidade, deslumbrando o mundo com o
fulgor das suas virtudes ascéticas e dos seus sacrifícios inauditos. Mas
nos sertões do Amazonas, numa sociedade quase rudimentar, sem
moral, sem educação... vivendo no meio da mais completa liberdade
de costumes, sem a coação da opinião pública, sem a disciplina duma
autoridade espiritual fortemente constituída... sem estímulos e sem
apoio... devia cair na regra geral dos seus colegas de sacerdócio, sob
a influência enervante e corruptora do isolamento, e entregara-se ao
vício e à depravação, perdendo o senso moral e rebaixando-se ao nível
dos indivíduos que fora chamado a dirigir.
Esquecera o seu caráter sacerdotal, a sua missão e a reputação do
seu nome, para mergulhar-se nas ardentes sensualidades dum amor
físico, porque a formosa Clarinha não podia oferecer-lhe outros atrativos além dos seus frescos lábios vermelhos, tentação demoníaca,
das suas formas esculturais, assombro dos sertões de Guaranatuba.
SOUSA, Inglês de. O missionário. São Paulo: Ática, 1987.

5. A visão que o amante tem de sua amada constitui um
dos temas eternos da literatura. Uma leitura comparativa dos dois fragmentos apresentados, que exploram tal
Romantismo em Portugal
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tema, nos revela dois perfis bastante distintos de mulher.
Considerando esta informação,

Fios de ouro, que enredam meus cuidados,

a) aponte a diferença que há entre Hermengarda e Clarinha, no que diz respeito ao predomínio dos traços
físicos sobre os espirituais, ou vice-versa, segundo as
visões de seus respectivos amantes.

Mil prendas; e (o que é mais que formosura)

Alvo peito, que cega de candura,
Uma graça, que rouba mil agrados.
Mil extremos de preço mais subido
Encerra a linda Márcia, a quem of’reço

na caracterização de hermengarda predominam os traços espirituais;
na de clarinha notam-se exclusivamente os traços físicos. no primeiro

Um culto, que nem dela inda é sabido.
Tão pouco de mim julgo que a mereço,
Que enojá-la não quero de atrevido

texto, a personagem feminina tem sua pureza associada à de um anjo:

Co’as penas que por ela em vão padeço.

para eurico, hermengarda não é “mais do que uma imagem celestial”.

(Filinto Elísio)

Já no segundo texto, o narrador mostra somente os atrativos da beleza

Texto II
Este inferno de amar

física de clarinha –“frescos lábios vermelhos”, “formas esculturais” –
pois “clarinha não podia oferecer-lhe outros atrativos”.

Este inferno de amar – como eu amo!
Quem mo pôs aqui n’alma... quem foi?

o romantismo caracteriza-se pela idealização e subjetividade, tal como

Esta chama que alenta e consome,
Que é a vida – e que a vida destrói –
Como é que se veio a atear,
Quando – ai quando se há-de ela apagar?

se pode observar no retrato de hermengarda. a imagem da amada,

(Almeida Garrett)

assim, configura-se como uma projeção do imaginário de eurico, de
sua subjetividade, de acordo com seus sentimentos exacerbados.

6. Em cada fragmento apresentado encontramos o protagonista envolvido por fortes sentimentos de amor e de fé
religiosa. Com base nesta observação,
a) descreva o que há de comum nas reações dos dois
religiosos ao viverem tais sentimentos.
os dois religiosos encontram-se em crise, entre as censuras do
espírito (fé religiosa) e os apelos do coração (amor físico, desejo

7. Considere as afirmações:
I. No poema de Garrett, o amor é apresentado como um
sentimento que acontece na vida de alguém independentemente de sua vontade.
II. No poema de Filinto, vê-se que o amor não se realiza
fisicamente; no de Garrett, explora-se o amor pelo seu
aspecto físico e sensual.
III. Tanto no poema de Filinto quanto no de Garrett, há
uma linha tênue entre o utópico e o real, resultando
numa visão de amor sôfrega e intensa, prestes a tomar
formas plenas na realidade vivida pelos amantes.

carnal). a fé é entrave à realização amorosa – em ambos os casos,

Está correto somente o que se afirma em
o amor carnal é visto como “perdição”, “tentação demoníaca”.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) justifique a caracterização de Hermengarda com base
nos fundamentos do estilo de época – o Romantismo –
em que se enquadra o romance de que é personagem.

a) I.
b) II.

b) explique as razões pelas quais, no quinto parágrafo do texto de Herculano, a personagem se refere a dois templos.
os dois templos a que a personagem se refere são o do desejo

c) III.
d) I e II.
e) I e III.

carnal, o “santuário do coração” em que adorava hermengarda, e
o da fé religiosa, em cujos altares orava ao senhor. assim, a personagem revela sua crise entre o amor físico e a fé, voltando-se ao
último templo depois que o primeiro desabou.

(Unifesp) Leia os textos transcritos para responder às
questões 7 e 8.

Texto I
Uns lindos olhos, vivos, bem rasgados,
Um garbo senhoril, nevada alvura,
Metal de voz que enleva de doçura,
Dentes de aljôfar, em rubi cravados.
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8. Assinale a alternativa correta.
a) O poema de Filinto é uma narrativa na qual o poeta
conta sua desilusão amorosa.
b) Na descrição de Márcia, o poeta vale-se de metáforas
(rubi, nevada alvura) e de hipérboles (mil prendas, mil
agrados).
c) Nos versos de Garrett, o amor se mostra como um
sentimento confuso, o que transparece no uso de eufemismos.
d) Em Quem mo pôs aqui n’alma... quem foi?, não é possível
identificar o referente textual do pronome “o” [em mo].
e) Nos versos de Garrett, as orações interrogativas revelam
a predisposição do poeta para viver intensamente o
sentimento descrito.
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Romantismo no Brasil: primeira geração
A construção de uma identidade literária para o país recém-independente foi o esforço que orientou
os escritores e poetas da primeira geração romântica. Símbolos nacionais como o índio e a natureza
exuberante foram cantados em verso e prosa para mostrar o Brasil a brasileiros e estrangeiros.

A chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 marcou o
início de um período de transformações na cidade do Rio de
Janeiro, então capital da colônia, e na vida cultural do país.
Na primeira metade do século XIX, o Brasil recebeu várias
missões estrangeiras integradas por cientistas e artistas,
dos quais se destacaram Auguste de Saint-Hilaire, professor do Museu de História Natural de Paris, e Carl Friedrich
von Martius, naturalista austríaco.
As missões estrangeiras foram importantes para a formação de uma identidade nacional porque proporcionaram
aos escritores registros da natureza e dos costumes brasileiros. Além disso, trouxeram para o ambiente cultural
do país ideias liberais e nacionalistas que circulavam na
Europa e que influenciaram nossos intelectuais.
Com a Proclamação da Independência política brasileira,
em 1822, era preciso conquistar a independência cultural
do país em relação às culturas europeias.
Para consolidar a ideia de uma nação brasileira, os intelectuais desse período procuraram
ocuraram criar referências
ferências
concretas, escolhendo
concretas
colhendo o índio e a natureza exuberante
uberante
nacional.
como símbolos para marcar a identidade nacional
Os escritores da primeira geração romântica assumiram
a missão de apresentar, para brasileiros e estrangeiros,
a face do novo país independente.
Em 1836 surgiu a revista Nitheroy, publicada por jovens
escritores brasileiros que viviam na frança. Na epígrafe da
revista, lia-se: “Tudo pelo Brasil, e para o Brasil”. O desejo
de construir uma consciência do Brasil como nação independente e de valorizar a cultura local guiaram os autores
dessa publicação, entre eles Gonçalves de Magalhães e
Araújo Porto Alegre.
A publicação de Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, foi considerada o marco inicial
do Romantismo brasileiro.

A poesia indianista
da primeira geração romântica
O clima de nacionalismo propiciado pela Independência do
Brasil inspirou os poetas da primeira geração romântica
a buscar o registro e a divulgação de uma identidade nacional. O espírito que animou essa geração de escritores a
criar uma literatura brasileira foi resumido por Gonçalves
de Magalhães da seguinte forma: “Cada povo tem sua literatura própria, como cada homem seu caráter particular,
cada árvore seu fruto específico”.
Os poetas da primeira geração romântica elegeram o índio
como símbolo nacional para divulgar valores e princípios

que pretendiam apresentar aos leitores, assim como, na
Europa, a figura do cavaleiro medieval foi usada com o
mesmo fim pelos escritores daquele continente.
O professor Antonio Candido ressalta que, durante o
Romantismo, a figura do índio
se tornou imagem ideal e permitiu a identificação do brasileiro com
o sonho de originalidade e de passado honroso, além de contribuir
para reforçar o sentimento de unidade nacional, sendo, como era,
algo acima da particularidade de cada região [...]. O indianismo
proporcionou deste modo um antepassado mítico, que lisonjeava
por causa das virtudes convencionais que lhe eram arbitrariamente
atribuídas, inclusive pela assimilação ao cavaleiro medieval, tão em
voga na literatura romântica.
CANDIDO, Antonio. O Romantismo no Brasil.
São Paulo: Humanitas, 2002. p. 89. (Fragmento).

Observe a pintura e leia o texto a seguir.
Museu de Arte de são PAulo Assis ChAteAubriAnd,
te ubriAnd, são
teA
ão PA
PAulo
P
Aul

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Romantismo no Brasil: o
discurso da nacionalidade

MEIRELLES, Victor. Moema. 1866. Óleo sobre tela, 129 × 190 cm. Museu de
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – Masp, São Paulo, SP.

Nessa obra de Victor Meirelles vemos a índia Moema, personagem
da conhecida história das aventuras de Diogo Álvares, o Caramuru,
entre os índios brasileiros. Segundo a narrativa, Moema morre ao tentar
seguir a nado a embarcação em que Diogo Álvares retornava a Portugal.
Na pintura, observamos a figura da índia em destaque e, ao fundo, a
floresta. Assim, dois elementos centrais da construção da identidade
nacional empreendida pelos primeiros românticos brasileiros aparecem
aqui: a figura do nativo e a natureza da terra. Um crítico da época
chamou a atenção para o fato de que essa pintura retrata bem o ideal
de seu tempo ao idealizar a figura da índia morta, que, ao contrário do
que se espera de um corpo devolvido pelas águas, aparece bela e em
uma posição que lhe concede nobreza e tragicidade.
CATÁLOGO do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.
Coordenação geral: Luiz Marques. São Paulo: Ed. Prêmio, 1998.
Disponível em: <http://www.masp.art.br/servicoeducativo/
assessoriaaoprofessor-ago06.php>. Acesso em: 15 out. 2010.
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Além de símbolo nacional, os românticos idealizavam o
índio como homem livre e ainda intocado pelos males da
civilização e da vida em sociedade. A definição de “bom
selvagem”, dada pelo filósofo francês Jean-Jacques
Rousseau, influenciou fortemente essa idealização do
indígena. Segundo Rousseau, o homem nasce bom e é a
sociedade que o corrompe. O índio, de acordo com essa
visão, viveria ainda em estágio anterior à corrupção das
sociedades modernas.
Formalmente, os versos indianistas são marcados pelo
controle da métrica e pela escolha das rimas. Um recurso formal usado nessa poesia para aproximar o leitor dos
costumes indígenas é fazer com que o ritmo do poema
se assemelhe ao toque ritual dos tambores, usados nas
cerimônias desses povos.
Outro recurso de linguagem usado pelos poetas é uma
delicada caracterização da natureza brasileira, espaço
no qual se desenvolvem os acontecimentos narrados nos
poemas indianistas.

Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.
II
Um dia vivemos!
O homem que é forte
Não teme da morte;
Só teme fugir;
No arco que entesa
Tem certa uma presa,
Quer seja tapuia,
Condor ou tapir.
III
O forte, o cobarde
Seus feitos inveja
De o ver na peleja
Garboso e feroz;
E os tímidos velhos

Gonçalves Dias

Observe, nos versos a seguir, a caracterização positiva
do índio, própria da poesia indianista da primeira geração
romântica.

Canção do Tamoio
I
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:

Curvadas as frontes,
Escutam-lhe a voz!
IV
Domina, se vive;
Se morre, descansa
Dos seus na lembrança,
Na voz do porvir.
Não cures da vida!
Sê bravo, sê forte!
Não fujas da morte,
Que a morte há de vir!
V
E, pois que és meu filho,
Meus brios reveste;
Tamoio nasceste,
Valente serás.
Sê duro guerreiro,
Robusto, fragueiro,
Brasão dos tamoios
Na guerra e na paz.
DIAS, Gonçalves. Poesias completas. v. II.
Rio de Janeiro: Científica, 1965. p. 139-142.

Renhida: disputada; sangrenta.
Tapir: anta.
Porvir: futuro.
Não cures da vida: não te
ocupes (não cuides) da vida.
Fragueiro: impetuoso;
incansável.

Viver é lutar.
A vida é combate,

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo no Brasil: primeira geração.

Que os fracos abate,
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Estudou direito na Universidade de Coimbra, em Portugal,
onde leu os textos românticos de Almeida Garrett e de
Alexandre Herculano. Essas influências literárias foram
importantes para o seu desenvolvimento como poeta
romântico.
Na obra de Gonçalves Dias aparecem os grandes temas
românticos: natureza,
natureza pátria e religião.
Suas principais obras sã
são: Primeiros
imeiros cantos (1846), Segundos cantos (1848), As sextilhas do frei Antão (1848) e
Últimos cantos (1851). Escreveu também algumas peças
de teatro,
te atro, sendo Leonor
onor de Mendonça (1847) a mais
ma is
conhecida.
Os versos indianistas são a parte mais importante da
obra de Gonçalves Dias. Neles é construída uma imagem heroica e nobre do índio brasileiro. Destacam-se
os poemas “Os timbiras”, “Canto do piaga”, “Deprecação” e “I-Juca Pirama”. O domínio do ritmo nesses
poemas contribuiu para a popularidade da poesia
indianista, o que ajudou no empenho dos poetas da
primeira geração em divulgar a versão romântica dos
símbolos nacionais.
Nos poemas indianistas, as características dos indígenas são sempre positivas e enaltecedoras: bravura,
honra, lealdade.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nos graves conselhos,

Romantismo no Brasil: primeira geração

Enem e vestibulares

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.
[...]

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer eu encontro lá;

Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético: a
paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que
a) o ufanismo, a 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 característica 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 realidade 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.
2. (Enem-Inep)
Museu nACionAl dA
d dinAMArCA,
dinAMA
CoPenhAgue

1. (Enem-Inep)

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.
DIAS, Gonçalves. Poesia e prosa completas.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. (Fragmento).

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 tem 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 eu volte pra São Paulo
Sem que eu veja a rua 15
E o progresso de São Paulo.
ANDRADE, Oswald de.
Cadernos de poesia do aluno Oswald.
São Paulo: Círculo do Livro, s.d.

ECKHOUT, Albert. Homem tapuia. 1643. Óleo sobre tela, 266 × 159 cm.
Museu Nacional da Dinamarca, Copenhague.
Romantismo no Brasil: primeira geração
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CAMINHA, P. V. A carta. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br.>.
Acesso em: 12 ago. 2009.

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout
e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que
a) ambos se identificam pelas características estéticas
marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas.
b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é
apenas fantasioso.
c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que
sofreriam processo colonizador.
d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre
a cultura europeia e a cultura indígena.
e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da
catequização jesuítica.
3. (Cesgranrio-RJ)

c) Apesar de terem sido escritas em épocas diversas, constata-se a unidade de pensamento em
suas poesias.
d) Por serem fruto de criações sob influências locais distintas, suas poesias apresentam-se diferenciadas.
e) A força poética de seus versos realiza-se na perfeita harmonia entre forma e conteúdo.
4. ( U F J F - M G ) Leia o fragmento abaixo do poema
“I-Juca-Pirama”, de Gonçalves Dias, para responder
à questão.

Tu choraste em presença da morte?
Em presença de estranhos choraste?
Não descende o cobarde do forte;
Pois choraste, meu filho não és!
Possas tu, descendente maldito
De uma tribo de nobres guerreiros,
Implorando cruéis forasteiros,
Seres presa de vis Aimorés.
Possas tu, isolado na terra,

1. Dei o nome de PRIMEIROS CANTOS às poesias que agora publico, porque espero que não serão as últimas.
2. Muitas delas não têm uniformidade nas estrofes, porque
menosprezo regras de mera convenção; adotei todos os
ritmos da metrificação portuguesa, e usei deles como me
pareceram quadrar melhor com o que eu pretendia exprimir.
3.Não têm unidade de pensamento entre si, porque foram
compostas em épocas diversas – debaixo de céu diverso – e
sob a influência de impressões momentâneas. [...]
4.Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de
sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento
que me vem de improviso, e as ideias que em mim desperta
a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim
da natureza. Casar assim o pensamento com o sentimento
– o coração com o entendimento – a ideia com a paixão –
colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a
vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da
religião e da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir,
como eu a sinto sem a poder traduzir.
Gonçalves Dias. “Prólogo aos primeiros cantos”.

62

b) As suas poesias não apresentam apego à rigidez
métrica, apresentando ritmos variados.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de
bons rostos e bons narizes, benfeitos. Andam nus, sem nenhuma
cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar
suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como
têm em mostrar o rosto.

Sem arrimo e sem pátria vagando,
Rejeitado da morte na guerra,
Rejeitado dos homens na paz,
Ser das gentes o espectro execrado;
Não encontres amor nas mulheres,
Teus amigos, se amigos tiveres,
Tenham alma inconstante e falaz!

O trecho do poema “I-Juca-Pirama” refere-se ao momento em que o filho guerreiro volta para a sua tribo
e se encontra com seu pai após ter pedido ao líder da
tribo inimiga, pela qual havia sido capturado, que o
poupasse da morte para que pudesse cuidar de seu
pai amado, muito velho, até este morrer. Pensando
nos valores defendidos pelo Indianismo romântico
no Brasil, pode-se dizer que a reação do pai ocorre
porque o filho:
a) considerou-o um velho incapaz, evidenciando que
não o amava de forma digna.
b) demonstrou fraqueza diante da morte, o que representava falta de dignidade.

Gonçalves Dias, em seu “Prólogo aos primeiros cantos”,
expõe sua concepção de Poesia, que reflete as características da estética romântica.

c) usou-o como desculpa para escapar da morte, ou
seja, não possuía nobreza de sentimento.

Assinale o que contraria as ideias contidas nos três
primeiros parágrafos, em relação a Gonçalves Dias.

d) havia sido capturado pelos inimigos, tornando-se
incapaz de continuar a ser um guerreiro.

a) A Poesia reflete os mais variados estados de espírito do poeta, sendo fruto da emoção momentânea.

e) era, na verdade, descendente de outra tribo, o que
o tornava impuro para conviver entre eles.

suplemento de revisão
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Romantismo no Brasil: segunda geração
Amor e morte, medo e solidão, culto a uma natureza sombria, idealização absoluta da realidade:
os ultrarromânticos levaram a extremos a expressão de sentimentos contraditórios,
vividos pela maioria deles de modo atormentado.

O Ultrarromantismo da segunda
geração romântica

O tema do amor, para os ultrarromânticos, é tratado de
modo idealizado. É comum que esses poetas projetem a
realização amorosa em sonhos e fantasias e não esperem
que suas ambições amorosas se concretizem no mundo
real.
A ideia de morrer, para o ultrarromântico, tem sentido
positivo, pois representa o fim da agonia de viver.

A segunda geração romântica é caracterizada por uma
postura de exagero sentimental. Inspirados por escritores
ingleses como Byron e Shelley, os poetas ultrarromânticos
procuram expressar sentimentos arrebatados. Esse arrebatamento aparece na poesia dessa geração de diversas
formas:
no desejo de evasão da realidade;
na atração pelo mistério;
na consciência da inadaptação do artista à sociedade
em que vive;
no culto a uma natureza mórbida e soturna;
na idealização da mulher virginal e etérea.

No poema a seguir, o eu lírico encontra na morte a solução para a “dor da vida que devora”. Essa visão da morte
como término de todo sofrimento aparece em vários poemas ultrarromânticos.

•
•
•
•
•

Se eu morresse amanhã!
Se eu morresse amanhã, viria ao menos
Fechar meus olhos minha triste irmã;

A natureza, para os ultrarromânticos, é uma força misteriosa
osa e incontrolável,
incontrolável qu
que pode simbolizar os sentimentos
arrebatados do eu lírico.
Os artistas dessa geração
ração valorizam
lorizam a figura do poeta co
como
ser incompreendido
incompreendido e is
isolado que defende valores morais
rais
e éticos
éticos opostos
opostos aos
aos interesses econômicos
onômicos da burguesia.
rguesia.

Minha mãe de saudades morreria
Se eu morresse amanhã!
Quanta glória pressinto em meu futuro!
Que aurora de porvir e que manhã!
Eu perdera chorando essas coroas

Assim como os náufragos, o poeta ultrarromântico
se vê como um ser isolado e rodeado por uma natureza
ameaçadora.

Se eu morresse amanhã!

The Bridgeman arT LiBrary inTernaTionaL/KeysTone - museu do Louvre, paris

Que sol! que céu azul! que doce n’alva

GÉRICAULT. O naufrágio. 1821-1824. Óleo sobre tela, 19 × 25 cm.

Diferentemente dos poetas da primeira geração romântica,
que se dedicavam à criação de uma identidade nacional,
os poetas da segunda geração se mostram mais preocupados com a expressão de sentimentos.

Acorda a natureza mais louçã!
Não me batera tanto amor no peito
Se eu morresse amanhã!
Mas essa dor da vida que devora
A ânsia de glória, o dolorido afã…
A dor no peito emudecera ao menos
Se eu morresse amanhã!
AZEVEDO, Álvares de. In: FACIOLI, Valentin;
OLIVIERI, Antônio Carlos (Orgs.). Poesia brasileira:
Romantismo. São Paulo: Ática, 2000. p. 60.

Porvir: o que está por
vir; futuro.
Alva: primeira claridade
da manhã; aurora.
Louçã: bela, viçosa.
Afã: ansiedade,
inquietação.

A presença da morte como tema da preferência dos ultrarromânticos também se manifestará na imagem da beleza
feminina. Os poemas dessa geração romântica apresentam
virgens lânguidas, pálidas e etéreas, em lugar das virgens
robustas pintadas pela primeira geração.
Romantismo no BRasil: segunda geRação
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Casimiro de Abreu
A poesia de Casimiro de Abreu foi a mais lida e declamada
da segunda geração romântica. Seus versos musicais e
sua sensibilidade para temas como a saudade, a natureza
e o desejo lhe garantiram uma popularidade que outros
poetas ultrarromânticos, com seus versos carregados de
pessimismo, não alcançaram.
Na poesia de Casimiro, em vez do pessimismo em relação ao
sentimento amoroso, presente, por exemplo, na obra de Álvares
de Azevedo, vemos sonhos de amor e suspiros de saudades.
O tema do saudosismo destaca a poesia desse autor
do conjunto dos textos ultrarromânticos brasileiros de
sua época. Com seus versos simples, ele dá expressão à
saudade dos exilados (em poemas como “Minha terra”)
e à saudade de uma infância idealizada como inocente e
ingênua (em “Meus oito anos”).
Leia um trecho do poema mais conhecido de Casimiro
de Abreu e observe como o eu lírico projeta na infância,
essa “risonha manhã”, um tempo em que a vida era doce,
em oposição às “mágoas de agora”.

Meus oito anos
Oh! dias de minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!
ABREU, Casimiro de. In: FACIOLI, Valentin;
OLIVIERI, Antônio Carlos (Orgs.). Poesia brasileira:
Romantismo. São Paulo: Ática, 2000. p. 43. (Fragmento).

Álvares de Azevedo
Sua poesia é marcada pelo pessimismo da geração ultrarromântica e também por uma visão irônica do desespero
romântico do poeta solitário. Esse binômio pessimismo-ironia aparece em Lira dos vinte anos, principal obra do
poeta. Logo no prefácio, lê-se que “a unidade deste livro
funda-se numa binômia: – duas almas que moram nas
cavernas de um cérebro pouco mais ou menos de poeta
escreveram este livro, verdadeira medalha de duas faces”.

64
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O poeta moribundo
Poetas! amanhã ao meu cadáver
Minha tripa cortai mais sonorosa!...
Façam dela uma corda e cantem nela
Os amores da vida esperançosa!
[...]
Coração, por que tremes? Se esta lira
Nas minhas mãos sem força desafina,
Enquanto ao cemitério não te levam,
Casa no marimbau a alma divina!
Eu morro qual nas mãos da cozinheira
O marreco piando na agonia...
Como o cisne de outrora... que gemendo
Entre os hinos de amor se enternecia.
AZEVEDO, Álvares de. In: CANDIDO, Antonio. Melhores poemas.
4. ed. São Paulo: Global, 2001. p. 76. (Fragmento).

Sonorosa: melodiosa, harmoniosa.
Marimbau: instrumen
instrumento de percussão constituído por
placas de madeir
madeira formando um teclado, percutidas por
duas baquetas, tendo cabaças como ressoadores.
essoadores.

Álvares de Azevedo também escreveu prosa, como Noite
na taverna,
taverna e drama
drama, como Macário.
Macário
Em Noite na taverna,
taverna um grupo de rapazes reunidos numa
taverna relata suas aventuras amorosas. O desejo carnal,
que é visto pelos ultrarromânticos como o lado destrutivo do
sentimento amoroso, dá unidade às narrativas feitas pelos
diferentes personagens que participam dessa reunião.
Macário, peça teatral, apresenta cenário bem semelhante
ao de Noite na taverna. Trata-se do diálogo, à noite, numa
taverna, entre um estudante e um estranho, que mais tarde
se apresenta como Satã. Essa obra mostra o interesse do
autor por temas satânicos.
O conjunto da obra de Álvares de Azevedo é povoado por
imagens de culpa associadas à erotização do relacionamento amoroso, que simbolizam a obsessão desse autor
com o lado macabro da vida e do amor.

Fagundes Varela
Embora o poeta tenha escrito textos ultrarromânticos, o
conjunto de sua obra mostra os primeiros sinais da preocupação com temas sociais, característica que antecipa o
traço fundamental definidor dos autores da terceira geração
romântica. Por isso, é visto como um autor de transição.
Apesar de abordar os temas preferidos dos ultrarromânticos (solidão, morte, inadaptação social), Fagundes Varela
compôs poemas que apresentam a escravidão como
injustiça social e ofensa à humanidade.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo no Brasil: segunda geração.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A liberdade formal é traço característico da produção poética dessa geração, mas seus autores usam com frequência
palavras que os ajudam a construir imagens de saudade,
solidão, morte e pessimismo.
Os termos escolhidos remetem a uma existência depressiva,
em alguns casos marcada pela irracionalidade e, em outros,
pela obsessão pela morte. Substantivos e adjetivos que
indicam palidez são também utilizados para caracterizar a
beleza feminina etérea idolatrada pelos autores do período.

O poema a seguir, que faz parte de Lira dos vinte anos,
apresenta uma perspectiva irônica da figura do poeta
solitário e sofredor. Nele, Azevedo trata com humor temas
recorrentes na poesia ultrarromântica: a proximidade da
morte (“amanhã ao meu cadáver”) e a não realização das
aspirações amorosas do eu lírico, que podem apenas ser
cantadas (“cantem nela / Os amores da vida esperançosa”).

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A linguagem da poesia
da segunda geração

Romantismo no Brasil: segunda geração

Enem e vestibulares
2. (Uerj)

1. (UEG-GO)

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eis aí quem eu sou: se quisesse contar-vos longas histórias
do meu viver, vossas vigílias correriam breves demais...

Na minha terra
Amo o vento da noite sussurrante

– Um dia – era na Itália – saciado de vinho e mulheres, eu
ia suicidar-me. A noite era escura e eu chegara só na praia.
Subi num rochedo: daí minha última voz foi uma blasfêmia,
meu último adeus uma maldição... meu último, digo mal;
porque senti-me erguido nas águas pelo cabelo.

A tremer nos pinheiros

Então na vertigem do afogo o anelo da vida acordou-se
em mim. A princípio tinha sido uma cegueira – uma nuvem
ante meus olhos, como aos daquele que labuta nas trevas,
a sede da vida veio ardente: apertei aquele que me socorria:
fiz tanto, em uma palavra, que, sem querê-lo, matei-o. Cansado do esforço desmaiei...

No tardio verão,

AZEVEDO, Álvares de. Noite na taverna.
Porto Alegre: L&PM, 2009. p. 30.

E a cantiga do pobre caminhante
No rancho dos tropeiros;
E os monótonos sons de uma viola
E a estrada que além se desenrola
No véu da escuridão;
A restinga d’areia onde rebenta
O oceano a bramir,
Onde a lua na praia macilenta
Vem pálida luzir;
E a névoa e flores e o doce ar cheiroso

Considerando-se o trecho acima:

Do amanhecer na serra,

a) Aponte duas características românticas nele presentes.

E o céu azul e o manto nebuloso

O texto apresenta como características românticas os aspectos

Do céu de minha terra;

de morbidez e depressão em relação à existência. No texto,

E o longo vale de florinhas cheio
E a névoa que desceu,

essa temática tem como pano de fundo a boemia, tanto física

Como véu de donzela em branco seio,

spleen. Além disso, verifica-se
como espiritual, relacionada ao spleen

As estrelas do céu.
Álvares de Azevedo. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.

a valorização da subjetividade, expressa por meio de emoções
e sentimentos do eu lírico. Ainda é possível destacar a aproximação com a morte, o gosto por ambientes noturnos e grandiosos, como o rochedo e o mar, e o individualismo expresso na

Bramir: produzir
estrondo.
Macilenta: sem
brilho ou viço.

supervalorização da própria vida em detrimento da vida alheia.

O texto de Álvares de Azevedo evidencia o tratamento
concedido à natureza pelos poetas do Romantismo. Identifique dois traços que caracterizam esse tratamento e
cite um exemplo do texto para cada um deles.
Traço – A visão subjetiva ou intimista da natureza.

b) Explique o conflito interno do narrador-protagonista.

Um dos exemplos:

O conflito interno do narrador-protagonista é dado pelo desejo de

• Amo o vento da noite sussurrante;

morrer e pelo anseio de viver. Inicialmente, o eu lírico busca a

• E os monótonos sons de uma viola;

morte pelo suicídio. Porém, no momento em que se percebe salvo

Traço – A preferência pela noite, pela lua, pelos aspectos nebulosos

do afogamento, o narrador-protagonista passa a lutar pela vida. Tal

da natureza.

desejo se expressa de maneira tão ávida que o leva a suprimir a vida

Um dos exemplos:

daquele que o tenta salvar.

• E a estrada que além se desenrola /
No véu da escuridão;

Romantismo no Brasil: segunda geração
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• Onde a lua na praia macilenta / Vem pálida luzir;
• E o longo vale de florinhas cheio / E a névoa que desceu.

4. O poema de Álvares de Azevedo (texto 2), assim como o
de Cacaso (texto 1), trabalha com o par desejo/realidade.
Com base nessa afirmação, demonstre, a partir de elementos textuais, que “Adeus, meus sonhos!” constitui
forte ilustração da poética da segunda geração romântica, à qual pertence o autor.

(UFRJ) Textos para as questões 3 e 4.

Texto 1
Happy end

No poema de Álvares de Azevedo, o sonho de uma concretização

(Cacaso)

O meu amor e eu

amorosa desfaz-se diante de uma realidade que frustra o desejo

nascemos um para o outro

do eu lírico: adeus meus sonhos, eu pranteio e morro!. Esse

agora só falta quem nos apresente

quadro se configura numa atmosfera típica da segunda geração

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

romântica: mórbida e melancólica.

Texto 2
Adeus, meus sonhos!
Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!
Não levo da existência uma saudade!
E tanta vida que meu peito enchia
Morreu na minha triste mocidade!

5. (Unifesp) Leia os versos de Fagundes Varela.

Misérrimo! votei meus pobres dias

Roem-me atrozes ideias,

À sina doida de um amor sem fruto,

A febre me queima as veias,

E minh’alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto.
Que me resta, meu Deus? morra comigo

A vertigem me tortura!...
Oh! por Deus! quero dormir,
Deixem-me os braços abrir

A estrela de meus cândidos amores,

Ao sono da sepultura!

Já que não levo no meu peito morto

Despem-se as matas frondosas,

Um punhado sequer de murchas flores!
Álvares de Azevedo.

Caem as flores mimosas
Da morte na palidez:
Tudo, tudo vai passando,

3. O texto “Happy end” – cujo título (“final feliz”) faz uso de
um lugar-comum dos filmes de amor – constrói-se na
relação entre desejo e realidade, e pode ser considerado
uma paródia de certo imaginário romântico.

Mas eu pergunto chorando
– Quando virá minha vez?

Justifique a afirmativa, levando em conta elementos
textuais.

Os versos filiam-se ao estilo

O título do poema de Cacaso e seus dois primeiros versos reme-

a) árcade, flagrado pela alusão à natureza como forma de
fugir dos problemas.

tem a um amor predestinado, idealizado. O desejo de realização
desse amor, entretanto, é desmontado pelo terceiro verso, que
traz a contingência da realidade. Essa ironia destrutiva é característica do discurso paródico.

b) ultrarromântico, influenciado pelo Mal do Século, e
presentificam o pessimismo e a morte.
c) condoreiro, distanciado da visão egocêntrica, pois estão
voltados aos problemas sociais.
d) parnasiano, cuja busca de perfeição formal é mais
relevante que a expressão da emoção.
e) simbolista, em que o pessimismo e a dor existencial
levam o eu lírico à transcendência.
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Romantismo no Brasil: terceira geração
Preocupados com o mundo ao seu redor, os poetas da terceira geração romântica
abandonam a idealização amorosa e passam a questionar os valores da sociedade.

Uma nação em
busca de ordem

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Afundado em uma de suas maiores crises econômicas,
o Brasil era, desde 1840, governado pelo imperador
D. Pedro II, que assumiu o trono aos 14 anos.
Durante os dez primeiros anos do reinado de Pedro II,
começaram a proliferar ideias abolicionistas e republicanas pelo país, e diversas revoltas ameaçavam a
hegemonia nacional, como a Balaiada no Maranhão, a
revolta dos liberais em São Paulo e em Minas Gerais e
o movimento dos farroupilhas no Rio Grande do Sul.
Na década de 1850, o contexto econômico brasileiro
começou a se modificar, embalado pela prosperidade
da cultura cafeeira. Esse novo cenário animava a classe latifundiária,
latifundiária à qual pertenciam os mais fervorosos
fensores do sistema escravagista.
escravagista
defensores

Uma maioria silenciosa
Entre 1500 e 18
1822,
22 a população
pulação africana no Brasil
superava em três vezes a de portugueses, segundo as
estimativas.
Em 1850, a Lei Eusébio de Queirós instituiu punições para
aqueles que fossem surpreendidos realizando o tráfico de
escravos. No entanto, sempre havia quem encontrasse
meios de burlar a proibição.

A sociedade se divide
A questão escravista dividiu os políticos brasileiros em
três grupos com ideias distintas.

• Os emancipacionistas defendiam a extinção lenta e

gradual da escravidão, permitindo que os latifundiários
se organizassem para substituir a mão de obra africana,
sem prejuízo das lavouras.

• Os abolicionistas propunham a libertação imediata de
todos os escravos.

• Os escravistas pregavam a manutenção do sistema ou

exigiam o pagamento de indenizações aos proprietários,
caso a escravidão fosse abolida.

• Essa agitação política compunha o cenário no qual surgiria a poesia da terceira geração romântica.

O Condoreirismo:
a poesia clama
por liberdade
Com a prosperidade econômica, gerada pelas exportações de café, São Paulo modernizou-se e passou
a promover festas e saraus com grande frequência,
como em cidades europeias.
Nesse mesmo período, nos engenhos, os escravos
sofriam em senzalas úmidas e frias.
Inspirados pelos princípios libertários defendidos
por Victor Hugo – “a arte de hoje não deve buscar
apenas o belo, mas sobretudo o bem” –, poetas
como Castro Alves, Pedro Luís e Sousândrade
escreveram sobre o horror da escravidão e outros
temas sociais.
ciais.
O condor,
condor ave da cordilheira
rdilheira dos
do s Andes capaz de vo
voar
em grandes altitudes,
titudes, foi escolhido
es colhido como símbolo
mbolo
da liberdade.
liberdade De
Dessa
ssa forma, os poetas que tratavam
atavam
de temas
te mas relacionados
lacionados a questões
estões sociais passaram
a ser conhecidos
nhecidos como condoreiros, e a vertente
social da poesia romântica recebeu a designação
de Condoreirismo.

O projeto literário
da poesia da
terceira geração
Diferentemente dos jovens ultrarromânticos que se
isolavam da sociedade e procuravam dar vazão à
força dos sentimentos, os condoreiros participavam
apaixonadamente dos debates sociais, promovendo
uma literatura mais engajada, mais consciente do
contexto brasileiro da época.
O projeto literário da terceira geração romântica
brasileira era denunciar, por meio da poesia, as injustiças sociais.
Castro Alves e os condoreiros fizeram da poesia o
instrumento de uma causa social: a libertação dos
escravos.
Nesse momento, os jornais se fortaleciam como
instrumentos de divulgação das obras literárias,
até então restritas a saraus, bailes e associações
estudantis.
Romantismo no BRasil: teRceiRa geRação
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Castro Alves:
o último dos
poetas românticos

Composta para ser declamada, a poesia condoreira
faz uso intenso de vocativos e exclamações. A pontuação é um dos recursos mais explorados por esses
poetas, uma vez que procuram dar aos textos um tom
característico da oratória.
Outro aspecto do Condoreirismo é o gosto pelas imagens exageradas, hiperbólicas, que provocam impacto no leitor e despertam emoções mais fortes.
Leia, a seguir, o trecho final da parte IV do poema “O navio negreiro”, de Castro Alves, em que é possível observar
essas características do Condoreirismo.

[...]

A produção literária de Castro Alves revela um importante deslocamento em relação aos textos dos autores
das duas primeiras gerações românticas: o sentimento da
natureza é substituído pelo sentimento da humanidade; a
ordem do coração é trocada pela ordem do pensamento.
Essas duas marcas são o traço distintivo da sua obra.
Entre os livros de poesia que escreveu, destacam-se
Espumas flutuantes (1870), publicado ainda em vida,
A cachoeira de Paulo Afonso (1876) e Os escravos (1883),
publicações póstumas.

O cantor
dos escravos
Castro Alves aderiu à causa abolicionista e fez de muitos
poemas o espaço para divulgar, entre seus leitores, o
sofrimento em que viviam os africanos escravizados.
Os textos mais conhecidos sobre a escravidão apareceram no livro Os escravos, em que a maior parte dos
poemas é dedicada
dicada ao tema. Dois deles se destacam:
“Vozes
zes d’África” e “O navio negreiro”.
negreiro

Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia,
E chora e dança ali!
Um de raiva delira, outro enlouquece,
Outro, que martírios embrutece,
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,
E após fitando o céu que se desdobra,
Tão puro sobre o mar,
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!
Fazei-os mais dançar!...”

“O
O navio negreiro”
negreiro é um longo
ngo po
poema
ema que trata do sofrimento dos negros confinados em um navio,
vio, o que ajuda
compreender
por que sua adesão representou
a co
mpreender po
presentou um
importante
portante impulso à causa abolicionista.
olicionista. Cada um dos
do
seis cantos que compõem o poema cria uma cena para
caracterizar essa travessia atlântica.

• A imagem inicial é a de um navio que singra os mares.
Pedindo auxílio ao albatroz, a águia do oceano, o eu
lírico se aproxima da nau e descobre, horrorizado, que
o cenário paradisíaco esconde cenas macabras.

• A última parte do poema propõe uma interessante relei-

E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais...
Qual um sonho dantesco as sombras voam!...
Gritos, ais, maldições, preces ressoam!
E ri-se Satanás!...
Disponível em:
<http://www.culturabrasil.pro.br/
navionegreiro.htm>.
Acesso em: 22 nov. 2010.

tura da questão da nacionalidade, tão cara aos poetas
românticos. Se os versos indianistas de Gonçalves Dias
defendiam o orgulho da pátria, a poesia abolicionista
de Castro Alves denuncia o país que empresta sua
bandeira – símbolo maior da nação livre – para cobrir os
corpos torturados dos escravos.

A poesia lírica:
erotização feminina
Além de poemas de cunho abolicionista e social, Castro
Alves compôs belos poemas líricos.
Com uma sensualidade explícita, sem precedentes no
Romantismo brasileiro, a poesia lírica de Castro Alves substitui as virgens inacessíveis, dos poetas ultrarromânticos,
por mulheres reais, lascivas, sedutoras.

Doudas: doidas.
Dantesco: pavoroso,
medonho.

68
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com o intuito de atingir um público mais numeroso, os
poetas condoreiros iam aos teatros, às sacadas dos
jornais e às praças públicas declamar seus versos.
Surgia o poeta-orador.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Linguagem:
a oratória
emocionada

Observe um trecho do poema “O gondoleiro do amor”.

Mudo, inquieto, rápido, inconstante,
E em desalinho o manto que trajava.

Teu seio é vaga dourada
Ao tíbio clarão da lua,
Que, ao murmúrio das volúpias,
Arqueja, palpita nua;
Como é doce, em pensamento,

A fronte mais que nunca aflita, branca
E pálida, os cabelos em desordem,
Qual o que sonhos alta noite espanca,
“Acordem, olhos meus, dizia, acordem!”

Do teu colo no languor

E de través, espavorido olhando

Vogar, naufragar, perder-se

Com olhos chamejantes da loucura,

O gondoleiro do amor!?

Propendia p’ra as bordas, se alegrando

ALVES, Castro. O gondoleiro do amor.
Espumas flutuantes. São Paulo:
Ateliê Editorial, 1997. p. 104. (Fragmento).

Ante a espuma que rindo-se murmura:
Sorrindo, qual quem da onda cristalina

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Pressentia surgirem louras filhas;
Vaga: onda.
Tíbio: sem vigor;
fraco, débil.
Languor:
sensualidade;
voluptuosidade.
Vogar: deslizar.

Fitando olhos no sol, que já s’inclina,
E rindo, rindo ao perpassar das ilhas.
– Está ele assombrado?... Porém, certo
Dentro lhe ideia vária tumultua:
Fala de aparições que há no deserto,

Sousândrade:
a identidade americana

Sobre as lagoas ao clarão da lua.
Imagens do ar, suaves, flutuantes,

Diferentemente de ou
outros poetas
etas românticos br
braasileiros, Sousândrade
So usândrade se preocupou
eocupou em definir uma
um
identidade
entidade representativa de toda a América,
América e nã
não
o
só do povo brasileiro.
asileiro.

Ou deliradas, do alcantil sonoro,

No poema “Guesa errante”, o poeta narra uma viagem em que destaca elementos da natureza andina
para exaltar a exuberância do cenário americano e
a força dos habitantes do Novo Continente. O texto
retoma uma lenda dos índios quíchua, habitantes de
regiões da Bolívia e do Peru. O termo guesa significa “sem casa” e mostra a condição de errante e de
desamparo que é abordada no poema, criando uma
identidade americana em sentido mais amplo.

Uma imagem fatal (para o ocidente,

Observe, a seguir, um trecho do poema, que metaforiza a queda do império Inca diante dos conquistadores
europeus e mostra a morte como uma passagem, que
levaria o povo vencido (representado pelo guesa) a uma
elevação espiritual.

O Guesa / Canto terceiro
As balseiras na luz resplandeciam –
Oh! que formoso dia de verão!
Dragão dos mares, – na asa lhe rugiam
Vagas, no bojo indômito vulcão!
Sombrio, no convés, o Guesa errante
De um para outro lado passeava

Cria nossa alma; imagens arrogantes,
Ou qual aquela, que há de riso e choro:

Para os campos formosos d’áureas gemas,
O sol, cingida a fronte de diademas,
índio e belo atravessa lentamente):
Estrela de carvão, astro apagado
Prende-se mal seguro, vivo e cego,
Na abóbada dos céus, – negro morcego
Estende as asas no ar equilibrado.
Disponível em: <http://www.revista.
agulha.nom.br/soua.html>.
Acesso: em 22 nov. 2010.

Balseiras: balsas.
Bojo: parte mais larga de um corpo.
Indômito: bravo, indomado.
Alcantil: precipício,
despenhadeiro.
Cingida: circundada;
coroada.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo no Brasil: terceira geração.
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Romantismo no Brasil: terceira geração

Enem e vestibulares

Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lájea fria.
ALVES, Castro. In: IVO, Ledo (Sel.). Os melhores poemas
de Castro Alves. São Paulo: Global, 1983.

Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte prematura,
ainda na juventude.
A imagem da morte aparece na palavra:
a) embalsama.
b) infinito.
d) dormir.
e) sono.
2. (UnB-DF – adaptada)

O navio negreiro (Castro Alves)
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas
Ao quente arfar das virações marinhas,
Veleiro brigue corre à flor dos mares,
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai? Das naus errantes
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?
Neste saara os corcéis o pó levantam,
Galopam, voam, mas não deixam traço.
Homens do mar! ó rudes marinheiros,
Tostados pelo sol dos quatro mundos!
Crianças que a procela acalentara
No berço destes pélagos profundos!
Esperai! esperai! deixai que eu beba
Esta selvagem, livre poesia
Orquestra – é o mar, que ruge pela proa,
E o vento, que nas cordas assobia.
..........................................................
Por que foges assim, barco ligeiro?
Por que foges do pávido poeta?
Oh! quem me dera acompanhar-te a esteira
Que semelha no mar – doudo cometa!
[...]
Era um sonho dantesco... o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar.
suplemento de revisão
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Considerando o poema “O navio negreiro”, o trecho desse
poema transcrito acima e as diversas fases e características do movimento romântico no Brasil, julgue cada item
a seguir como “certo” ou “errado”.
a) Em “O navio negreiro”, Castro Alves expõe duas visões
distintas do veleiro, tema de seu poema: a primeira,
negativa, em que o poeta demonstra não saber por
que o veleiro foge; a segunda, positiva, na qual o poeta
revela ter descoberto o que há dentro do navio.

c) amplidão.

70

Disponível em: <http://www.dominiopublico.org.br>.

b) O poema destaca-se como modelo da geração romântica nacionalista, que teve, entre seus maiores expoentes, Gonçalves Dias, poeta que se dedicou a exaltar
as características especificamente nacionais do Brasil.
c) Em “O navio negreiro”, o uso de recursos expressivos,
tais como exclamações e reticências, confirmam o tom
grandiloquente, típico da poesia condoreira.
d) O caráter abominável do tráfico negreiro é intensificado,
no poema, pelo emprego de metáforas, como, por exemplo, a representada pela expressão “orquestra irônica”.
e) O poema “O navio negreiro” representa a visão romântica da luta brasileira pelo abolicionismo, que também
é representada no romance Senhora, de José de Alencar.
f ) O negro, no Romantismo brasileiro, era símbolo de unidade nacional: era o ser que representava as características
mais essenciais da nação, o que justificava a denúncia
feita por Castro Alves no poema “O navio negreiro”.
g) A preocupação central da geração condoreira, no Romantismo brasileiro, era a revelação da intimidade dos
poetas e de seus dilemas psicológicos.
h) No trecho do poema apresentado, o poeta denomina
“orquestra” o conjunto formado por navio, mar e ventos, em clara alusão aos diferentes timbres e às variações de dinâmica produzidas pelo intenso movimento
desses elementos na situação descrita.
i) O trecho “ó rudes marinheiros, / Tostados pelo sol dos
quatro mundos” revela conhecimento sobre as condições de vida da mão de obra utilizada nos navios da
Idade Moderna e Contemporânea.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Oh! eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares;
Ver minh’alma adejar pelo infinito,
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 dormir à tarde
À sombra fresca da palmeira erguida.

Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...
[...]
E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais...
Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...
No entanto o capitão manda a manobra,
E após fitando o céu que se desdobra,
Tão puro sobre o mar,
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!
Fazei-os mais dançar!...”
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. (Enem-Inep) O trecho a seguir é parte do poema “Mocidade
e morte”, do poeta romântico Castro Alves:

j) Do ponto de vista sociológico, é correto afirmar que
os negros, apesar de tratados como objetos no Brasil
colônia, mostravam grande diligência nos serviços
prestados e, tendo impregnado de valores a cultura
brasileira, a exemplo da culinária e da música, destacaram-se, ainda que na condição de escravos, como
agentes civilizadores.
a) errado; b) errado; c) certo; d) certo; e) errado; f) errado; g) errado;
h) certo; i) certo; j) errado.

3. (UFJF-MG) Considerando a leitura integral do poema “O
navio negreiro”, de Castro Alves, caracterize os tempos e os
espaços indicados pelos advérbios ontem e hoje na seguinte
passagem:

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O advérbio ontem refere-se ao período em que os africanos eram
homens livres, e viviam em liberdade em sua terra natal; o advérbio
hoje refere-se ao momento em que se tornam escravos e são levados
num navio negreiro.

4. (UFRGS-RS) Leia as afirmações abaixo, sobre Sousândrade.
I. Trata-se de um autor maranhense do século XIX, cujo
nome verdadeiro é Joaquim de Sousa Andrade, quase
desconhecido dos contemporâneos românticos.
II. “O Guesa” é um longo poema narrativo, composto sobre
uma lenda quíchua que narra o sacrifício de um jovem
imolado por sacerdotes.
III. O poema “O Guesa” traz para a literatura brasileira temas do
capitalismo mundial, entre os quais o da Bolsa de New York.
Quais estão corretas?
c) Apenas III.

b) Apenas II.

d) Apenas I e II.

a) pouco deveu às literaturas estrangeiras, consolidando
de forma homogênea a inclinação sentimental e o
anseio nacionalista dos escritores da época.
b) repercutiu, com efeitos locais, diferentes valores e tonalidades da literatura europeia: a dignidade do homem
natural, a exacerbação das paixões e a crença em lutas
libertárias.
c) constituiu um painel de estilos diversificados, cada
um dos poetas criando livremente sua linguagem,
mas preocupados todos com a afirmação dos ideais
abolicionistas e republicanos.
d) refletiu as tendências ao intimismo e à morbidez de
alguns poetas europeus, evitando ocupar-se com temas
sociais e históricos, tidos como prosaicos.
e) cultuou sobretudo o satanismo, inspirado no poeta
inglês Byron, e a memória nostálgica das civilizações
da Antiguidade clássica, representadas por suas ruínas.

Ontem plena liberdade,
A vontade por poder...
Hoje... cúm’lo de maldade
Nem são livres p’ra... morrer...

a) Apenas I.

6. (Fuvest-SP) Tomadas em conjunto, as obras de Gonçalves
Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves demonstram que,
no Brasil, a poesia romântica:

e) I, II e III.

5. (UFRGS-RS) Assinale a alternativa correta.
a) Álvares de Azevedo, classificado na segunda geração
do Romantismo brasileiro, deixou uma obra composta
de poemas tipicamente indianistas e nacionalistas.
b) Com Castro Alves, a poesia brasileira atingiu o seu
apogeu, apesar do tom tímido que encontramos nos
seus versos.

7. (Uepa) Os fragmentos de poema, a seguir, compõem a
quarta e a quinta partes de “O navio negreiro”, de Castro
Alves, poema em seis partes que traduz a selvageria, a
barbárie cometida contra os escravos.

IV
[...] Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia,
E chora e dança ali!
Um de raiva delira, outro enlouquece,
Outro, que martírios embrutece,
Cantando, geme e ri!
[...] E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais...
Qual um sonho dantesco as sombras voam!...
Gritos, ais, maldições, preces ressoam!
E ri-se Satanás!...
V
“Senhor Deus dos desgraçados!”
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se eu deliro... 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! noites! tempestade!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!... [...]

d) Gonçalves Dias, autor da consagrada “Canção do exílio”, compôs também “Os timbiras”, “Se eu morresse
amanhã” e “Meus oito anos”.

A respeito desses trechos do poema, avalie as seguintes
afirmações:
I. Castro Alves usa de ironia ao delinear um quadro de
pavor que finda concluindo que esse triste desenho
da realidade humana é motivação de gargalhadas
por parte de Satanás: “Gritos, ais, maldições, preces
ressoam! / E ri-se Satanás!...”

e) O saudosismo que caracteriza o lirismo luso-brasileiro
não teve representantes no período romântico.

II. Em: “Senhor Deus dos desgraçados! / Dizei-me vós,
Senhor Deus! / Se eu deliro... se é verdade / Tanto

c) Os poetas do Romantismo foram responsáveis pela
consolidação do sentimento nacional e contribuíram
para o abrasileiramento da língua portuguesa.
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horror perante os céus!?”, observamos um enfrentamento com Deus, pois há um “eu interrogante” questionando, implacavelmente, a divindade.
III. Na estrofe destacada da 5a parte do poema, Castro
Alves centra no “eu” a problemática da sua poesia.
Embora eliminando de todo a emoção pessoal, pode ser
considerada uma grande alegoria do inconformismo
perante tamanha sensação de despropósito que é a
condição dos escravos.
IV. O eu lírico não aceita de forma alguma a tragicidade
do destino dos escravos. Sob esse prisma, problematiza
o poder, percebendo uma mancha de infinito horror
no universo humano frente à passividade de um Deus
que nada faz para modificar a realidade, metaforizada
em: “Ó mar, por que não apagas / Co’a esponja de tuas
vagas / De teu manto este borrão?...”
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa
correta é:

a) Cite e explique a figura de linguagem através da qual
o poeta estrutura todo o poema.
Em “Deus! ó Deus, onde estás” ou em “Onde estás, Senhor Deus?”,
verifica-se o uso da apóstrofe, figura que torna enérgico o chamamento
do interlocutor a que o eu lírico se dirige por meio do vocativo.

b) Identifique os elementos que representam, figuradamente, o abandono e o desespero advindos da escravidão.
O abandono pode ser lido em “Há dois mil anos te mandei meu grito”
ou ainda em “Em meio dos desertos esgarrada”. Já o desespero está
mais nítido nos últimos versos: “Perdida marcho em vão! / Se choro...
bebe o pranto a areia ardente! / Talvez... pra que meu pranto, ó Deus
clemente, / Não descubras no chão!...”.

a) I.
b) II e IV.

10. (Cesgranrio-RJ)

c) I e III.
e) I, II, III e IV.
8. (PPS/Ufal – adaptada) Assinale a alternativa na qual a relação entre os movimentos literários e suas características
mais marcantes está correta.
a) Barroco: racionalismo, equilíbrio e antropocentrismo.
b) Arcadismo: paganismo, carpe diem e bucolismo.
c) 1 a geração romântica: objetivismo, paganismo e
erudição.
d) 2a geração romântica: preocupação social, nacionalismo e racionalismo.
e) 3a geração romântica: sentimentalismo, universalismo
e determinismo.
9. (UFRJ) As estrofes apresentadas a seguir foram retiradas do
poema “Vozes d’África”, de Castro Alves. “Vozes d’África”
é um dos textos em que o poeta expressa sua indignação
diante da escravidão.
Leia, com atenção, o fragmento selecionado para responder às questões propostas em a) e b):

Vozes d’África

Minh’alma é como a fronte sonhadora
Do louco bardo, que Ferrara chora...
Sou Tasso!... a primavera de teus risos
De minha vida as solidões enflora...
Longe de ti eu bebo os teus perfumes,
Sigo na terra de teu passo os lumes...
– Tu és Eleonora...
II
Meu coração desmaia pensativo,
Cismando em tua rosa predileta.
Sou teu pálido amante vaporoso,
Sou teu Romeu... teu lânguido poeta!
Sonho-te às vezes virgem... seminua
Roubo-te um casto beijo à luz da lua
– E tu és Julieta...
III
Na volúpia das noites andaluzas
O sangue ardente em minhas veias rola...
Sou D. Juan!... Donzelas amorosas,
Vós conheceis-me os trenos na viola!
Sobre o leito do amor teu seio brilha...
Eu morro, se desfaço-te a mantilha...
– Tu és Júlia, a Espanhola!...

Deus! ó Deus, onde estás que não respondes!?
Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes,
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde, desde então, corre o infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...

Uma das opções a seguir não caracteriza a poética de
Castro Alves. Indique-a.

[...]

a) Linguagem grandiloquente, rica em hipérboles e apóstrofes.

Mas eu, Senhor!... Eu triste, abandonada,
Em meio dos desertos esgarrada,
Perdida marcho em vão!
Se choro... bebe o pranto a areia ardente!
Talvez... pra que meu pranto, ó Deus clemente,
Não descubras no chão!...
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Os três amores

d) II, III, e IV.
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Castro Alves

b) Oratória adequada para temas sociais, visando ao
convencimento do ouvinte/leitor.
c) Defesa de problemas sociopolíticos, como a escravidão
dos negros e os ideais republicanos.
d) Manutenção do gosto ultrarromântico, quanto ao tratamento de temas, especialmente, na vertente lírico-amorosa.
e) Poesia de cunho social associada ao Condoreirismo, cujo
símbolo é o condor, ave que alcança grandes altitudes.
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O romance urbano
Com suas histórias simples e cheias de reviravoltas, os romances urbanos ampliaram
grandemente o público leitor, ávido por encontrar nas páginas dos jornais personagens e locais
tipicamente brasileiros e valores que norteariam uma sociedade em formação.

Os folhetins estrangeiros começam a ser publicados nos
jornais brasileiros na década de 1830, inaugurando uma
nova forma de entretenimento.
O sucesso dos folhetins estrangeiros estimula autores
brasileiros a publicarem romances seguindo a mesma
estrutura marcada por momentos melodramáticos, finais
felizes e amores repletos de obstáculos.
Os folhetins brasileiros também mostram aspectos
típicos do país, como a vida na corte e os costumes
da burguesia local.

O projeto literário do
romance urbano
Os agentes do discurso
No contexto de produção da literatura romântica, torna-se mais frequente a figura do escritor profissional, que
depende de suas publicações para viver, o que aumenta o
volume de obras escritas no período.

Os romances são inicialmente publicados em jornais e
revistas, dando origem a um público leitor que compra
esses periódicos para acompanhar as histórias.
Em razão da alta taxa de analfabetismo no Brasil do século
XIX, o público leitor é bastante reduzido. No caso dos folhetins românticos, os leitores são basicamente membros
da elite, profissionais liberais e jovens bem informados
sobre o que ocorre nas cidades europeias.
Nesse período, as mulheres ganham importância, já que
costumam ser as interlocutoras dos narradores e tornam-se, progressivamente, leitoras desses textos.

Uma sociedade em formação
O romance urbano dá representação literária à elite
brasileira, por meio de personagens criadas à sua imagem e semelhança, e divulga valores fundamentais para
uma sociedade
ciedade em formação.
Ao trazer os costumes e as personagens locais para
o centro
ntro das obras, o romance urbano contribui
contribui para a
construção
nstrução de uma
um identidade
entidade nacional
nacional.
O romance urbano
bano tem papel importante
im
na democraleitura, já que co
conta
com uma estrutura
tização da leitura
nta co
trutura
uso
narrativa simples e não faz us
o de referências
ferências culturais sofisticadas.

Apesar de posterior ao início do romance urbano no Brasil, o quadro a seguir mostra como consolidado o fato de as
mulheres se tornarem leitoras contumazes.
Pinacoteca do estado de são Paulo. são Paulo, sP.
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O romance urbano:
retrato da
vida na corte

ALMEIDA JR., José Ferraz de. Leitura. 1892. Óleo sobre tela, 141 × 95 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo. São Paulo, SP.
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A linguagem do
romance urbano:
a sedução do leitor

cinemateca

O sucesso de A Moreninha foi tão grande e duradouro que
se tornou um filme com Sonia Braga no papel de Carolina
em 1970 e uma novela da Rede Globo em 1975.

Do ponto de vista da linguagem, duas características
são marcantes no romance urbano: o diálogo que o
narrador estabelece com o leitor, dando à história
um aspecto de confidência; e as referências a locais
e situações do mundo real, facilmente reconhecidas
pelo público.
No trecho a seguir, é possível perceber o narrador
dirigindo-se ao leitor como se estivessem conversando.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha.
São Paulo: Klick, 1997. p. 113. (Fragmento).

Toca a: refere-se a.
Patuscada:
tuscada: folia
animada, divertida
ertida
e barulhenta;
barulhen farra.
farr
De tom: da boa.

O amor segundo Joaquim
Manuel de Macedo
Os romances desse autor são marcados pela simplicidade da estrutura narrativa, pelo humor e pela presença
de personagens características da época e de espaços
tipicamente brasileiros. Além disso, Macedo domina o
uso de várias tramas narrativas para criar emoção em
suas histórias, mesclando momentos de suspense com
outros, cômicos.
Joaquim Manuel de Macedo publicou 18 romances. Suas
principais obras são A Moreninha (1844), O Moço Loiro
(1845) e A luneta mágica (1869).
A Moreninha, sua obra mais conhecida, é o primeiro
romance romântico urbano com qualidade literária. O
livro conta a história de Augusto e Carolina, que, ainda
crianças, trocam juras de amor eterno. Eles tomam
rumos diferentes na vida, mas, já adultos, voltam a se
encontrar, sem que se reconheçam. Depois de muitos
obstáculos e reviravoltas, eles ficam sabendo da verdade e o final feliz é garantido.
Na trama desenvolvida por Macedo manifesta-se o
Romantismo em diversos aspectos da estrutura: na
pureza do amor infantil, que se concretiza na idade
adulta; no mistério da identidade dos amantes; e,
ainda, no traço nacionalista, com a apresentação de
uma lenda indígena.
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Cena do filme A Moreninha, direção de Glauco Mirko Laurelli.
Brasil, 1970. 97 min.

José de Alencar:
um crítico dos
costumes
Alencar privilegia bastante a humanização de suas
personagens, mostrando-as, muitas vezes, como vítimas de pressões da sociedade, do meio em que vivem,
e com comportamentos não raro condenáveis, mas
sempre tendo a oportunidade de se redimirem no final,
entregando-se a sentimentos nobres, como o amor e
a compaixão.
Apesar da clara presença da idealização romântica,
suas histórias de amor apresentam um componente
realista ao examinar a sociedade de modo crítico e
detalhado.
Em Senhora, o casamento por interesse é abordado
por intermédio de Aurélia, moça de poucas posses que,
ao receber uma grande herança, decide “comprar” de
volta o seu amado, que havia preferido ficar noivo de
uma jovem rica.
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19 – Entremos nos corações
O que é bom dura pouco. As festas estão acabadas; nossas
belas conhecidas bordam; nossos alegres estudantes estão de
livro na mão. Mas, pelo que toca a estes, qual é, digam-me,
qual é o estudante que, depois de uma patuscada de tom, não
fica por oito dias incapaz de compreender a mais insignificante
lição? Isto sucede assim; essa pobre gente vê, por toda a parte,
e misturando-se com todos os pensamentos, no livro em que
estuda, nas estampas que observa, na dissertação que escreve, o
baile, as moças e os prazeres que apreciou.

No final feliz do romance Senhora, é possível perceber
claramente a questão do dinheiro e a idealização romântica.
Leia o fragmento.
Seixas recuou um passo até o meio do aposento, e fez
uma profunda cortesia, à qual Aurélia respondeu. Depois
atravessou lentamente a câmara nupcial agora iluminada. Quando erguia o reposteiro ouviu a voz da mulher.

É aspecto marcante nos romances de Alencar a caracterização das heroínas românticas como mulheres fortes, donas
de seu destino. Essas personagens procuram seguir seus
ideais mais puros, mesmo que para isso tenham de enfrentar a condenação da sociedade. É o caso, por exemplo, de
Maria da Glória, protagonista de Lucíola, que se transforma
numa cortesã para ajudar a família empobrecida.

– Um instante! disse Aurélia.
– Chamou-me?
– O passado está extinto. Estes onze meses, não fomos
nós que os vivemos, mas aqueles que se acabam de separar, e para sempre. Não sou mais sua mulher; o senhor
já não é mais meu marido. Somos dois estranhos. Não é
verdade?
Seixas confirmou com a cabeça.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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– Pois bem, agora ajoelho-me eu a teus pés, Fernando,
e suplico-te que aceites meu amor que nunca deixou de
ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendia-te. A
moça travara das mãos de Seixas e o levara arrebatadamente ao mesmo lugar onde cerca de um ano antes ela
infligira ao mancebo ajoelhado a seus pés, a cruel afronta.
– Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão. Aqui a
tens implorando teu perdão e feliz porque te adora, como
o senhor de sua alma.
Seixas ergueu nos braços a formosa mulher, que ajoelhara a seus pés; os lábios de ambos se uniam já em férvido beijo, quando um pensamento funesto perpassou no
espírito do marido. Ele afastou de si com um gesto grave
a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de
amor, e fitou nela o olhar repassado de profunda tristeza.
– Não, Aurélia! Tua riqueza separou-nos para sempre.
A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu
ao toucador, e trouxe um papel lacrado que entregou a
Seixas.
– O que é isto, Aurélia?
– Meu testamento.
Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era
efetivamente um testamento em que ela confessava o
imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro.
– Eu o escrevi logo depois do nosso casamento; pensei
que morresse naquela noite, disse Aurélia com gesto
sublime.
Seixas contemplava-a com os olhos rasos de lágrimas.
– Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu
Fernando. É o meio de a repelires. Se não for bastante,
eu a dissiparei.
***
As cortinas cerraram-se, e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo
amor conjugal.
ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo:
Moderna, 2006. p. 199-200. (Fragmento).

Reposteiro: cortinado que serve para
substituir ou dissimular uma porta.
Travara: segurara com força.
Infligira: impusera, aplicara.
Mancebo: rapaz.

Manuel Antônio de Almeida: a
estética da malandragem
Ao contrário das obras de Macedo e de Alencar, que retratam
basicamente a elite burguesa, Memórias de um sargento de
milícias, de Manuel Antônio de Almeida, destaca as camadas
mais baixas da população. A idealização presente nos romances dos dois primeiros autores dá lugar a personagens
que precisam enfrentar as dificuldades da vida, recorrendo
a pequenos golpes, intrigas e favores para superá-los.
O livro é estruturado em episódios e tem como fio condutor
as aventuras de Leonardinho, filho de Leonardo Pataca e
Maria da Hortaliça, considerado um anti-herói por gostar
de malandragem e estar sempre envolvido com mulheres
e confusões.
O humor com que o narrador conta a história e apresenta
instituições supostamente sérias e respeitadas confere
maior realismo às personagens e aos acontecimentos. Por
isso, Memórias... destoa dos demais romances românticos,
aproximando-se bastante de uma comédia de costumes.
Esse olhar
har crítico e irônico reaparecerá
aparecerá na obra realista
alista de
Machado de Assis.
No trecho de Memórias de um sargento de milícias,
milícias, a
seguir, fica evidente o humor crítico do narrador em relação a um costume muito comum no Brasil: a existência de
agregados, pessoas que vivem de favor na casa de uma
família, não se constituindo propriamente em membros
dela, nem em criados. Esse tema também será abordado
por Machado de Assis, especialmente em Dom Casmurro,
por meio da personagem José Dias.
Em certas casas os agregados eram muito úteis, porque a família
tirava grande proveito de seus serviços, e já tivemos ocasião de dar
exemplo disso quando contamos a história do finado padrinho de
Leonardo; outras vezes porém, e estas eram em maior número, o
agregado, refinado vadio, era uma verdadeira parasita que se prendia
à árvore familiar, que lhe participava da seiva sem ajudá-la a dar os
frutos, e o que é mais ainda, chegava mesmo a dar cabo dela. E o caso
é que, apesar de tudo, se na primeira hipótese o esmagavam com o
peso de mil exigências, se lhe batiam a cada passo com os favores na
cara, se o filho mais velho da casa, por exemplo, o tomava por seu
divertimento, e à menor e mais justa queixa saltavam-lhe os pais em
cima tomando o partido de seu filho, no segundo aturavam quanto
desconcerto havia com paciência de mártir, o agregado tornava-se
quase rei em casa, punha, dispunha, castigava os escravos, ralhava
com os filhos, intervinha enfim nos mais particulares negócios.
Em qual dos dois casos estava ou viria estar em breve o nosso
amigo Leonardo? O leitor que o decida pelo que se vai passar.
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.
Rio de Janeiro: Melhoramentos, s. d. p. 165. (Fragmento).

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo no Brasil: o romance urbano.

O rOmance urbanO

MPSR-LIT-T15(073-077)-b.indd 75

75

1/3/11 5:51 PM

O romance urbano

Enem e vestibulares
1. (Unicamp-SP) O crítico Alfredo Bosi, em sua História concisa
da literatura brasileira, tece algumas considerações sobre
o romance Senhora, de José de Alencar:

Se admitimos que [a mola do enredo] é o fato de o jovem Seixas
casar-se pelo dote, em virtude da educação que recebera, damos
a Alencar o crédito de narrador realista, capaz de pôr no centro do
romance não mais heróis [...] mas um ser venal, inferior. O que seria
falso, pois o fato não passa de um recurso.
a) Cite uma passagem de Senhora que permita considerar
Seixas como um “herói” e não como um “ser inferior”.
A redenção da personagem, de “ser inferior” a “herói”, se dá já no fim

a) A frase “Era no tempo do rei” refere-se a um período histórico determinado e possui, também, uma
conotação marcada pela indeterminação temporal.
Identifique tanto o período histórico a que se refere a
frase quanto a mencionada conotação que ela também
apresenta.
O período histórico a que remete o texto é o século XIX, momento
da chegada da família real ao Brasil (1808) e do rei Dom João VI.
O texto traz, ainda, uma referência aos contos de fadas através da
indeterminação temporal provocada pelo uso de “era” (“era uma vez”).

dignidade, humildade, coragem e liberdade.

b) No trecho aqui reproduzido, o narrador compara duas
épocas diferentes: o seu próprio tempo e o tempo do
rei. Esse procedimento é raro ou frequente no livro?
Com que objetivos o narrador o adota?
Comparar duas épocas diferentes é um procedimento frequente

b) “O fato não passa de um recurso”. Considerando essa
afirmação de A. Bosi, explicite as características do
romance Senhora que permitem considerá-lo uma obra
romântica.

no livro, utilizado para contrapor o tempo presente do narrador
ao passado, o que produz o humor e a ironia do texto, bem como
garante o desenrolar da obra.

Quando Alfredo Bosi afirma que o fato de Seixas se casar com Aurélia em função do dote é apenas um recurso da narrativa, o crítico
resguarda a condição de herói romântico da personagem, o que se

3. (Unicamp-SP) O trecho abaixo pertence ao capítulo XXII
(“Empenhos”), de Memórias de um sargento de milícias.

confirma com a recuperação, ao fim da narrativa, da honradez. Aurélia compreende a “luta” de Seixas para alcançar o seu amor e ser
feliz ao seu lado. Esse processo de redenção é típico dos romances
românticos. Em Senhora, Alencar resvala na crítica às hipocrisias,
mas no final os sentimentos superam as condições sociais.

2. (Fuvest-SP) Leia o trecho de abertura de Memórias de um
sargento de milícias e responda ao que se pede.

Era no tempo do rei.
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da
Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo — O
canto dos meirinhos —; e bem lhe assentava o nome, porque era aí o
lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe (que
gozava então de não pequena consideração). Os meirinhos de hoje
não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do
rei; esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada; formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia
todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós
um elemento de vida: o extremo oposto eram os desembargadores.
Manuel Antônio de Almeida.
Memórias de um sargento de milícias.
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Isto tudo vem para dizermos que Maria-Regalada tinha um
verdadeiro amor ao Major Vidigal; o Major pagava-lho na
mesma moeda. Ora, D. Maria era uma das camaradas mais
do coração de Maria-Regalada. Eis aí porque falando dela
D. Maria e a comadre se mostraram tão esperançadas a respeito da sorte de Leonardo.
Já naquele tempo (e dizem que é defeito do nosso) o
empenho, o compadresco, era uma mola real de todo o
movimento social.
Manuel Antonio de Almeida. Memórias de um
sargento de milícias. Mamede Mustafá Jaouche (Org.).
Cotia: Ateliê Editorial, 2000. p. 319.

a) Explique o “defeito” a que o narrador se refere.
Tal “defeito” diz respeito à prática, muito comum na vida social de nosso
país, de recorrer às influências pessoais, próprias da esfera privada, em questões públicas, como modo de burlar normas e leis,
a fim de conquistar vantagens econômicas, políticas ou sociais.
Trata-se do privilégio dado às relações cordiais, de compadrio
e favor, em lugar da valorização do mérito, da autoridade e do
cumprimento das leis.
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é nessa cena que recupera suas qualidades de herói: honradez,

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

da trama quando Seixas devolve o dote a Aurélia. Simbolicamente,

b) Relacione o “defeito” com esse episódio, que envolveu
o Major Vidigal e as três mulheres.
O referido “defeito” encontra-se ilustrado na ação que envolve o Major

e) O infortúnio causado pela morte do pai e a exigência
social de um diploma.
5. (UFBA – adaptada)

Vidigal e as três personagens femininas. D. Maria sabe que a amiga,
Maria-Regalada, tivera no passado uma relação amorosa com Major
Vidigal e que ambos continuam a manter uma paixão recolhida no presente. D. Maria sabe também do fraco que o Major tem para os apelos
femininos, sobretudo quando esses apelos partem da mulher amada. Por
isso, D. Maria vai, na companhia da comadre, à casa de Maria-Regalada
pedir a esta que se valha de sua influência sobre o Major para interceder
a favor de Leonardo, que se encontrava, então, na prisão. Trata-se,
portanto, de um exemplo claro do uso das influências pessoais para
burlar a lei. As três, em comissão, voltariam a se valer dessa influência
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logo adiante, para conseguirem a promoção de Leonardo a Sargento
de Milícias, de modo que este pudesse casar-se com Luisinha.

Um sol ardente de março esbate-se nas venezianas que vestem
as sacadas de uma sala, nas Laranjeiras.
A luz coada pelas verdes empanadas debuxa com a suavidade
do nimbo o gracioso busto de Aurélia sobre o aveludado escarlate
do papel que forra o gabinete.
Reclinada na conversadeira com os olhos a vagar pelo crepúsculo do aposento, a moça parece imersa em intensa cogitação. O
recolho apaga-lhe no semblante, como no porte, a reverberação
mordaz que de ordinário ela desfere de si, como a chama sulfúrea
de um relâmpago.
Mas a serenidade que se derrama por toda a sua pessoa, se de
alguma sorte desmaia a cintilação de sua beleza, a embebe de um
fluido inefável de meiguice e carinho, que a torna irresistível. [...]
Sombreia o formoso semblante uma tinta de melancolia que
não lhe é habitual desde certo tempo, e que não obstante se diria
o matiz mais próprio das feições delicadas. [...]
Aurélia concentra-se de todo dentro de si; ninguém ao ver essa
gentil menina, na aparência tão calma e tranquila, acreditaria que
nesse momento ela agita e resolve o problema de sua existência;
e prepara-se para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro.
Alguém que entrava no gabinete veio arrancar a formosa
pensativa à sua longa meditação. Era D. Firmina Mascarenhas,
a senhora que exercia junto de Aurélia o ofício de guarda-moça.

4. (Fuvest-SP)

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,
concluir o curso; tanto mais quanto um colega e amigo, o
Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospitalidade 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 obtiveram
encartá-lo em uma secretaria como praticante. 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.

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.

A viúva aproximou-se da conversadeira para estalar um beijo
na face da menina, que só nessa ocasião acordou da profunda
distração em que estava absorta.
Aurélia correu a vista surpresa pelo aposento; e interrogou
uma miniatura de relógio presa à cintura por uma cadeia de ouro
fosco. [...]
— Está fatigada de ontem? perguntou a viúva com a expressão
de afetada ternura que exigia o seu cargo.
— Nem por isso; mas sinto-me lânguido; há de ser o calor,
respondeu a moça para dar uma razão qualquer de sua atitude
pensativa.
ALENCAR, José de. Senhora. José de Alencar:
ficção completa e outros escritos. v. 1. 3. ed.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1965. p. 665-666.
(Biblioteca Luso-Brasileira. Série Brasileira).

O fragmento, contextualizado na obra, permite afirmar:
(01) A descrição do cenário e da protagonista se constrói
através da escolha de um vocabulário que explora os
elementos visuais.
(02) A expressão “como a chama sulfúrea” qualifica o
vocábulo moça.
(04) O quarto parágrafo apresenta Aurélia como uma jovem que é dócil e delicada no trato com as pessoas,
nos salões do Rio de Janeiro.
(08) O uso do advérbio só, no fragmento, enfatiza um valor
semântico de tempo.
(16) A frase “Aurélia correu a vista surpresa pelo aposento”
acentua o desagrado de Aurélia diante da presença
insólita de D. Firmina em seus aposentos particulares.
(32) O fragmento “para dar uma razão qualquer de sua
atitude pensativa” sugere que Aurélia não pretendia
partilhar seus sentimentos com D. Firmina.
01 + 08 + 32 = 41

d) As dificuldades financeiras e a falta de tenacidade para
vencer obstáculos.
O romance urbano
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O romance indianista
Com os romances indianistas, José de Alencar ajuda a divulgar junto às elites
a ideia de que as origens étnicas e a natureza exuberante são elementos
definidores do caráter nacional e, por isso, motivo de orgulho e louvação.

Os índios chegam
aos romances
Nos romances de José de Alencar, os índios são retratados como heróis com nome próprio e características
definidas. Esses indígenas, com seus gestos nobres,
participam do processo de gestação do Brasil.

O projeto literário
do romance
indianista

A prosa
indianista
de José de Alencar
José de Alencar elaborou um panorama da história e da
cultura brasileiras por meio de uma série de romances
ficcionais. Para isso, dividiu o período de formação do
povo e do país em três fases. Em seguida, escreveu um
romance indianista tratando de cada uma delas.

O romance indianista cumpriu o projeto literário de fornecer aos leitores brasileiros obras em que o passado
histórico do país fosse reconstituído,
constituído, quando possível,
inventado,
quando
necessário.
ou in
ventado qu
ventado,
ando ne
cessário.

• Iracema trata do período inicial de ocupação das ter-

Nessas obras, o índio é elevado à condição
ndição de herói
para atuar como personagem representante do povo
povo
americano
ericano e, ao mesmo tempo, pautar-se pelos nobres
bres
princípios da sociedade
ciedade burguesa
rguesa (honestidade, bravura, paixão, humildade, etc.), altamente valorizados pelo
Romantismo.

processo
ocesso de colonização já está adian• Em O guarani, o pr

Os protagonistas dos romances indianistas são construídos com base nas características da natureza exuberante. Desse modo, reforçam-se ainda mais os traços
nacionais, uma vez que tais personagens, além de terem
nascido no Brasil, são exemplos vivos das incomparáveis
belezas do país.
A estrutura das narrativas é a mesma dos romances
históricos europeus, em que o herói, representante de
um passado glorioso, eleva e dignifica a identidade de
seu povo.
O meio de circulação dos textos também tem influência
europeia: o folhetim.
Os romances indianistas fizeram grande sucesso junto
ao público leitor por responder diretamente ao gosto da
época: apresentavam um herói associado a um passado
histórico e aos valores burgueses.
O projeto indianista procurava garantir verossimilhança
linguística aos seus indígenas. Por isso são encontradas nos textos indianistas muitas palavras de origem
indígena, como uiraçaba, aratuba, canitar, tocantim,
morubixaba, cujo significado é explicado pelo autor em
inúmeras notas.
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ras conquistadas, quando têm início os contatos entre
ropeus e começa o processo de miscigenaíndios e europeus
ção das duas
as raças.

tado e o autor
tor procura
procura mostrar
strar como os nobres portutado,
gueses enfrentam os desafios apresentados
resentados pela natutureza virgem, além de enfatizar a importância
portância do índio na
superação desses desafios.

Nos romances de Alencar, o índio representa o casamento perfeito entre o elemento nativo e os valores
burgueses.

Peri, herói brasileiro
O guarani inaugura, em 1857, a ficção indianista. A narrativa conta a história de Peri, índio que se apaixona por Cecília
(Ceci), filha do fidalgo português D. Antônio de Mariz. No
final do romance, Peri e Ceci têm um destino indefinido,
que sugere a união dos dois povos que eles simbolizam.
Idealização e lirismo, conceitos básicos do Romantismo, manifestam-se de dois modos em O guarani.
Primeiro, na trama inventada por Alencar – uma história
• de
amor que traz consigo os obstáculos à sua concretização –, Peri é um selvagem, e Cecília, a filha de um nobre.
Além das origens, contribui para separá-los o fato de pertencerem a duas culturas profundamente diferentes.
O segundo modo tem como foco a construção e o
• comportamento
de Peri. Apaixonado por Cecília, ele
vive para garantir a felicidade da amada, sem esperar
retribuição ou reconhecimento.
O protagonista é a personagem mais idealizada de O
guarani. Nele, a força do Romantismo se manifesta sem
limites ou reservas.

LITERATURA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

dos colonizadores portugueses. Nessa obra, o leitor
é introduzido a uma série de lendas e mitos da terra
“selvagem” e do povo que nela habita.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

• Ubirajara aborda o momento antecedente à chegada

Museu de ARte de são pAulo Assis ChAteAubRiAnd

RepRodução

Iracema e a origem do povo brasileiro

PARREIRAs, Antonio. Iracema. 1909. Óleo sobre tela. 61 × 92 cm. Museu
de Arte de são Paulo Assis Chateaubriand — MAsP, são Paulo, sP.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com Iracema, José de Alencar apresenta a lenda da
fundação do Ceará, simbolizada pelo amor de Iracema,
jovem da tribo dos índios tabajaras, e Martim, colonizador português que aporta na região.
Adaptação em quadrinhos de O guarani —
Peri é retratado como cavaleiro medieval.
JAF, Ivan; GE, Luis. O guarani. Ática: são Paulo, 2009.

Nos romances indianistas de Alencar, a natureza exuberante ganha a dimensão do espaço paradisíaco original. Fazendo um percurso semelhante ao dos viajantes
europeus que aqui chegaram no início do século XIX, a
ficção romântica redescobre um Brasil intocado pela
civilização pleno de promessas e possibilidades.
civilização,
A introdução de um índio como protagonista revela o
desejo de valorizar o elemento nacional.
Os românticos europeus veem na Idade Média um terreno fértil para a projeção dos ideais burgueses: cortesia,
bravura, humildade, heroísmo, integridade, amor sem
limites, fé.
Alencar busca inspiração no Romantismo europeu para
projetar, em O guarani, as relações de suserania e vassalagem que se desdobram na natureza, na submissão
de Peri a D. Antônio e na devoção do índio a Cecília.

Martim enamora-se de Iracema. Como guardiã do segredo da jurema, a índia deve permanecer virgem. O amor entre ela e o português, porém, supera os obstáculos, e ela
abandona sua tribo para viver com ele. Dessa união nasce
Moacir (nome que significa “filho da dor”), que representa
a formação do povo brasileiro
brasileiro, fruto da miscigenação do
sangue indígena com o português.
Em muitas passagens do romance Iracema,
Iracema pode-se observar uma visão simbólica do processo de conquista de
nosso país pelos portugueses.
Uma das cenas mais reveladoras das consequências
da colonização é o momento em que, acompanhando
seu amigo Poti, Martim vai conhecer Batuireté, velho
chefe dos pitiguaras e avô de Poti. Ao ver um guerreiro
português ao lado de seu neto, Batuireté interpreta a
visão como um sinal enviado por Tupã sobre o futuro
do seu povo.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Romantismo no Brasil: o romance indianista.
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O romance indianista

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep) No início do século XIX, o naturalista alemão
Carl Von Martius esteve no Brasil em missão científica para
fazer observações sobre a flora e a fauna nativa e sobre a
sociedade indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou:

Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente, ainda na infância, a civilização não o altera, nenhum
exemplo o excita e nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo [...]. Esse estranho e inexplicável estado
do indígena americano, até o presente, tem feito fracassarem
todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa
vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz.
VON MARTIUs, Karl. O estado do direito
entre os autóctones do Brasil. Belo Horizonte/
são Paulo: Itatiaia/Edusp, 1982.

3. (Unicamp-SP) No excerto abaixo, o romance Iracema é
aproximado da narrativa bíblica:

Em Iracema, [...] a paisagem do Ceará fornece o cenário edênico para
uma adaptação do mito da Gênese. Alencar aproveitou até o máximo
as similaridades entre as tradições indígenas e a mitologia bíblica [...].
Seu romance indianista [...] resumia a narrativa do casamento inter-racial, porém [...] dentro de um quadro estrutural pseudo-histórico
mais sofisticado, derivado de todo um complexo de mitos bíblicos,
desde a Queda Edênica ao nascimento de um novo redentor.
TREECE, David. Exilados, aliados, rebeldes: o movimento indianista, a
política indigenista e o Estado-Nação imperial. são Paulo:
Nankin/Edusp, 2008. p. 226, 258-259. (Fragmento).

Na comparação proposta pelo trecho citado, Iracema, a virgem de

b) discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e advogava o extermínio dos índios.

Tupã, seria vista como uma espécie de Eva indígena que, como no

c) defendia uma posição progressista para o século XIX:
a de tornar o indígena cidadão satisfeito e feliz.

Gênesis, seduz Martim (equiparado a Adão) não propriamente com

d) procurava impedir o processo de aculturação, ao
descrever cientificamente a cultura das populações
originárias da América.
e) desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das
sociedades indígenas e reforçava a missão “civilizadora
europeia”, típica do século XIX.

o fruto proibido, mas com o licor da Jurema. A fuga e a perseguição
dos amantes seriam os equivalentes da queda e consequente expulsão do paraíso na narrativa bíblica. Por associação ao mito bíblico,
também se poderia dizer que cai sobre Iracema o castigo do parto
com dor, que marca o nascimento de Moacir, “filho do sofrimento”.

2. (Fuvest-SP) Iracema faz parte da tríade indianista de José
de Alencar, juntamente com outros dois romances.
a) Quais?
A tríade indianista de José de Alencar se completa com O
guarani e Ubirajara.

b) Qual personagem poderia ser associada ao “novo redentor”? Por quê?
O novo redentor seria representado por Moacir, filho de Iracema e

b) Cada um desses romances teria uma finalidade histórica. Qual teria sido a intenção do autor com Iracema?

Martim, que, além de ser o primeiro cearense, é o primeiro mestiço,

Com Iracema, a intenção de Alencar era romancear e tratar como

representando assim não só o nascimento de um novo povo (o

lenda, ao modo indígena, a origem do Ceará.

brasileiro), mas a possibilidade de uma união harmônica entre as
duas raças (a do colonizador e a do colonizado).
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando
que os índios, diferentemente do que fazia a missão
europeia, respeitavam a flora e a fauna do país.

a) Que associação se pode estabelecer entre os protagonistas do romance e o mito da Queda com a consequente
expulsão do Paraíso?

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Partindo desse comentário, responda às questões:
Com base nessa descrição, conclui-se que o naturalista
Von Martius

4. (Fuvest-SP) Considere os dois trechos de Machado de Assis
relacionados a Iracema, publicados na época em que apareceu esse romance de Alencar, e responda ao que se pede.

No trecho, Machado de Assis afirma que a narração de
Iracema não parece ter sido feita por um “poeta moderno”, mas sim por um “bardo indígena”. Essa afirmação se
justifica? Explique sucintamente.
Sim, a afirmação de Machado de Assis se justifica tendo em vista que o

a) A poesia americana está completamente nobilitada;
os maus poetas já não podem conseguir o descrédito
desse movimento, que venceu com o autor de “I-Juca-Pirama”, e acaba de vencer com o autor de Iracema.
Adaptado de Machado
de Assis, Crítica literária.

projeto de Alencar em Iracema era justamente o de “cantar” a formação
da nação brasileira, ou, mais especificamente, a do Ceará (terra natal do
autor). Inicialmente concebido por Alencar para ser um poema, a prosa de
Iracema traz os pressupostos da primeira fase do Romantismo brasileiro:
“a ingenuidade dos sentimentos, o pitoresco da linguagem” apontados

Machado de Assis refere-se, nesse trecho, a um movimento literário chamado, na época, de “poesia americana”
ou “escola americana”. Sob que outro nome veio a ser
conhecido esse movimento? Quais eram seus principais
objetivos?
A “escola americana”, conhecida também como “indianismo” ou “na-

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

tivismo”, traz o projeto nacionalista da primeira geração dos poetas
românticos no Brasil (cujo maior representante é Gonçalves Dias,
autor de I-Juca-Pirama), bem como de uma parte significativa da prosa

por Machado correspondem à valorização tanto do “bom selvagem”
quanto dos elementos nativos (Alencar pesquisou a etimologia de muitas
palavras tupis para a composição da obra), tão caros ao indianismo.
Nesse sentido, o poeta se assemelha a um “bardo indígena”, na medida
em que louva o passado perdido da nação – “a lenda da fundação do
Ceará” –, e não a um “poeta moderno”, posto que nem a linguagem nem
a temática de Iracema trazem quaisquer aspectos contemporâneos.

alencariana. Os principais objetivos dessa estética eram:
• reconstituir o passado de uma América ainda não colonizada pelos
brancos e, consequentemente, valorizar os elementos nativos. Revela-se aqui a forte influência do nacionalismo romântico originado na
Alemanha, o qual buscou levar a “alma do povo” para a literatura, pela
valorização da terra natal, das lendas populares e dos heróis nacionais;
•

afirmar a identidade nacional por meio do “índio heroico” (herança
do “bom selvagem”, noção de Rousseau, cuja tese era de que o
homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe) e da “natureza
exuberante” como símbolos genuínos da nação brasileira.

(Unemat-MT) Leia os trechos das obras Iracema e Inocência.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que as asas 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.
Iracema, 1981, p. 14.

b) Tudo em Iracema nos parece primitivo; a ingenuidade
dos sentimentos, o pitoresco da linguagem, tudo, até
a parte narrativa do livro, que nem parece obra de um
poeta moderno, mas uma história de bardo* indígena,
contada aos irmãos, à porta da cabana, aos últimos
raios do sol que se entristece.
Adaptado de Machado de Assis, Crítica literária.

Bardo: poeta heroico, entre
os celtas e gálios; por extensão,
qualquer poeta, trovador, etc.

Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da
vastíssima província de Mato Grosso a estrada que da vila de Santana
do Paranaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela
povoação, assente próximo ao vértice do ângulo em que confinam
os territórios de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso até ao Rio
Sucuriú, afluente do majestoso Paraná [...]; depois, porém, rareiam
as casas, mais e mais, e caminha-se largas horas, dias inteiros sem se
ver morada nem gente até ao retiro de João Pereira, guarda avançada
daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que acolhe com carinho o viajante desses alongados páramos, oferece-lhe momentâneo
agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os campos
de Miranda e Pequiri, ou da Vacaria e Nioac, no Baixo Paraguai.
Inocência, 1992, p. 23-24.

O romance indianista
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a) As personagens são apresentadas de modo realista em
ambos os textos.
b) O narrador, em primeira pessoa, dialoga com o leitor
apenas no segundo texto.
c) No primeiro texto há um realismo apurado; no segundo,
idealismo da natureza.
d) Em ambos os textos, a personagem é a preocupação
central do narrador.
e) No primeiro texto, a natureza é poeticamente descrita;
no segundo, a preocupação é com a natureza observada
e vivida.
6. Considerando que José de Alencar, em sua obra Iracema,
traz como protagonista uma índia, assinale a alternativa
incorreta.
a) A heroína é representativa do idealismo romântico do
período em que o romance foi escrito.
b) Iracema não foge aos padrões heroicos vigentes na fase
indianista do autor.
c) A protagonista não tem participação relevante na intriga do romance.
d) A descrição idealizada da natureza é a mesma dedicada
à heroína.
e) Iracema pode representar a terra virgem brasileira no
encontro com o colonizador português.
7. (Fuvest-SP) Em um poema escrito em louvor de Iracema
Iracema,
Manuel Bandeira afirma que, ao compor esse livro, Alencar

[...] escreveu o que é mais poema

Quanto mais seu passo se aproxima da cabana, mais lento
se torna e pesado. Tem medo de chegar; e sente que sua alma
vai sofrer, quando os olhos tristes e magoados da esposa entrarem nela.
Há muito que a palavra desertou seu lábio seco; o amigo
respeita esse silêncio, que ele bem entende. É o silêncio do rio
quando passa nos lugares profundos e sombrios.
Tanto que os dois guerreiros tocaram as margens dos rios,
ouviram o latir do cão a chamá-los e o grito da ará, que se
lamentava. Estavam mui próximos à cabana, apenas oculta por
uma língua de mato. O cristão parou calcando a mão no peito
para sofrear o coração, que saltava como o poraquê.
— O latido de Japi é de alegria, disse o chefe.
— Porque chegou; mas a voz da jandaia é de tristeza. Achará
o guerreiro ausente a paz no seio da esposa solitária, ou terá a
saudade matado em suas entranhas o fruto do amor?
O cristão moveu o passo vacilante. De repente, entre os ramos das árvores, seus olhos viram sentada, à porta da cabana,
Iracema com o filho no regaço, e o cão a brincar. Seu coração o
arrojou de um ímpeto, e a alma lhe estalou nos lábios:
— Iracema!
ALENCAR, José de. Iracema.
são Paulo: FTD, 1991. p. 86.

8. A respeito do romance Iracema
Iracema,, pode-se dizer que:
a) É classificado como um dos romances regionalistas
do autor.
b) É lídimo representante do Arcadismo, ainda que regionalmente deslocado.

Que romance, e poema menos
Que um mito, melhor que Vênus.

c) Sua personagem Iracema é abandonada pelo amado,
que jamais retorna.

Segundo Bandeira, em Iracema,

d) Não introduz o Romantismo no Brasil, mas é um dos
seus representantes de maior vulto.

a) Alencar parte da ficção literária em direção à narrativa
mítica, dispensando referências a coordenadas e personagens históricas.
b) o caráter poemático dado ao texto predomina sobre a
narrativa em prosa, sendo, por sua vez, superado pela
constituição de um mito literário.
c) a mitologia tupi está para a mitologia clássica, predominante no texto, assim como a prosa está para a poesia.
d) ao fundir romance e poema, Alencar, involuntariamente,
produziu uma lenda do Ceará, superior à mitologia clássica.
e) estabelece-se uma hierarquia de gêneros literários, na
qual o termo superior, ou dominante, é a prosa romanesca, e o termo inferior, o mito.
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e) Iracema falece depois de seu amado.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Identifique o que há em comum entre as duas obras e
assinale a alternativa correta.

9. Assinale a alternativa correta em relação ao romance:
a) Seu autor escreveu também A Moreninha.
b) Nele, não se ressaltam valores culturais, apenas
políticos.
c) O irmão de Iracema é o legendário índio Peri.
d) A natureza não passa de pano de fundo para a narrativa.
e) É narrado, em terceira pessoa, por um narrador onisciente.

LITERATURA
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O romance regionalista. O teatro romântico
O romance regionalista mostra regiões e costumes de um Brasil pouco conhecido dos habitantes
dos centros urbanos. O teatro romântico, por sua vez, procura ampliar o alcance do projeto de
criar e desenvolver uma literatura realmente brasileira que não se limite à prosa e à poesia.

Regionalismo:
o Brasil literário
amplia suas fronteiras

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nos romances regionalistas é mostrado um Brasil rural e
de costumes arcaicos, com valores e comportamentos
bastante diferentes do que se via na corte.
Os principais autores de romances regionalistas são José
de Alencar, Visconde de Taunay, Franklin Távora e Bernardo
Guimarães.

O projeto literário
do romance regionalista
Os romances regionalistas buscavam revelar aspectos
de um Brasil pouco conhecido da corte e diferente dos
modelos importados da Europa. Nessas obras, não havia
a pretensão de retratar toda uma época, mas a intenção
de apresentar tipos e costumes locais,
locais atribuindo ao homem do interior o mesmo papel que coubera aos índios e
à natureza nos textos indianistas: representar os valores
nacionais.
nacionais

Os agentes do discurso
Os textos regionalistas eram publicados e circulavam da
mesma maneira que os demais romances românticos, ou seja,
inicialmente, por meio de folhetins e, no caso de sucesso e
aceitação por parte dos leitores, mediante edição em livros.
O público também não diferia das outras narrativas românticas e era formado pelas camadas médias das populações
dos centros urbanos. No interior, a leitura de romances
era vista com desconfiança, como ameaça aos costumes e
valores locais.

Linguagem:
a apresentação idealizada
do território nacional
A linguagem das narrativas regionalistas é marcada pela
adjetivação idealizada, com o intuito de caracterizar os
diferentes cenários brasileiros.

Alencar e os heróis
dos sertões brasileiros
José de Alencar escreveu quatro romances regionalistas: O gaúcho (1870), O tronco do Ipê (1871), Til (1872) e
O sertanejo (1875).

As mulheres, que tinham papel central nos romances
urbanos, dão lugar a homens trabalhadores, rudes e
ignorantes, preocupados em superar os obstáculos impostos pelo ambiente em que vivem. Nesses romances,
às mulheres cabem papéis submissos.

Um vaqueiro romântico
O sertanejo é ambientado no Ceará e conta a história de
Arnaldo Loredo, um vaqueiro apaixonado por Flor e disposto a enfrentar todos os perigos para defendê-la. Alencar
introduz, nesse cenário, cavalhadas, levando para o sertão
cearense as disputas entre cavalheiros medievais presentes no Romantismo europeu.

Na vastidão
dos pampas,
a solidão do herói
A obra O gaúcho se passa durante a Guerra dos
Farrapos
nflito em que os revoltosos
voltosos lutaram po
Farrapos, conflito
por
maior
ior autonomia política pa
ande do Sul. O
para o Ri
Rio Grande
livro narra a história
stória da vingança
ngança de Manuel Canho,
que, ainda criança, teve o pai assassinado. Além disso, há uma trama de amor entre Manuel e Catita, em
que transparece a idealização romântica. A linguagem representa um elemento importante do livro, já
que vocábulos regionais e característicos do universo dos vaqueiros conferem mais autenticidade
ao romance.

Visconde de Taunay
e o patriarcado
do interior
Inocência, de Visconde de Taunay, retrata os sertões
de Mato Grosso como um local harmonioso e tranquilo,
idealizado, recuperando o locus amoenus clássico.
Na obra, há um interessante e inovador trabalho com
a linguagem, que incorpora elementos da fala regional
para caracterizar as diferentes personagens.
Em relação à estrutura, Taunay revelou-se um mestre no
uso da técnica do corte, ou seja, a escolha do momento
certo de terminar o capítulo de modo a manter a curiosidade do leitor.
A obra apresenta um Brasil patriarcal, em que o poder
pessoal do pai era determinante, acima, inclusive, dos
códigos sociais.
O rOmance regiOnalista. O teatrO rOmânticO
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Amor: um mal sem remédio
O romance Inocência conta a história do amor trágico
entre Inocência e Cirilo, um jovem que se apresenta
como médico em suas andanças pelo interior de Mato
Grosso. Como Inocência sofre de malária, Pereira, seu
pai, convida Cirilo a morar com ele para tentar curá-la.
Com o tempo, nasce o amor entre ele e Inocência, mas
a moça já está prometida a Manecão, um sertanejo
bruto, que acaba por matar Cirilo ao saber da paixão
entre eles.

Por acreditar nas grandes distinções existentes entre
o Norte e o Sul do Brasil, defendia uma literatura que
enfatizasse e explorasse essas diferenças. Assim,
seus livros têm como cenário o estado de Pernambuco
e pr
procuram
ocuram reconstituir
constituir algum evento histórico local
local.
O Cabeleira,
Cabeleira , se
seu romance mais
is conhecido, conta a
história
stória do bandido
ndido José Gomes, cujo apelido dá título
tulo
à ob
obra.
ra. O amor
am (inverossímil)
(inverossímil) vivido
vido com Luisinha, uma
um
amiga de in
infância,
fância, faz co
com que ele se regenere. Após a
morte da amada,
am
ele de
decide se entregar para a polícia.
lícia.
Nas páginas finais desse romance, o narrador deixa
claro seu ponto de vista de que o ambiente em que José
Gomes vivia, a miséria e a falta de educação fizeram dele
um criminoso.
A justiça executou o Cabeleira por crimes que tiveram sua
principal origem na ignorância e na pobreza.
Mas o responsável de males semelhantes não será primeiro
que todos a sociedade que não cumpre o dever de difundir a
instrução, fonte da moral, e de organizar o trabalho, fonte
da riqueza?
Se a sociedade não tem em caso nenhum o direito de aplicar a pena de morte a ninguém, muito menos tem o de aplicá-la aos réus ignorantes e pobres, isto é, aqueles que cometem
o delito sem pleno conhecimento do mal, e obrigados muitas
vezes da necessidade. [...]
Condena-se à forca o escravo que mata o senhor, sem se
atender a que, rebaixado pela condição servil, paciente do
açoite diário, coberto de andrajos, quase sempre faminto, sobrecarregado com trabalhos excessivos, semelhante criatura
é mais própria para o cego instrumento do desespero, do que
competente para o exercício da razão.
TÁVORA, Franklin. O Cabeleira. 3. ed. São Paulo: Ática, 1977. p. 135.

Andrajos: trapos, farrapos.

O teatro romântico
Para que o projeto romântico de formação de uma literatura brasileira fosse completo, era importante que
houvesse um teatro nacional. Gonçalves de Magalhães
demonstrou pioneirismo ao escrever a peça Antônio
José ou O poeta e a inquisição, em 1837. A encenação
ficou a cargo de João Caetano, ator, empresário e diretor, figura fundamental para o desenvolvimento do
asileiro.
teatro brasileiro.

O teatro romântico e o público
Assim como ocorreu
orreu com os romances,
mances, o principal
incipal
público das peças românticas
mânticas era formado
rmado basicasicamente pelos moradores
radores do Rio de Janeiro.
Janeiro Como não
nã
dependia da alfabetização, o teatro contava com um
público entusiasmado e fiel, principalmente numa
cidade com poucas opções de lazer e divertimento.

O drama histórico
Gonçalves Dias, poeta de destaque da primeira geração do Romantismo, e outros autores optaram por
abordar temas históricos no teatro.
No caso de Gonçalves Dias, sua peça mais representativa é Leonor de Mendonça, que retrata a trágica
história de Jaime e Leonor, duques de Bragança na
corte do rei D. João III. Seu foco é a força do contexto
no comportamento dos indivíduos e a incapacidade
do ser humano de mudar seu destino, o que sugere a
influência de um autor muito admirado por ele, William
Shakespeare.

As questões sociais
José de Alencar também se aventurou na criação de
peças, coerentemente com seu projeto de desenvolver uma literatura brasileira. No caso do teatro, suas
principais obras são Mãe e O demônio familiar, ambas
ambientadas na corte e lidando com uma questão
polêmica na época, escravidão.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Nas obras de Guimarães, repete-se a fórmula simples
do romance de folhetim: o herói nobre, o patife e a
heroína apaixonada enfrentam inúmeros conflitos até
alcançar o final feliz.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

João Franklin de Silveira Távora nasceu no Ceará e, além
de escritor, atuou como advogado, historiador e crítico.
Tornou-se notório por uma polêmica em que acusou José
de Alencar de não produzir uma literatura realmente
brasileira.

suplemento de revisão

Bernardo Joaquim da Silva Guimarães é conhecido como
o autor do primeiro romance regionalista, O ermitão de
Muquém, de 1864.

Sua principal obra é A escrava Isaura, a história de
uma escrava branca que sofre nas mãos de seu senhor,
Leôncio. Publicada em 1875, em plena campanha abolicionista, foi um best-seller de seu tempo.

Franklin Távora:
cantor do Norte

84

Bernardo Guimarães:
o folhetim regionalista

No trecho abaixo de O demônio familiar, ficam evidentes, por
meio da personagem Alfredo, o nacionalismo de Alencar e a necessidade de criar e valorizar uma arte essencialmente brasileira.
Azevedo – A nossa “Academia de Belas-Artes?” Pois temos isto
aqui no Rio?
Alfredo – Ignorava?
Azevedo – Uma caricatura, naturalmente... Não há arte em nosso país.
Alfredo – A arte existe, Sr. Azevedo, o que não existe é o amor dela.
Azevedo – Sim, faltam os artistas.
Alfredo – Faltam os homens que os compreendam; e sobram aqueles que só acreditam e estimam o que vem do estrangeiro.
Azevedo (com desdém) – Já foi a Paris, Sr. Alfredo?
Alfredo – Não, senhor; desejo, e ao mesmo tempo receio ir.
Azevedo – Por que razão?
Alfredo – Porque tenho medo de, na volta, desprezar o meu país, ao
invés de amar nele o que há de bom e procurar corrigir o que é mau.
Azevedo – Pois aconselho-lhe que vá quanto antes! Vamos ver
estas senhoras!
Alfredo – Passe bem.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Mãe conta a história de uma escrava extremamente dedicada
a seu senhor. Com o desenrolar da peça, fica-se sabendo que
ela escondia um segredo: era mãe do rapaz a quem servia.
Já O demônio familiar aborda, por meio de uma série de
intrigas e confusões geradas pelo escravo Pedro, a relação
entre a falta de liberdade e de responsabilidade gerada
pela escravidão no âmbito doméstico.
doméstico
Artistas como Debret retrataram a presença maciça de
escravos domésticos em cidades como o Rio de Janeiro.
Museus Castro Maya/Div. De iConografia, rio De
e Janeiro

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br>.
Acesso em: 14 dez. 2010.

Uma aparição
satânica em
São Paulo
Álvares de Azevedo, outro poeta romântico, também
escreveu uma peça, Macário. Nela, o autor retrata o universo dos estudantes de direito em São Paulo e revela
influências de Lord Byron por meio de um clima soturno e
fantasmagórico, em que dialogam Macário e Satã. A peça
revela o “mal do século”, o tédio existencial que marcou
os jovens ultrarromânticos.

Martins Pena
e a comédia
de costumes
Martins Pena é considerado o criador da comédia brasileira ao abordar aspectos da realidade do país por meio
de um olhar satírico e crítico.
Suas peças possuem uma estrutura simples, geralmente
contando com apenas um ato e situações dramáticas
pouco aprofundadas, que resultam em uma encenação
ao mesmo tempo crítica e leve.
As peças de Martins Pena revelam um Brasil em que
já eram evidentes a corrupção e a falta de ética no
poder público.

O fundador da
comédia brasileira
A obra de Martins Pena ajudou a criar uma alternativa para as encenações religiosas que predominavam
no teatro brasileiro. Além de provocar risadas no
público, ao fazer a oposição entre a província e seus
tipos e a corte e seus habitantes, valendo-se muitas
vezes da simplicidade ingênua do sertanejo matuto,
o autor expõe os vícios e problemas da sociedade,
iniciando uma tradição da comédia de costumes
presente hoje, por exemplo, em diversos programas
na televisão.

DEBRET, Jean-Baptiste. O jantar no Brasil. Aquarela. 15,9 × 21,9 cm. In:
Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Início do século XIX. Museu
Castro Maya, Rio de Janeiro, RJ.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Temas animados: Romantismo no Brasil: o romance regionalista e
Romantismo no Brasil: o teatro romântico.
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O romance regionalista. O teatro romântico

Enem e vestibulares

Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão
diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado
pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva,
quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero
desenfado, ateia como uma faúlha do seu isqueiro. Minando à
surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se a língua
de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e
vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. O
fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão
algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de
todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda
a parte melancolia; de todos os lados tétricas perspectivas.
É cair, porém, daí a dias copiosa de chuva, e parece que uma
varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar
às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num
trabalho íntimo de espantosa atividade. Transborda a vida.
TAUNAY, Visconde de. Inocência.
São Paulo: Ática, 1993. (Adaptado).

O romance romântico teve fundamental importância
na formação da ideia de nação. Considerando o trecho
acima, é possível reconhecer que uma das principais
e permanentes contribuições do Romantismo para a
construção da identidade da nação é:
a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo
subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de
renovação.
b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a
exploração desenfreada das riquezas naturais do
país.
c) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma imagem
da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira.
d) expansão dos limites geográficos da terra, que
promoveu o sentimento da unidade do território
nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes
do Brasil aos brasileiros.
e) valorização do urbano e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de
nação centrado nos modelos da nascente burguesia
brasileira.
2. (Enem-Inep)

Pobre Isaura! Sempre e em toda parte esta contínua importunação de senhores e de escravos, que não a deixam sossegar
um só momento! Como não devia viver aflito e atribulado
aquele coração! Dentro de casa contava ela quatro inimigos,

86
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GUIMARÃES, B. A escrava Isaura.
São Paulo: Ática, 1995. (Adaptado).

A personagem Isaura, como afirma o título do romance,
era uma escrava. No trecho apresentado, os sofrimentos
por que passa a protagonista:
a) assemelham-se aos das demais escravas do país, o
que indica o estilo realista da abordagem do tema da
escravidão pelo autor do romance.
b) demonstram que, historicamente, os problemas vividos pelas escravas brasileiras, como Isaura, eram mais
de ordem sentimental do que física.
c) diferem dos que atormentavam as demais escravas
do Brasil do século XIX, o que revela o caráter idealista
da abordagem do tema pelo autor do romance.
d) indicam que, quando o assunto era o amor, as escravas brasileiras, de acordo com a abordagem lírica do
tema pelo autor, eram tratadas como as demais mulheres da sociedade.
e) revelam a condição degradante das mulheres escravas no Brasil, que, como Isaura, de acordo com a
denúncia feita pelo autor, eram importunadas e torturadas fisicamente pelos seus senhores.
(Vunesp) O texto a seguir, extraído do romance O garimpeiro, do escritor romântico Bernardo Guimarães, serve
de base para a questão 3.

O garimpeiro
Lúcia tinha dezoito anos, seus cabelos eram da cor do jacarandá brunido, seus olhos também eram assim, castanhos bem
escuros. Esse tipo, que não é muito comum, dá uma graça e
suavidade indefinível à fisionomia.
Sua tez era o meio termo entre o alvo e o moreno que é, a
meu ver, a mais amável de todas as cores. Suas feições, ainda
que não eram de irrepreensível regularidade, eram indicadas
por linhas suaves e harmoniosas. Era bem feita, e de alta e
garbosa estatura.
Retirada na solidão da fazenda paterna, desde que saíra da
escola, Lúcia crescera como o arbusto do deserto, desenvolvendo em plena liberdade todas as suas graças naturais, e conservando ao lado dos encantos da puberdade toda a singeleza
e inocência da infância.
Lúcia não tinha uma dessas cinturas tão estreitas que se possam abranger entre os dedos das mãos; mas era fina e flexível.
Suas mãos e pés não eram dessa delicadeza hiperbólica, de
que os romancistas fazem um dos principais méritos de suas
heroínas; mas eram bem feitos e proporcionados.

literatUra

1/3/11 5:53 PM

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O sertão e o sertanejo

cada qual mais porfiado em roubar-lhe a paz da alma, e torturar-lhe o coração: três amantes, Leôncio, Belchior, e André, e
uma êmula terrível e desapiedada, Rosa. Fácil lhe fora repelir
as importunações e insolências dos escravos e criados; mas que
seria dela, quando viesse o senhor?!...

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. (Enem-Inep)

Lúcia não era uma dessas fadas de formas aéreas e vaporosas,
uma sílfide ou uma bayadère, dessas que fazem o encanto dos
salões de luxo. Tomá-la-íeis antes por uma das companheiras
de Diana a caçadora, de formas esbeltas, mas vigorosas, de
singelo mas gracioso gesto.

4. (UFRN) O romance Inocência (1872), de Visconde de
Taunay, é reconhecido pela crítica como uma das mais
populares narrativas da literatura brasileira. Nessa obra,
o leitor pode identificar valores do Romantismo regionalista por meio da:

Todavia era dotada de certa elegância natural, e de uma
delicadeza de sentimentos que não se esperaria encontrar em
uma roceira.

a) caracterização do modo de vida urbano como sendo
perverso.

GUIMARÃES, Bernardo. O garimpeiro.
Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1872. p. 14-16.

b) assimilação dos costumes do homem branco pelo
caboclo.
c) reprodução do linguajar típico do interior brasileiro.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) intervenção reflexiva do narrador protagonista.
Brunido: castanho-escuro.
Tez: pele.
Hiperbólica: nesse contexto,
significa “exagerada”.
Sílfide: mulher esbelta
e delicada.
Bayadère: La Bayadère,
título em francês
significando “dançarina do
templo”, é o nome de um
balé russo de Khudenov
(1877). No contexto, faz
referência a uma dançarina
de teatro ou dançarina
das Índias.
Diana, a caçadora:
referência à deusa romana
(conhecida por Ártemis
pelos gregos) da caça e
da lua. Era filha de Júpiter
e de Latona e irmã
gêmea de Apolo.

5. (Unicamp-SP – adaptada) Leia o seguinte diálogo de O
demônio familiar, de José de Alencar:

Eduardo – Assim, não amas tua noiva?
Azevedo – Não, decerto.
Eduardo – É rica, talvez; casas por conveniências?
Azevedo – Ora, meu amigo, um moço de trinta anos, que tem,
como eu, uma fortuna independente, não precisa tentar a chasse
au marriage. Com trezentos contos pode-se viver.
Eduardo – E viver brilhantemente; porém não compreendo
então o motivo...
Azevedo – Eu te digo! estou completamente blasé, estou gasto
para essa vida de flaneur dos salões; Paris me saciou. Mabille e
Château des Fleurs embriagaram-me tantas vezes de prazer que
me deixaram insensível. O amor hoje é para mim um copo de
Cliqcot que espuma no cálice, mas já não me tolda o espírito!
ALENCAR, José de. O demônio familiar
(Cena XIII, Ato primeiro). Obra completa.
Rio de Janeiro: J. Aguilar, 1960. v. 4, p. 92.

3. Na descrição da beleza das mulheres, os escritores nem
sempre se restringem à realidade, mesclando aspectos
reais e ideais. Uma das características do Romantismo,
a esse respeito, era a forte tendência para a idealização, embora nem todos os ficcionistas a adotassem
como regra dominante. Com base nessas informações,
releia atentamente o quarto parágrafo do fragmento
de O garimpeiro e identifique na descrição da personagem Lúcia uma atitude crítica do narrador ao idealismo romântico.

a) O que o diálogo apresentado revela sobre a visão que
Azevedo tem do casamento?
Azevedo deixa claro, no diálogo, que não se casa por amor (que
já não lhe “tolda o espírito”) nem por interesse (tem uma fortuna
independente). Fica sugerido, então, que o casamento representa
para ele uma possibilidade de fugir ao tédio que sente em relação à

Ao apresentar a personagem Lúcia, o autor deixa claro que a caracte-

sua vida, já que se declara cansado da “vida de flaneur dos salões”.

rização da moça se afasta da idealização exagerada (hiperbólica) com

No contexto da peça, fica claro o real motivo do casamento para

que os romancistas românticos geralmente descrevem as qualidades de

a personagem: o desejo pela respeitabilidade que o casamento

suas heroínas. Guimarães, ao se referir a determinadas características

confere a um jovem como ele, que tem ambições políticas.

físicas da personagem, afirma: “Suas mãos e pés não eram dessa delicadeza hiperbólica, de que os romancistas fazem um dos principais
méritos de suas heroínas”.

O romance regionalista. O teatro romântico
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seja a expressão do amor e da paixão entre duas pessoas. Isso é

Florência – Nem eu, nem a senhora temos culpa do que se
tem passado; quisera viver longe da senhora... a sua presença
aviva os meus desgostos, porém farei um esforço; aceito o seu
oferecimento; unamo-nos e mostraremos ao monstro o que
podem duas fracas mulheres quando se querem vingar...

sugerido pelo espanto que o rapaz demonstra diante das posições

PENA, Martins. O noviço. Teatro cômico.
São Paulo: Cultura, 1943. p. 311.

casamento: ele imagina que o sacramento possa ocorrer por amor
ou por interesse. Ele, ao que parece, acredita que o casamento

do amigo. Ao longo da peça, essa visão se confirma: o jovem recusa um casamento por conveniência e acredita que essa união só
deve acontecer em face do verdadeiro amor, reafirmando, assim,
os valores românticos.

6. (Cesgranrio-RJ) O teatro brasileiro tem Martins Pena
como um dos seus mais significativos representantes.
Suas obras caracterizam-se por:
a) reproduzir os autos religiosos do século XVI.
b) usar, como modelo, as tragédias clássicas.
c) realizar uma comédia de costumes.
d) demonstrar forte influência do teatro romântico
francês.
e) construir suas peças em versos livres.
7. (UFG-GO) Martins Pena foi o fundador da comédia de
costumes do teatro brasileiro, da qual faz parte a peça
O noviço. Nessa obra, pode-se encontrar:
( V ) o predomínio da caricatura na concepção das
personagens, baseada na exploração de tipos
sociais facilmente identificados, o que leva ao
efeito cômico desejado.
( F ) o Brasil Colonial como pano de fundo histórico-social, época em que a influência jesuítica foi
decisiva na política, na economia e principalmente na educação dos jovens, direcionando-os
para a vida religiosa.
( V ) a utilização de recursos dramáticos considerados
primários, como o esconderijo, o disfarce e o erro
de identificação, demonstrando a ingenuidade
e a simplicidade que permeiam a edificação da
trama.
( V ) uma vinculação nítida com o contexto romântico,
uma vez que a resolução dos conflitos se encaminha para o final feliz e a consequente realização
amorosa dos dois jovens e, ainda, a punição do
vilão, recursos ostensivamente colhidos nos romances de folhetim da época.
8. (UFPA)

Rosa – Quando lhe dei a minha mão, poderia prever que ele
seria um traidor? e a senhora, quando lhe deu a sua, que se
unia a um infame?
Florência – Oh, não!
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Sobre o fragmento e o texto a que pertence, é correto
afirmar que:
a) reforça a visão da mulher, incapaz de cuidar de si,
vítima dos abusos masculinos. O texto é uma espécie
de denúncia de Martins Pena, que criou, em nosso Romantismo, um teatro voltado para as causas sociais.
b) o acordo feito entre Rosa e Florência terá como
sequência uma das cenas engraçadas da peça O noviço, a surra que ambas dão em Ambrósio, por quem
foram enganadas, no momento em que ele põe a
cabeça fora do armário onde se encontra preso.
c) o acordo feito entre Rosa e Florência aponta para o
final da peça: Ambrósio é mandado para o convento
no lugar de Carlos, o noviço. Dessa forma todos se
sentem vingados.
d) as duas mulheres tramam a vingança contra Ambrósio, por quem foram enganadas, revelando que
são elas as personagens centrais da peça, que, embora se intitule O noviço, não dá relevância a Carlos,
o noviço da trama.
e) revela a linguagem de Martins Pena, desartificiosa,
simples, natural, o que não foi aceito pelo público
burguês da época, acostumado a rebuscamentos, a
tiradas filosóficas e a arrebatamentos estilísticos.
(Vunesp – adaptada) As questões de números 9 e 10 tomam por base uma passagem da comédia As casadas
solteiras, de Martins Pena (1815-1848).

As casadas solteiras
Cena IX
Henriqueta e depois Jeremias
Henriqueta (só) – Vens muito alegre... Mal sabes tu o que
te espera. Canta, canta, que logo chiarás! (apaga a vela) Ah,
meu tratante!
Jeremias (entrando) Que diabo! É noite fechada e ainda
não acenderam velas! (chamando) Tomás, Tomás, traze luz!
Não há nada como estar o homem solteiro, ou, se é casado,
viver bem longe da mulher. (enquanto fala, Henriqueta vem-se
aproximando dele pouco a pouco) Vivo como um lindo amor!
Ora, já não posso aturar a minha cara-metade... O que me
vale é estar ela há mais de duzentas léguas de mim. (Henriqueta, que a este tempo está junto dele, agarra-lhe pela gola da
casaca. Jeremias, assustando-se) Quem é? (Henriqueta dá-lhe
uma bofetada e o deixa. Jeremias, gritando) Ai, tragam luzes!
São ladrões! (aqui entra o criado com luzes).
Henriqueta – É outra girândola, patife!
Jeremias – Minha mulher!
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O trecho revela apenas indícios da visão que Eduardo tem do

Rosa – E nós, suas desgraçadas vítimas, nos odiaremos
mutuamente, em vez de nos ligarmos, para de comum acordo
perseguirmos ao traidor?

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Em que essa visão difere da opinião de Eduardo sobre
o casamento?

Henriqueta – Pensavas que te não havia de encontrar?

que sempre me amaste, não me abandones agora... Mas não,
tu me abandonarás; eu estou pobre...

Jeremias – Mulher do diabo!
Henriqueta – Agora não te perderei de vista um só instante.
Jeremias – (para o criado) Vai-te embora. (o criado sai)

Henriqueta – Injusto que tu és. Acaso amava eu o teu
dinheiro, ou a ti?
Jeremias – Minha boa Henriqueta, minha querida mulher,
agora que tudo perdi, só tu és o meu tesouro; só tu serás a
consolação do pobre Jeremias.

Henriqueta – Ah, não queres testemunhas?
Jeremias – Não, porque quero te matar!
Henriqueta – Ah, ah, ah! Disso me rio eu.
Jeremias – (furioso) Ah, tens vontade de rir? Melhor; a
morte será alegre. (tomando-a pelo braço) Tu és uma peste, e
a peste se cura; és um demônio, e os demônios se exorcizam;
és uma víbora, e as víboras se matam!

Henriqueta – Abençoada seja a desgraça que me faz recobrar o teu amor! Trabalharemos para viver, e a vida junto de
ti será para mim um paraíso...
Jeremias – Oh, nunca mais te deixarei!
Martins Pena, Comédias (1844-1845).
As casadas solteiras: comédia em 3 atos.
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.

Henriqueta – E aos desavergonhados se ensinam! (levanta
a mão para dar-lhe uma bofetada, e ele, deixando-a, recua) Ah,
foges?
Jeremias – Fujo sim, porque da peste, dos demônios, e das
víboras se foge... Não quero mais te ver! (fecha os olhos)

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Henriqueta – Hás de ver-me e ouvir-me!
Jeremias – Não quero mais te ouvir! (tapa os ouvidos com
a mão)
Henriqueta – (tomando-o pelo braço) Pois hás de me sentir!

9. No fragmento da peça de Martins Pena há palavras,
expressões e frases que aparecem escritas em itálico e
quase sempre entre parênteses. Trata-se de um recurso
formal utilizado pelos autores em textos destinados a
teatro, cinema e televisão. Partindo desse comentário,
releia o texto e, a seguir, explique a função que apresenta
esse recurso formal no fragmento apresentado.
Os trechos em itálico são rubricas; não fazem parte dos diálogos.

Jeremias – (saltando) Arreda!
Henriqueta – Agora não me arredarei mais do pé de ti, até
o dia do Juízo...
Jeremias – Pois agora também faço eu protesto solene a
todas as nações, declaração formalíssima à face do universo
inteiro, que hei de fugir de ti como o diabo foge da cruz; que
hei de evitar-te como o devedor ao credor; que hei de odiar-te como as oposições odeiam as maiorias.

Trata-se de instruções do autor para os atores da peça, nas
quais se indicam detalhes sobre o comportamento das personagens, o cenário, etc.

Henriqueta – E eu declaro que te hei de seguir como a
sombra segue o corpo...
Jeremias – (com exclamação) Meu Deus, quem me livrará
deste diabo encarnado?
Criado – (entrando) Uma carta da Corte para o Sr. Jeremias.
Jeremias – Dá cá. (o criado entrega a carta e sai. Jeremias,
para Henriqueta) Não ter eu a fortuna, peste, que esta carta
fosse a de convite para teu enterro...
Henriqueta – Não terá esse gostinho. Pode ler, não faça
cerimônia.
Jeremias – Não preciso da sua permissão. (abre a carta e
a lê em silêncio) Estou perdido! (deixa cair a carta no chão)
Desgraçado de mim! (vai cair sentado na cadeira)
Henriqueta – O que é?

10. Na peça de Martins Pena, Jeremias e Henriqueta usam
em quase todo o diálogo o tratamento de segunda pessoa do singular (tu, te, ti, contigo e verbos com flexão
correspondente). Em certo momento, porém, há uma
rápida troca de palavras em que os dois alteram a forma
de tratamento, para em seguida voltarem ao de segunda
pessoa. Localize a passagem que contém essa rápida troca de palavras e identifique a forma de tratamento que
nela assumem marido e esposa.
Depois que Jeremias recebe a carta e diz desejar que nela haja
um convite para o enterro da mulher, Henriqueta e ele passam
a se tratar na terceira pessoa, com mais formalidade. Esse tra-

Jeremias – Que infelicidade, ai!
Henriqueta – Jeremias!

tamento acontece somente em duas falas de Henriqueta (“Não

Jeremias – Arruinado! Perdido!

terá esse gostinho” e “Pode ler, não faça cerimônia) e em uma

Henriqueta – (corre e apanha a carta e a lê) “Sr. Jeremias,
muito sinto dar-lhe tão desagradável notícia. O negociante
a quem o senhor emprestou o resto de sua fortuna acaba de
falir. Os credores não puderam haver nem 2 por cento do
rateio. Tenha resignação...” – Que desgraça! Pobre Jeremias!
(chegando-se para ele) Tende coragem.

de Jeremias (“Não preciso da sua permissão”). Os dois voltam
a se tratar na segunda pessoa assim que se reaproximam em
razão do infortúnio.

Jeremias – (chorando) Ter coragem! É bem fácil de dizer-se... Pobre, miserável... Ah! (levantando-se) Henriqueta, tu
O romance regionalista. O teatro romântico
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Realismo
A Revolução Industrial promoveu transformações profundas em todos os aspectos da vida na
Europa. O Realismo surgiu como uma estética cujo objetivo era analisar e criticar essa nova
sociedade sem o subjetivismo e a emoção que haviam caracterizado o Romantismo.

Museu do Louvre, Paris.

A Revolução Industrial
muda a face da Europa
O século XIX, na Europa, foi marcado pela Revolução Industrial,
que provocou profundas alterações na sociedade. De um lado,
a euforia pelas novidades tecnológicas e pelo crescimento econômico; de outro, o empobrecimento da classe trabalhadora.

Um mundo menor
Invenções como o telégrafo e o trem encurtaram as distâncias entre os locais e facilitaram a comunicação entre
as pessoas.
Novas doutrinas sociais surgiram para explicar o funcionamento do capitalismo
capitalismo.
Adam Smith: um dos principais defensores do liberalismo, apoiava a livre-iniciativa, com a mínima intervenção
do Estado na economia.
Thomas Malthus: defendia que a produção crescia a taxas mais altas que a produção de alimentos, perpetuando
a pobreza e a quantidade de pessoas famintas.
Karl Marx: elaborou uma crítica ao sistema capitalista e
defendeu a ideia de que a estrutura das sociedades era
o resultado de suas relações de trabalho e produção. Em
parceria com Friedrich Engels, escreveu O manifesto comunista, em que conclamava os trabalhadores a se revoltarem
contra o capitalismo.

•
•

•

Realismo: a sociedade no
centro da obra literária
A realidade das transformações por que passava a Europa
fez com que o subjetivismo e a emoção românticos dessem
lugar a uma postura mais objetiva e crítica, com o intuito
de analisar e denunciar as mazelas da sociedade.
Um dos principais representantes da pintura realista foi
o francês Jean-François Millet (1814-1875). Na obra a seguir, é possível observar um retrato quase fotográfico das
respigadoras de milho, que eram autorizadas pelos ricos
proprietários de terra a apanhar as espigas esquecidas no
chão depois da colheita. O artista, nessa imagem, quis chamar a atenção para a injusta desigualdade entre a miséria
dos trabalhadores e a opulência da burguesia.
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MILLET, Jean-François. As respigadoras de milho. Óleo sobre tela,
83,5 × 11 cm. Museu do Louvre, Paris, França.

O projeto literário do Realismo
O início do Realismo ocorreu com a publicação
publicação de Madame
dame
Bovary
Bovary, de Gustave Flaubert.
aubert. Ao retratar a vida de Emma
Bovary, mulher influenciada pela leitura de obras românticas,
o autor critica ao mesmo tempo esse estilo literário e a hipocrisia da sociedade burguesa da época. Essa crítica é feita
por meio de uma análise objetiva e racional da realidade.

Os agentes do discurso
Há poucas alterações entre as condições de produção e
circulação do Romantismo e do Realismo, já que o folhetim
continuava sendo o principal meio de divulgação das obras
literárias das duas estéticas.
O público das obras realistas mostrava reações conflitantes.
Por um lado, os leitores desejavam encontrar um enfoque
mais racional da realidade, que os levasse a compreender as
transformações sociais da época; por outro, aborreciam-se
com as severas críticas ao seu modo de vida e com a abordagem de temas incômodos, como o adultério.
Machado de Assis lidou com essa ambiguidade do público
procurando conquistá-lo por meio de um diálogo constante
entre narrador e leitor.

Racionalismo e objetividade
O autor realista analisa a sociedade por meio da razão e da
objetividade. Porém, esse olhar objetivo do Realismo não é
absoluto, já que o narrador dirige a interpretação do leitor de
maneira indireta. Mesmo que não o faça explicitamente, como
nos romances românticos, o narrador realista também conduz
a opinião do leitor, levando-o às conclusões esperadas.

LITERATURA

1/3/11 5:55 PM

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Durante o século XIX, a população europeia mais do que
dobrou. Com a mecanização da agricultura, muitos camponeses foram tentar a vida nas indústrias, inchando os centros
urbanos e causando a degradação da vida nas cidades.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um paradoxo capitalista:
desenvolvimento e miséria

Contemporaneidade
Assim como ocorria no Romantismo, as obras realistas também faziam referências a eventos da época. A diferença é
que, no Realismo, elas apareciam sempre acompanhadas
de um olhar crítico.

Materialismo
O olhar do escritor realista dirige-se à sociedade de um
tempo e às condições materiais que a estruturam, e não
a sentimentos ou idealizações.

A “anatomia” do caráter
Uma estratégia encontrada pelos autores realistas para
compreender a sociedade era analisar os comportamentos e as motivações das personagens, relacionando-os
ao contexto e aos problemas da época.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O interesse coletivo em pauta
No lugar das tradicionais histórias de amor românticas, os
autores do Realismo tratavam, com frequência, do tema do
adultério. Já na dimensão social, denunciavam a corrupção,
o universo político e a superficialidade das elites. Esses
temas refletiam as questões mais pungentes da sociedade
da época.

Linguagem: a força das descrições cruéis
A principal característica
racterística da linguagem
nguagem das narrativas
realistas
modo
alistas é o mo
do objetivo — e aparentemente
arentemente isento
de juízo de valor — com que as descrições de cenário e as
personagens
construídas.
rsonagens são co
nstruídas. Contudo,
ntudo, é possível observar
servar
que o narrador conduz indiretamente o olhar do leitor às
interpretações desejadas.

Portugal: atraso e estagnação
A Revolução Industrial, que transformava radicalmente
grande parte da Europa, estava longe de ser uma realidade
em Portugal na metade do século XIX, já que o país continuava a ser basicamente agrário. A pouca prosperidade
que havia era privilégio de uma pequena burguesia rural,
o que apenas ampliava a desigualdade social.
A decadência econômica de um país que havia sido uma
das grandes potências europeias, a perda de muitas de
suas colônias e as difíceis condições sociais e políticas
de Portugal acabaram constituindo um terreno fértil para
o surgimento de uma literatura calcada na crítica e na
denúncia da sociedade.

Um início movimentado e
polêmico...
Embora Portugal fosse um país atrasado, jovens como
Antero de Quental e Eça de Queirós discutiam entusiasmadamente, na Universidade de Coimbra, os textos
progressistas e inovadores provenientes de países mais
desenvolvidos da Europa. Esses rapazes deram origem à
Geração de 70 e à crença de que a situação portuguesa
poderia e deveria ser transformada.

A Questão Coimbrã
Em meados da década de 1860, Antero de Quental e Teófilo
Braga publicam obras imbuídas de um espírito transformador
mais adequado aos novos tempos. António Feliciano de Castilho, um poeta romântico bastante respeitado em Portugal,
critica “a falta de bom senso e bom gosto” desses poemas.
Em resposta, Antero de Quental publica um artigo em que
relaciona o atraso português à valorização de abordagens
literárias ultrapassadas como a de Castilho. Essa polêmica
foi chamada de “Questão Coimbrã”, por envolver estudantes
da Universidade de Coimbra.

As Conferências Democráticas do
Casino Lisbonense
Em 1871, um evento consolidou a presença do Realismo no
cenário literário português: as Conferências Democráticas.
Os debates e as palestras realizados no Casino Lisbonense
tinham como objetivo discutir a decadência portuguesa.
Em uma dessas conferências, Antero de Quental identificou o
catolicismo, o absolutismo e o colonialismo como as principais causas da difícil situação em que se encontrava o país.
Já Eça de Queirós encarregou-se da conferência “A literatura nova (o Realismo como nova expressão da arte)”.
Nela, ele defendeu uma literatura objetiva e calcada na
realidade, livre dos arroubos românticos.
As conferências não puderam ser concluídas por serem
consideradas uma afronta ao Estado e à religião. Mesmo
assim, seus participantes haviam sido bem-sucedidos,
pois conseguiram instalar o Realismo definitivamente em
Portugal.
rtugal. Contudo, a longo prazo, o saldo foi negativo, já qu
que
as transformações sociais que almejavam fracassariam.

Antero de Quental:
a “voz” da revolução
Além do papel de liderança que exerceu entre os colegas
da Geração de 70, Antero de Quental é considerado, junto
a Camões e Bocage, um dos maiores sonetistas da língua
portuguesa. Em sua longa produção poética, é possível
identificar alguns temas e abordagens recorrentes, que
revelam diferentes facetas de sua obra.

A expressão do amor:
neoplatonismo revisitado
Parte da produção de Quental ocorre sob influência do Romantismo. Nesses poemas, a mulher é fortemente idealizada e o
amor, vivenciado sob uma perspectiva neoplatônica.

A poesia revolucionária: explicitação
das preocupações sociais
Outra faceta de Antero de Quental envolve inflamados
sonetos em que o eu lírico defende a razão como o meio
pelo qual o homem pode transformar o mundo em que vive.

O pessimismo e o desejo de evasão
Quental também escreveu poemas mais introspectivos
e pessimistas, em que o eu lírico enxerga poucas saídas
para suas dúvidas e indagações existenciais.
REALISmo
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Em textos como o soneto a seguir, fica evidente o aspecto revolucionário na obra de Antero de Quental. O eu
lírico conclama o interlocutor, caracterizado como o típico
romântico ensimesmado vivendo nos sonhos, a sair desse
estado letárgico e criar um futuro transformado pela razão,
representada no poema pela luz do sol.

A um poeta
Tu que dormes, espírito sereno,
Posto à sombra dos cedros seculares,
Como um levita à sombra dos altares,
Longe da luta e do fragor terreno.
Acorda! É tempo! O sol, já alto e pleno
Afugentou as larvas tumulares...
Para surgir do seio desses mares
Um mundo novo espera só um aceno...
Escuta! É a grande voz das multidões!
São teus irmãos, que se erguem! São canções...
Mas de guerra... e são vozes de rebate!
Ergue-te, pois, soldado do Futuro,
E dos raios de luz do sonho puro,
Sonhador, faze espada de combate!
QUENTAL, Antero de. Sonetos completos.
completos
Lisboa: Ulisseia, 2002. p. 163.

Levita: religioso que ministra sacramentos.
Fragor: estampido, estrondo.

Eça de Queirós e a destruição
das ilusões românticas
Eça de Queirós tinha um claro projeto literário: escrever um
conjunto de romances — As cenas da vida portuguesa — que
desempenhassem um papel social. De fato, sua obra demonstra uma visão implacável da sociedade portuguesa da época.

O retrato cruel de uma
sociedade hipócrita
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Depois de viver vários anos fora de Portugal, como cônsul
na França e na Inglaterra, Eça reconcilia-se com seu país
e ameniza a ironia e o sarcasmo com os quais costumava
retratar a sociedade portuguesa. Nos romances A ilustre
casa de Ramires (1900) e A cidade e as serras (1901 –
publicação póstuma) o autor apresenta uma visão mais
patriótica e humanizada da vida em Portugal.

Um Brasil em crise

O escritor francês Honoré de Balzac, autor de A comédia
humana, foi inspiração para Eça de Queirós realizar seu
arrojado projeto. Composto pelos romances realistas O
crime do padre Amaro, O primo Basílio e Os Maias, As cenas
da vida portuguesa traçam um retrato mordaz de Portugal.
O subtítulo de O crime do padre Amaro (cenas da vida devota) indica o foco das críticas de Eça de Queirós nesse seu
primeiro romance: a Igreja. Padre Amaro, que se tornou
religioso por conveniência, e não por vocação, envolve-se em
um caso amoroso com a jovem Amélia e a engravida. Amélia
morre no parto e Amaro entrega o bebê a uma “tecedeira

92

Os últimos romances

O fim do tráfico negreiro, em 1850, indica o término do
sistema escravista e a ruína dos grandes latifúndios de
açúcar, que dependiam do trabalho escravo para realizar
o plantio e a colheita da cana. Com a discussão sobre a
abolição em pauta, a mentalidade escravocrata perde espaço para a ala progressista. Os desdobramentos dessa
crise afetam a política, a economia e até mesmo D. Pedro
II, pois com o início do movimento republicano sua autoridade passa a ser questionada. O cenário político torna-se
ainda mais complicado com a entrada do Brasil na Guerra
do Paraguai.
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Por fim, há sonetos em que o eu lírico busca em Deus e na
espiritualidade a paz e respostas aos seus questionamentos.
É possível perceber na obra de Antero de Quental uma
alternância entre sonetos mais otimistas e revolucionários e outros em que prevalece o tom pessimista de um
indivíduo sem respostas e desiludido.

de anjos”. Morta também a criança, o padre prossegue
descaradamente com sua carreira. O livro critica a proibição
do casamento aos sacerdotes católicos e a religiosidade
hipócrita dos moradores do interior de Portugal.
O primo Basílio conta a história de Luísa, jovem da burguesia
lisboeta, casada com o engenheiro Jorge. Por sonhar com um
amor romântico, torna-se presa fácil para seu primo sedutor,
Basílio. Consumado o adultério, Juliana, a empregada da casa,
guarda as cartas trocadas entre os amantes e passa a chantagear a patroa, até que o desenrolar da situação conduz a
um final trágico, com as mortes de Juliana e Luísa.
Além da crítica às influências da leitura de livros românticos,
a obra volta seu olhar implacável à hipocrisia do casamento
e à superficialidade da pequena burguesia portuguesa,
materializadas com maestria nas figuras das personagens
de Conselheiro Acácio e Dona Felicidade de Noronha. Outra
questão abordada é a revolta gerada pela desigualdade
social, evidenciada pelas diferenças entre Juliana, a criada,
e Luísa, a patroa.
Os Maias (episódios da vida romântica) é considerado um dos
romances mais primorosos do conjunto das obras de Eça de
Queirós. Ele conta a história de Carlos Maia e Maria Eduarda,
dois irmãos separados na infância que, sem saber desse
parentesco, se apaixonam. Mas, mesmo depois de descobrir
a verdade, Carlos Maia continua a relacionar-se com a irmã.
Por meio da relação incestuosa entre os irmãos e da
crítica à ociosidade de Carlos Maia, que exercia a profissão de médico por mero prazer, e não por necessidade,
Eça compõe um ret
retrato impiedoso que ridiculariza a alta
burguesia de Lisboa
Lisboa.
Nem mesmo os intelectuais
electuais companheiros
panheiros de geração de Eça
escapam
apam de sua iro
ironia
nia ao serem representados
representados pel
pela personagem Joã
João da Ega, um escritor fru
frustrado
strado e sem convicções.
vicções.
Os três romances que compõem As cenas da vida portuguesa
têm como característica mai
mais marcante a crítica à hipocrisia
da sociedade burguesa de Portugal, sobretudo aos falsos
valores morais da religião, ao fingimento do casamento e à
ociosidade e à irresponsabilidade dos membros da elite.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A busca de uma solução metafísica

reProdução

A sociedade do segundo Império passa por fortes mudanças com o enfraquecimento da classe dominante e o
crescimento da classe média. Esse contexto abre caminho
para que a literatura encare as falhas sociais e encontre
uma nova estética, mais realista, menos idealizadora.
Machado de Assis seria, no Brasil, o porta-voz desse modo
mais racional de interpretar a realidade.

Machado de Assis: um cético
analisa a sociedade
Os primeiros romances

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os primeiros romances que Machado escreveu ainda apresentavam características típicas do Romantismo, embora
já anunciassem a questão da ascensão social. Essas obras,
pertencentes à chamada primeira fase, trazem histórias de
amor que procuram divertir, emocionar e ensinar aos leitores
valores morais quase sempre relacionados ao dinheiro, à
família e ao casamento. São elas: Ressurreição (1872), A
mão e a luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878).

Romances realistas:
melancolia e sarcasmo
Na segunda fase dos romances machadianos encontram-se as obras realistas
alistas com as qualidades literárias que
consagrariam
nsagrariam o autor. Sua visão pessimista mostra a
hipocrisia
pocrisia da infidelidade no casamento e as relações
interesseiras entre as pessoas da classe dominante da
época. São elas:
as: Memórias
Memórias póstumas de Brás Cubas (1881),
881),
Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó
(1904) e Memorial de Aires (1908).
Memórias póstumas de Brás Cubas rompe com os padrões da narrativa romântica e marca no Brasil o início de
um Realismo distinto daquele inaugurado por Flaubert e
difundido por Eça de Queirós.
Brás Cubas, o narrador do romance, é um “defunto autor”
que decide escrever sua autobiografia depois de morto.
Não há um enredo tipicamente romântico, com começo,
meio e fim, mas uma sequência de eventos aleatórios da
vida do protagonista. O talento de Machado fica evidente
ao construir, com extrema habilidade narrativa, uma engenhosa crítica aos indivíduos da elite brasileira, materializados na figura arrogante e prepotente de Brás Cubas.
Já em Dom Casmurro, Bento Santiago, o narrador-protagonista, tenta provar ao leitor que sua amargura e solidão
devem-se à traição de sua mulher, Capitu, com seu melhor
amigo, Escobar. Mas o ciúme que perturba suas recordações faz com que o leitor desconfie do que é narrado.
A esposa e o amigo o teriam mesmo traído? Contudo, a
importância dessa grande obra de Machado de Assis não
está na resposta a essa pergunta, mas na genialidade com
que as personagens são construídas.
A minissérie Capitu, baseada em Dom Casmurro, foi exibida
na televisão em 2008, ano do centenário da morte de Machado
de Assis. A obra mescla elementos da ópera, do teatro e do
cinema mudo para contar a história de amor e ciúme entre
Capitu, Bento Santiago e seu amigo Escobar. Os diálogos entre
as personagens são, palavra por palavra, os mesmos do livro.

Capa do DVD da série Capitu. 2008.

O leitor no centro da cena literária
As obras de Machado são marcadas pela conversa entre o
narrador e o leitor. Diferentemente dos autores românticos,
o narrador machadiano não tem a intenção de moralizar e
prescrever comportamentos, mas de fazer com que o leitor se
divirta por meio de zombarias, ofensas e provocações constantes. Desse modo, quem lê é enredado pelo narrador e levado a
encarar as severas críticas que, no fundo, lhe dizem respeito.

Os contos: exercício crítico
Machado de Assis
sis ta
também foi bem-sucedido nos contos que
produziu, com destaque pa
para as coletâneas Papéis
péis avulsos
(1882),
882), Histórias
stórias sem data (1884), Várias
rias histórias (1896) e
Essas
que
Relíquias
líquias de casa velha (1906). Es
sas narrativas
rrativas curtas,
curtas qu
abordam
ordam temas
mas variados
variados, como a atração de um jovem
vem po
porr
uma mulher madura ou a crítica ao cientificismo
entificismo do século XIX,
XIX,
são
sã consideradas
nsideradas verdadeiros
verdadeiros clássicos de nossa literatura.
teratura.
A habilidade machadiana de construir narradores ambíguos e pouco confiáveis também é uma marca em seus
inúmeros contos. Em “O pai conta mãe”, o narrador revela-se
especialmente irônico em relação à escravidão.
Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos,
e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente
apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada.
Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que
servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o
sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro
também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda
que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no
Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que
seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que
lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando.
ASSIS, Machado de. Contos: uma antologia. Sel.,
intr. e notas de John Gledson. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998. v. II, p. 483-484. (Fragmento).

Valongo: local do Rio de Janeiro onde, à época, funcionava
um mercado de escravos.
Ladinos: espertos, ardilosos.
Quitandando: vendendo hortaliças nas ruas.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Realismo.
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Realismo

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep)

b) [...] era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça [...]

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. In: Obra completa.
v. 1. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993. (Fragmento).

Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor
e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a
peculiaridade do texto que garante a universalização de
sua abordagem reside

e) [...] o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins
secretos da criação.
3. (Unicamp-SP) Leia o trecho abaixo de A cidade e as serras:

– Sabes o que eu estava pensando, Jacinto?... Que te aconteceu
aquela lenda de Santo Ambrósio... Não, não era Santo Ambrósio...
Não me lembra o santo. Ainda não era mesmo santo, apenas um
cavaleiro pecador, que se enamorara de uma mulher, pusera toda
a sua alma nessa mulher, só por a avistar a distância na rua. Depois,
uma tarde que a seguia, enlevado, ela entrou num portal de igreja,
e aí, de repente, ergueu o véu, entreabriu o vestido, e mostrou ao
pobre cavaleiro o seio roído por uma chaga! Tu também andavas
namorado da serra, sem a conhecer, só pela sua beleza de verão.
E a serra, hoje, zás! de repente, descobre a sua grande chaga... É
talvez a tua preparação para S. Jacinto.
QUEIRÓS, Eça de. A cidade e as serras.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2007. p. 252.

a) Explique a comparação feita por Zé Fernandes. Especifique a que chaga ele se refere.

a) no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que
simboliza o triunfo da aparência sobre a essência.

Zé Fernandes estabelece uma comparação entre o encantamento de

b) no sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de obra escrava pela dos imigrantes.

Jacinto pelas serras e o que um homem sente diante de uma bela mulher

c) na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam
o desejo de eternização de Rubião.

cujos defeitos ainda não são conhecidos. essa comparação revela que

d) na admiração dos metais por parte de Rubião, que
metaforicamente representam a durabilidade dos bens
produzidos pelo trabalho.

o deslumbramento de Jacinto com a paisagem rural o havia impedido

e) na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que
reproduz o sentimento de xenofobia.

vivia uma boa parte da população daquela região.

2. (Enem-Inep) No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a
personagem, critica sutilmente um outro estilo de época:
o Romantismo.

Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era
talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais
voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza,
entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o
autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas;
mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda
ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia
daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro
indivíduo, para os fins secretos da criação.
ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.
Rio de Janeiro: Jackson, 1957.

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador
ao Romantismo está transcrita na alternativa:
a) [...] o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às
sardas e espinhas [...]
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d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos [...]
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de ver que a beleza do local escondia uma chaga: a pobreza em que

b) Que significado a descoberta dessa chaga tem para
Jacinto e para a compreensão do romance?
ao descobrir a chaga, Jacinto passa por uma grande transformação: deixa de ser apenas um rico proprietário que desfruta dos
benefícios garantidos por sua fortuna, supera o tédio existencial
em que vivia e opta pela ação social. É justamente a descoberta da pobreza da população das serras que produz a grande
mudança de Jacinto, que sai de seu imobilismo para intervir na
dura realidade que descobriu. outra possibilidade é argumentar
que a transformação de Jacinto se deve a motivos menos nobres: sua ação contra a pobreza não é determinada por razões
humanitárias, mas por seu esteticismo (a pobreza deveria ser

LITERATURA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto
lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que
era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de
coração; não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que
era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que
aqui está na sala: um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de
escolher, escolheria a bandeja, – primor de argentaria, execução
fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol; e não
foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano; por
mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de
Minas, e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha
insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos.
Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na
sala, como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha,
onde reinava um francês, Jean; foi degradado a outros serviços.

c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia
daquele feitiço, precário e eterno, [...]

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Capítulo III

afastada não porque causa sofrimento, mas porque é feia). Para
a compreensão do romance, o episódio é importante por revelar
que a oposição cidade x serra, ou campo x cidade, ou França x

4. (Unicentro-PR) Textos para a questão.

Texto I
– Miséria! quando me vierdes falar em poesia eu vos direi: aí há
folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra como nem
Homero as sonhou – como a humanidade inteira ajoelhada sobre os
túmulos do passado nunca mais lembrará! Mas quando me falarem
em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele
povo estúpido – eu vos direi – miséria! miséria! três vezes miséria!
Tudo aquilo é falso – mentiram como as miragens do deserto!
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

c) Tanto um texto quanto o outro revelam uma concepção
de poesia ligada ao transcendentalismo e à morte.
d) O texto II apresenta a tese de que é possível ao homem atingir o poder e a ciência plenos; já o I enfoca
o Saber como um bem inalcançável pela maioria dos
homens.

Portugal não é simplista.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) As vozes enunciadoras dos discursos, nos dois textos,
defendem a religião como o único caminho para a
felicidade do homem.

– Estás ébrio, Johann! O ateísmo é a insânia como o idealismo
místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza o judeu, e o crente
de Malebranche nos seus sonhos da visão em Deus. A verdadeira
filosofia é o epicurismo. Hume bem o disse: o fim do homem é o
prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E pois
ergamo-nos, nós que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente
e embriaga como um beijo de mulher.
AZEVEDO, Álvares de. Uma noite do século. Noite na taverna. Porto
Alegre: L&PM, 2006. p. 16-17. (Coleção L&PM Pocket).

Texto II
Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradamos em Paris, nas Escolas do Bairro Latino – para onde
me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha
e Sande, quando aqueles malvados me riscaram da Universidade
por eu ter esborrachado numa tarde de procissão, na Sofia, a cara
sórdida do dr. Pais Pita. Ora nesse tempo Jacinto concebera uma
ideia... Este Príncipe concebera a ideia de que “o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado”. E por homem
civilizado o meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua
força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles,
e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos
os mecanismos inventados desde Teramenes, criador da roda, se
torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente, e
apto, portanto, a recolher dentro duma sociedade e nos limites do
Progresso (tal como ele se comportava em 1875) todos os gozos e
todos os proveitos que resultam de Saber e de Poder... Pelo menos
assim Jacinto formulava copiosamente a sua ideia, quando conversávamos de fins e destinos humanos, sorvendo bocks poeirentos,
sob o toldo das cervejarias filosóficas, no boulevard Saint-Michel.
QUEIRÓS, Eça de. A cidade e as serras: obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. p. 480-481.

Comparando-se os dois textos, é correto afirmar:
a) Ambos mostram o pensamento de que a trajetória
do homem tem como fim o prazer, contudo o texto II
apresenta esse prazer como decorrente do equilíbrio
entre as forças físicas e mentais, enquanto o texto I
destaca o domínio dos sentidos sobre o intelecto.

e) O texto II evidencia uma visão determinista de homem,
enquanto o I apresenta dois personagens concordantes a respeito da indispensabilidade de Deus na vida
humana.
(UFG-GO) Leia o trecho da obra Memorial de Aires apresentado a seguir.

24 de agosto.
Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me tenho outra
vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao
papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memória ou da
reflexão. Venhamos novamente à notação dos dias.
[...]
Se eu não tivesse os olhos adoentados, dava-me a compor outro
Eclesiastes, à moderna, posto nada deva haver moderno depois
daquele livro. Já dizia ele que nada era novo debaixo do sol, e se
o não era então, não o foi nem será nunca mais. Tudo é assim
contraditório e vago também.
ASSIS, Machado de. Memorial de Aires.
São Paulo: Ática, 2007. p. 65-66.

5. Ao dizer em seu texto que “nada era novo debaixo do sol”,
o autor emprega a
a) reificação, para questionar a autoria dos textos da
Bíblia.
b) ambiguidade, para ilustrar a oposição de ideias presente no livro do Eclesiastes.
c) intertextualidade, para comparar a produção de seu
memorial a um livro da Bíblia.
d) contradição, para mostrar a modernidade de sua obra
em relação ao Eclesiastes.
e) negação, para reafirmar a presença da novidade nos
textos bíblicos e nos romances modernos.
6. Ao experimentar novas técnicas narrativas, Machado de
Assis, em Memórias póstumas de Brás Cubas, estabelece um
campo de observação privilegiado que dá ao narrador uma
sintonia nervosa em relação ao leitor, isso porque:
a) se torna uma estratégia de aproximação que procura
amenizar em determinados momentos o seu efeito
realista e a quebra dos códigos românticos.
b) procura trazer o leitor à estabilidade das relações sociais que marcava o processo de transição da literatura,
assim como do Brasil do século XIX.
c) explora de forma irremediavelmente otimista a crença
nos códigos românticos.
d) fundamenta as conquistas formais da sua época que
vão paralisar qualquer outra aventura de nossa modernidade.
e) demonstra a total incapacidade de nossa literatura
para ampliar o seu público.
Realismo
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7. (Fuvest-SP – adaptada)
sem concordar ou não diretamente com ambas (“a verdade é que uma

– Você janta comigo, Escobar?

coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade

Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se
Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe dois superlativos, tio Cosme dois capotes, e prima Justina não achou tacha
que lhe pôr; depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela
confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e
tinha uns olhos policiais a que não escapava nada.
– São os olhos dele, expliquei.
– Nem eu digo que sejam de outro.
– São olhos refletidos, opinou tio Cosme.
– Seguramente, acudiu José Dias, entretanto, pode ser que a
senhora D. Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa
não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade
natural. Parece curioso, isso parece, mas...
– A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe.
– Justamente! confirmou José Dias para não discordar dela.
Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe (sem
lhe contar as outras naturalmente), vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou
também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça...
Que idade teria?
Machado de Assis, Dom Casmurro.
Casmurro

a) Um crítico afirma que, “examinada em suas relações,
a população de Dom Casmurro compõe uma parentela,
uma dessas grandes moléculas sociais do Brasil tradicional, no centro da qual está um proprietário mais
considerável, cercado de figuras que podem incluir,
entre outros, um ou mais agregados, vizinhos com obrigações, comensais, parentes pobres em graus diversos,
conhecidos que aspiram à proteção [...]”. (Adaptado de
Roberto Schwarz, Duas meninas.)
Identifique o papel que cada uma das personagens que
aparecem no trecho de Dom Casmurro (Escobar, D. Glória
– mãe de Bentinho –, José Dias, Tio Cosme, Prima Justina)
desempenha na composição da referida “parentela”.
escobar: comensal; d. Glória (mãe de Bentinho): proprietária; José dias:
agregado; Tio Cosme: parente pobre; Prima Justina: parente pobre.

b) Na conversação apresentada no trecho, as falas de José
Dias refletem a posição social que ele ocupa nessa
“parentela”? Justifique sua resposta.
sim. Na sua delicada condição de mero agregado (ele não tem qualquer vínculo de sangue com essa família), José dias tenta assumir uma
postura que evite todo tipo de conflito com a “parentela” e que assim
possa garantir seu status: acomoda-se às falas de Justina e Cosme,

96

Suplemento de revisão

MPSR-LIT-T18(090-097)-b.indd 96

natural”) e, sobretudo, endossa a opinião de d. Glória, a proprietária
(“Justamente! confirmou José dias para não discordar dela”).

8. (PUC-SP)

E bem, qualquer que seja a solução, uma cousa fica, e é a suma
das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira
amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos
também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me... que a terra lhes seja leve!
O trecho acima integra o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, cujo personagem Bentinho considera o
comportamento de Capitu, marcado por procedimentos
negativos, como dissimulação, astúcia, arte de fingir,
mobilização pelo interesse, falsidade e traição. Assim,
a condenação do marido quanto à presumida conduta
adulterina da mulher apoia-se em dados factuais. Todos
os fatos relacionados abaixo alimentam a suspeita dele,
exceto um. Indique-o.
a) Bentinho vai ao teatro sozinho, já que a esposa está
adoentada, volta antes de a peça terminar e surpreende
Escobar em sua casa, a pretexto de tratar de “embargos
de terceiros”.
b) A ajuda que Escobar presta a Capitu na conversão
em libras esterlinas de algumas economias, fato que
contrariava Bentinho.
c) A semelhança física entre o filho Ezequiel e Escobar,
percebida no hábito que tinha o menino de imitar as
pessoas.
d) Os olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada,
capazes de arrastar para dentro como a vaga que se
retira da praia.
e) A reação de Capitu no enterro de Escobar, seu choro e
o olhar que dirige ao morto.
9. (Fuvest-SP) Texto para a questão.

[José Dias] Teve um pequeno legado no testamento, uma apólice e
quatro palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. “Esta é a melhor apólice”, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família,
certa audiência, ao menos; não abusava, e sabia opinar obedecendo.
Ao cabo, era amigo, não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste
mundo. E não lhe suponhas alma subalterna; as cortesias que fizesse
vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito; ao
contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo, ele
trazia o velho escovado e liso, cerzido, abotoado, de uma elegância
pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para
divertir ao serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar
dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava
muita vez uma viagem que fizera à Europa, e confessava que a não
sermos nós, já teria voltado para lá; tinha amigos em Lisboa, mas a
nossa família, dizia ele, abaixo de Deus, era tudo.
Machado de Assis. Dom Casmurro.
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Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se
carecesse de palavra pronta. [...]

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

– Vim para isto mesmo.

No texto, o narrador diz que José Dias “sabia opinar
obedecendo”. Considerada no contexto da obra, essa característica da personagem é motivada, principalmente,
pelo fato de José Dias ser
a) um homem culto, porém autodidata.
b) homeopata, mas usuário da alopatia.
c) pessoa de opiniões inflexíveis, mas também um homem naturalmente cortês.
d) um homem livre, mas dependente da família proprietária.
e) católico praticante e devoto, porém perverso.
10. (Unicamp-SP – adaptada) O trecho abaixo pertence ao
capítulo VIII de A cidade e as serras, em que se narra a
viagem de Jacinto a Tormes.
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Trepávamos então alguma ruazinha de aldeia, dez ou doze casebres, sumidos entre figueiras, onde se esgaçava, fugindo do lar pela
telha-vã o fumo branco e cheiroso de pinhas. Nos cerros remotos,
por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermidas.
O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força.
Um esparso tilintar de chocalhos de guizos morria pelas quebradas...
Jacinto adiante, na sua égua ruça, murmurava:

12. (UEL-PR) É correto afirmar sobre Machado de Assis:
I. Foi sobretudo pela imaginação de suas narrativas, mais
do que pelo estilo ou senso de realismo, que se notabilizou como nosso maior ficcionista do século XIX.
II. Seus primeiros romances consagraram-no como um
grande prosador realista, mas a partir de Memórias
póstumas de Brás Cubas sua obra tomou o rumo inesperado da ficção fantástica.
III. Seus contos, sobretudo a partir de Papéis avulsos, são
obras-primas de análise psicológica, alegorização
social e interpretação das fraquezas humanas.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmação II é verdadeira.
b) Apenas a afirmação III é verdadeira.
c) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
e) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
13. (Unicamp-SP) Na seguinte passagem do capítulo LXXX
(“Venhamos ao capítulo”), de Dom Casmurro, o narrador
trata da promessa feita por D. Glória.

– Que beleza!
E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava:
– Que beleza!
Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade
e carinho.
QUEIRÓS,
QUEIRÓS
UEIRÓS, Eça de. Obra completa
completa. Organização de Beatriz Berrini.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. Vol. II, p. 561. (Grifos nossos).

Explique a relação entre o protagonista e a paisagem nas
duas frases sublinhadas.
Jacinto, inicialmente caracterizado como homem cosmopolita, de gosto

Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na
páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que
as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina,
começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama,
comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer, e consentiu nas
transferências de pagamento, sem querer agravar a taxa de juro. Um
dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra,
falou da necessidade de entregar o preço ajustado; está num dos
capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolhi-me a S. José.

refinado, encanta-se pela paisagem rural do interior. as frases desta-

a) Quem lembrou D. Glória da promessa e qual seu vínculo
com a família dela?

cadas no trecho citado revelam a alegria e a sensação de aconchego

Quem lembra d. Glória de que havia prometido entregar o filho à igreja

que a personagem experimenta em meio àquela paisagem, que tanto

é José dias, um agregado que vivia num dos quartos da casa da família,

lhe causa admiração, mas da qual ele se distanciou. a visão das serras

embora não tivesse laços sanguíneos com a mãe de Bentinho.

portuguesas revitaliza a alma de Jacinto, dando-lhe força e ânimo, ao
mesmo tempo que lhe proporciona enorme bem-estar.

b) Explique o uso da linguagem comercial no trecho citado
acima e no romance.
a comparação da promessa de d. Glória a deus com uma dívida comer-

11. (ITA-SP) Acerca do livro Quincas Borba (1891), de Machado
de Assis, é incorreto dizer que:
a) não se trata de um romance realista, pois inexiste
adultério feminino (Sofia não chega a trair o marido).
b) trata-se de uma narrativa que mostra a decadência de
um homem (Rubião) que enriquece de repente, mas
perde tudo.
c) apresenta um número grande de personagens que constroem um retrato da burguesia carioca do século XIX.
d) Sofia é assediada por Rubião; contudo, ainda que não
corresponda a ele, também não o rejeita totalmente.

cial (uma letra) revela como, no romance, o dinheiro é um elemento de
grande importância. a linguagem financeira utilizada pelo narrador no
episódio citado para se referir aos juros e às promissórias vencidas, que
poderiam ser futuramente cobradas pelo “credor divino”, aponta para
a razão econômica relacionada ao vínculo de d. Glória com a igreja.
Por meio dessa comparação, fica sugerido que a lógica do dinheiro e
do interesse financeiro estaria presente em todo o romance.

e) mostra que a trajetória de Rubião confirma a filosofia
de Quincas Borba formulada no início da história.
Realismo
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Naturalismo
Os escritores naturalistas, influenciados pela Revolução Industrial e pelos avanços da ciência na
segunda metade do século XIX, buscam incorporar o método científico à criação literária, dando
origem ao romance experimental.

Ao sr. Émile Zola:

Um dos avanços mais importantes surgiu com Darwin
e seu livro A origem das espécies, em que ele afirmava
serem os seres humanos resultado de um longo processo
evolutivo e não da criação divina.

Não sou temerário, não tenho a pretensão de seguir vossas
pegadas; mas não é pretender seguir vossas pegadas escrever
um simples estudo naturalista.

Essa teoria influenciou a estética naturalista ao afirmar
que o ser humano era um animal como outro qualquer
e ao propor a ideia de seleção natural, segundo a qual
apenas os indivíduos mais adaptados sobrevivem.

“Nós nos inflamamos, diz Ovídio, quando se agita o deus que
vive em nós”: pois bem o pequenino deus que vive em mim,
agitou-se e eu escrevi A carne.

A estética naturalista também foi influenciada pelas
ideias de Au
Auguste
guste Comte e Hippolyte
ppolyte Ta
Taine. Comte pr
prositivismo, doutrina que considera as ciências
pôs o positivismo,
experimentais
perimentais o único
ico parâmetro
pa
válido para a construnstrução do conhecimento
nhecimento humano.
hu
Já Taine formulou a teoria
oria
do determinismo:
de terminismo: o condicionamento
co ndicionamento do ser
se humano
mano
pela raça à qual pertence, pelo meio e pela época
oca em
que vive.
O Naturalismo é marcado pela adoção de um viés mais
científico para analisar e observar a sociedade.

Naturalismo:
a aproximação entre
literatura e ciência
Embora não neguem a racionalidade do ser humano,
os naturalistas, influenciados pela teoria darwiniana,
enxergam-no como um ser submisso às leis naturais.
Assim, nos romances naturalistas, o desejo sexual acaba
sempre por vencer a razão.

O projeto literário
do Naturalismo
O romance experimental, proposto por Émile Zola, tem
como objetivo compreender o ser humano e transformar
a sociedade. Essa abordagem deve ser conduzida sob a
ótica do determinismo e da teoria da evolução, fazendo
com que a literatura se subordine à ciência.
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Ninguém vos imita, todos vos admiram.

Não é L’assommoir, não é La curée, não é La terre; mas... uma
candeia não é o sol, e todavia uma candeia ilumina.
Seja o que for, aqui está a minha obra.
Aceitareis a dedicatória que dela vos faço? Por que não? Os
reis, embora cheios de riquezas, nem sempre desprezam os
presentes mesquinhos dos pobres camponeses.
Permiti que vos preste minha homenagem completa, vassala, de servidor fiel, tomando de empréstimo as palavras do
poeta florentino: Tu duca, tu signore, tu maestro.
São Paulo, 25 de janeiro de 1888
Disponível em: <http://
www.dominiopublico.gov.br/>.
Acesso em: 15 dez. 2010.

L’assommoir, La curée, La terre: romances de Émile Zola.
Tu duca, tu signore, tu maestro
(citação de Dante Alighieri): “Tu duque, tu senhor,
tu mestre”.

No Naturalismo, as análises psicológicas dos textos
realistas dão lugar à análise dos fenômenos coletivos.
Por isso, voltam o olhar para uma classe social que,
até aquele momento, não havia merecido destaque nos
romances: o proletariado.
Germinal, o grande romance naturalista de Émile Zola,
foi levado às telas do cinema pelo francês Claude Berri.
A dura realidade do mundo operário descrita no livro é
representada, no filme, por meio de imagens contundentes, que traduzem a crueldade a que o proletariado do
século XIX estava exposto.
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A segunda metade do século XIX foi marcada por um
intenso desenvolvimento tecnológico e por grandes
descobertas científicas.

A influência de Émile Zola é claramente assumida
pelos autores naturalistas brasileiros. Júlio Ribeiro, em
seu romance A carne, escreveu a seguinte dedicatória
ao escritor francês.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Novas perspectivas
para a origem humana

RepRodução

Linguagem: a descrição impiedosa
A racionalidade e a objetividade com que o romance naturalista recria a realidade manifestam-se no texto literário,
especialmente por meio do foco narrativo em 3a pessoa e
pelas descrições fotográficas e precisas.

Aluísio Azevedo: autor das massas
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Os romances mais conhecidos de Aluísio Azevedo são O
mulato (1881), Casa de pensão (1884) e O cortiço (1890). O
primeiro deles, apontado como o romance que inaugurou o
Naturalismo no Brasil, vendeu dois mil exemplares, número
que raramente algum livro alcançava na época.
Suas tramas agradavam ao público por serem repletas de
peripécias e de relações amorosas turbulentas e comoventes.
Casa de pensão e O cortiço destacam-se como suas obras
mais importantes. Ambas discutem os problemas sociais
das classes menos favorecidas da época. Com elas, Aluísio
Azevedo imortalizou-se como “o primeiro romancista de
massas” da literatura nacional.

A fermentação sanguínea
e sensual de O cortiço

Os romances naturalistas
turalistas são caracterizados
racterizados como literateratura de tese,
tese, porque neles se desenvolve uma estrutura
pensada
nsada para
para provar
provar ao leitor a visão determinista da
sociedade.
ciedade. A tese mais comum nessas obras envolve a
degradação do indivíduo que vive em um ambiente em que
as condições de vida são péssimas.

Os agentes do discurso
As condições de produção das obras naturalistas eram
definidas pelo desejo de garantir um caráter científico aos
romances. Os escritores acreditavam na possibilidade de
tomar as novas descobertas no campo da biologia e da
medicina como base para a criação de seus romances,
que funcionavam quase como experimentos em que personagens exemplificavam comportamentos específicos
e enredos e espaços eram estruturados de maneira a
reproduzir o conflito de classes sociais.
Conquistar o público, sem abandonar o olhar naturalista, era
um grande desafio para os escritores do período. Alguns
autores, como Aluísio Azevedo, procuravam não ser muito
radicais e conciliar as expectativas românticas do público e
as inovações do Naturalismo, em uma tentativa de “educar”
lentamente o gosto dos leitores. Ainda assim, era comum
que os leitores se escandalizassem com os temas e as abordagens característicos dessa estética e com o modo franco
e objetivo com que alguns comportamentos eram descritos.

A animalização do ser humano
Além da exploração do universo íntimo das personagens,
nos romances naturalistas é comum o retrato de pessoas
que, submetidas a péssimas condições de vida, veem-se
subjugadas por seus instintos animais.

O cortiço é a última e a mais primorosa obra de Aluísio
Azevedo. A principal intenção do autor nesse romance é
provar que o ser humano é resultado do meio social em
que vive.
O livro conta a história de João Romão, um comerciante
inescrupuloso que não mede esforços para aumentar seu
patrimônio e ascender socialmente. De dono de taverna,
passa a ser proprietário
aluga casas
pa
oprietário de um cortiço,
rtiço, em que al
simples para trabalhadores pobres. João Romão é ajudado
por Bertoleza, uma escrava supostamente alforriada, com
quem vive maritalmente.
O cortiço adquire a condição de uma personagem, que
se expande e multiplica a cada dia. É nele que ocorre
o cruzamento das raças, a explosão da sexualidade e
a exploração do ser humano, demostrando as teses
deterministas e evolucionistas que influenciaram os
escritores do período.
Uma personagem que exemplifica o poder que o meio
exerce sobre os indivíduos é Jerônimo, um português correto e trabalhador que, aos poucos, é transformado em um
indivíduo preguiçoso e indolente. Esse processo pode ser
percebido claramente no trecho abaixo.
Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora, todas as manhãs,
uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava dois
dedos de parati “pra cortar a friagem”.
Uma transformação, lenta e profunda, operava-se nele, dia a dia,
hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos, num
trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava
lentamente: fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e
a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e
sedutores que o comoviam; esquecia-se dos seus primitivos sonhos
de ambição; para idealizar felicidades novas, picantes e violentas;
tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que
nATURALISmo
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E o curioso é que quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes
brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em
detrimento das suas forças físicas. (...)
AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo:
Scipione, 1995. p. 60. (Fragmento).

Raul Pompeia consagra-se na literatura brasileira graças a uma obra singular: O Ateneu, de 1888. O livro traz
a história de Sérgio, um menino que vai estudar no Ateneu, um rigoroso colégio interno. É ele mesmo, já adulto,
quem narra suas memórias. O foco narrativo em primeira
pessoa, carregado de subjetividade, e as descrições que
dão ênfase à agonia e à crueldade são inovações dentro
do cenário literário da época.
O autor retrata a escola como uma reprodução da sociedade burguesa, para a qual o dinheiro é o valor maior.
O Ateneu estabelece um interessante contraste com outro
famoso romance de memórias: Memórias póstumas de
Brás Cubas, de Machado de Assis. Enquanto Brás Cubas
se expõe ao ridículo, debochando de si mesmo e do próprio leitor, Sérgio recorda com ressentimento suas duras
experiências no colégio interno.
Nas duas obras a crítica à sociedade da época é marcante.
Mas em Raul Pompeia podem ser percebidas claramente
as influências do Naturalismo, por meio da defesa da ideia
de que o indivíduo é produto da sociedade em que vive.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Naturalismo.

ReRpodução
podução

O Ateneu é considerado por muitos um romance de inspiração autobiográfica, pois Raul Pompeia, de fato, estudou
em um famoso internato do Rio Janeiro, o Colégio Abílio, retratado na foto abaixo. Para o escritor modernista Mário de
Andrade, Pompeia buscou, ao reconstruir suas memórias de menino, vingar-se dos sofrimentos vividos em um sistema
educacional arcaico e desumano.
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E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus
hábitos singelos de aldeão português: e Jerônimo abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a
entristecia; já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem, para dar dois dedos de palestra nas horas de descanso, e
aos domingos reunia-se gente para o jantar. A revolução afinal
foi completa: a aguardente de cana substituiu o vinho; a farinha
de mandioca sucedeu à broa; a carne-seca e o feijão-preto ao
bacalhau com batatas e cebolas cozidas; a pimenta-malagueta
e a pimenta-de-cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa; o
caldo verde, a açorda e o caldo de unto foram repelidos pelos
ruivos e gostosos quitutes baianos, pela muqueca, pelo vatapá e
pelo caruru; a couve à mineira destronou a couve à portuguesa;
o pirão de fubá ao pão de rala, e, desde que o café encheu a casa
com o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no
cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos.

Um caso particular:
Raul Pompeia

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

de guardar; adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres, e volvia-se preguiçoso resignando-se, vencido, às imposições do sol e do
calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado
do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores
aventureiros.

Naturalismo

Enem e vestibulares
1. (Fuvest-SP)

Pombinha submeter a muitos deles para obter vantagens:
eis aí um princípio do Realismo rechaçado no Naturalismo.

[...] É uma bela moça, mas uma bruta... Não há ali mais poesia,
nem mais sensibilidade, nem mesmo mais beleza do que numa linda
vaca turina. Merece o seu nome de Ana Vaqueira. Trabalha bem,
digere bem, concebe bem. Para isso a fez a Natureza, assim sã e
rija; e ela cumpre. O marido todavia não parece contente, porque
a desanca. Também é um belo bruto... Não, meu filho, a serra é
maravilhosa e muito grato lhe estou... Mas temos aqui a fêmea
em toda a sua animalidade e o macho em todo o seu egoísmo...
Eça de Queirós. A cidade e as serras.

Neste excerto, o julgamento expresso por Jacinto, ao
falar de um casal que o serve em sua quinta de Tormes,
manifesta um ponto de vista semelhante ao do
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a) Major Vidigal, de Memórias de um sargento de milícias, ao
se referir aos desocupados cariocas do tempo do rei.
b) narrador de Iracema, em particular quando se refere a
tribos inimigas e a franceses.
c) narrador de Vidas secas, principalmente quando ele
enfoca as relações sexuais de Fabiano e Sinhá Vitória.
d) Anjo, do Auto da barca do inferno, ao condenar os pecados
da carne cometidos pelos humanos.
e) narrador de O cortiço
cortiço,, especialmente quando se refere
a personagens de classes sociais inferiores.
2. (Unifesp) Considere o trecho de O cortiço,, de Aluísio Azevedo.

Uma aluvião de cenas, que ela [Pombinha] jamais tentara explicar e que até ali jaziam esquecidas nos meandros do seu passado,
apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como
era que certos velhos respeitáveis, cuja fotografia Léonie lhe mostrou
no dia que passaram juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela
loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra,
os bens, e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter
esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na
sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se
julgava senhor e que, no entanto, fora posto no mundo simplesmente
para servir ao feminino; escravo ridículo que, para gozar um pouco,
precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo; ao passo
que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranquilamente desfrutando
o seu império, endeusada e querida, prodigalizando martírios, que
os miseráveis aceitavam contritos, a beijar os pés que os deprimiam
e as implacáveis mãos que os estrangulavam.
— Ah! homens! homens!... sussurrou ela de envolta com um suspiro.
No texto, os pensamentos da personagem
a) recuperam o princípio da prosa naturalista, que condena os assuntos repulsivos e bestiais, sem amparo
nas teorias científicas, ligados ao homem que põe em
primeiro plano seus instintos animalescos.
b) elucidam o princípio do determinismo presente na
prosa naturalista, revelando os homens e as mulheres
conscientes dos seus instintos em função do meio em
que vivem e, sobretudo, capazes de controlá-los.
c) trazem uma crítica aos aspectos animalescos próprios
do homem, mas, por outro lado, revelam uma forma de

d) constroem uma visão de mundo e do homem idealizada,
o que, em certa medida, afronta o referencial em que se
baseia a prosa naturalista, que define o homem como
fruto do meio, marcado pelo apelo dos seus sentidos.
e) consubstanciam a concepção naturalista de que o homem é um animal, preso aos instintos e, no que dizem
respeito à sexualidade, vê-se que Pombinha considera
a mulher superior ao homem, e esse conhecimento é
uma forma de se obterem vantagens.
3. (Fuvest-SP)

Havia cinco anos que D. Felicidade o amava. [...] Acácio tornara-se
a sua mania: admirava a sua figura e a sua gravidade, arregalava
grandes olhos para a sua eloquência, achava-o numa “linda posição”. O Conselheiro era a sua ambição e o seu vício! Havia sobretudo nele uma beleza, cuja contemplação demorada a estonteava
como um vinho forte; era a calva. Sempre tivera o gosto perverso de
certas mulheres pela calva dos homens, e aquele apetite insatisfeito
inflamara-se com a idade. Quando se punha a olhar para a calva do
Conselheiro, larga, redonda, polida, brilhante às luzes, uma transpiração ansiosa umedecia-lhe as costas, os olhos dardejavam-lhe,
tinha uma vontade absurda, ávida de lhe deitar as mãos, palpá-la,
sentir-lhe as formas, amassá-la, penetrar-se dela! Mas disfarçava,
punha-se a falar alto com um sorriso parvo, abanava-se convulsivamente, e o suor gotejava-lhe nas roscas anafadas do pescoço.
Ia para casa rezar estações, impunha-se penitências de muitas
coroas à Virgem; mas apenas as orações findavam, começava o
temperamento a latejar. E a boa, a pobre D. Felicidade tinha agora
pesadelos lascivos e as melancolias do histerismo velho.
Eça de Queirós. O primo Basílio.

Anafadas: gordas.
a) Qual é a escola literária cujas características mais se fazem
sentir neste trecho? Justifique brevemente sua resposta.
A escola literária aqui presente é o Realismo-Naturalismo. Além da
descrição minuciosa, o apelo carnal e a lascividade (determinismo
biológico) com que a personagem deseja o homem que observa,
podemos destacar o ser humano apresentado em seus aspectos
mais ridículos e grotescos. Ao lado disso, há também a crítica social
contra aqueles que dissimulam seu desejo sexual por meio de rezas
e penitências, como faz a personagem.

b) Considere a seguinte afirmação: “Em Eça de Queirós, a
sátira e a caricatura tornam-se, com frequência, cruéis
e sombrias, por isso mesmo incompatíveis com o riso
e o humor”. Essa afirmação aplica-se ao trecho acima
reproduzido? Justifique sucintamente sua resposta.
embora haja críticas ao comportamento da personagem e perceba-se nas atitudes de d. Felicidade que ela sofre por ter de esconder

naturalismo
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terística do autor o estilo sarcástico e irônico, e isso, muitas vezes,
significa tratar com certo humor as tragédias do ser humano.

4. (ITA-SP) Assinale a opção cuja característica, pertencente
ao Realismo-Naturalismo, não aparece no excerto.

O tísico do número 7 há dias esperava o seu momento de morrer,
estendido na cama, os olhos cravados no ar, a boca muito aberta,
porque já lhe ia faltando o fôlego.

É marcante a presença do Naturalismo em:
a) “O timbre da vogal, o ritmo da frase dão alma à elocução.
O timbre é o colorido, o ritmo é a linha e o contorno. A
lei da eloquência domina na música, colorido e linha,
seriação de notas e andamentos; domina na escultura,
na arquitetura, na pintura: ainda a linha e o colorido.”
b) “O Cerqueira, ratazana, sujeito cômico, cara feita de
beiços, rachada em boca como as romãs maduras, de
mãos enormes como um disfarce de pés, galopava a
quatro pelos salões, zurrando em fraldas de camisa,
escoucinhando uma alegria sincera de mu.”

Não tossia; apenas, de quando em quando, o esforço convulsivo
para atravessar os pulmões desfeitos sacudia-lhe todo o corpo e
arrancava-lhe da garganta uma ronqueira lúgubre, que lembrava
o arrular ominoso dos pombos.

c) “Modulava-se a harmonia em suave gorjeio, entoando
elevação dos salmos, o êxtase sensual do Cântico dos Cânticos na boca de Sulamita, e a sedução de Booz enredado
no estratagema honesto da ternura, e a melancolia trágica
de Judite, e a serena glória de Ester, a princesa querida.”

Das características a seguir, pertencentes ao Realismo-Naturalismo, apenas uma não aparece no excerto anterior.
Assinale-a.

d) “Sua diplomacia [de Aristarco] dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria de recepção que
queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus,
segundo a condição social da pessoa.”

a) Animalização do homem.
b) Visão determinista e mecanicista do homem.
c) Patologismo.
d) Veracidade.
e) Retrato da realidade cotidiana.
5. (UEL-PR) Por força das teses deterministas que abraça em
sua ficção, Aluísio Azevedo
a) subordina as marcas subjetivas de suas personagens às
influências diretas do meio e da raça a que pertencem.
b) revela-se um autor otimista quanto à possibilidade de
os miseráveis reverterem historicamente sua situação.
c) acredita que a cultura popular, por ser mais espontânea
e criativa, superará os modelos da cultura letrada.
d) faz com que as personagens triunfantes sejam aquelas cujas
virtudes morais se imponham sobre o poder econômico.
e) é um autor pessimista, pois está convicto de que os bons
instintos naturais são abafados na vida aristocrática.

8. (Fuvest-SP)

Gente que mamou leite romântico pode meter o dente no rosbife
naturalista; mas em lhe cheirando a teta gótica e oriental, deixa
logo o melhor pedaço de carne para correr à bebida da infância.
Oh! meu doce leite romântico!
Machado de Assis. Crônicas.
Crônicas

Rosbife: tipo de assado ou fritura de alcatra ou filé
bovinos, bem tostado externamente e sangrante na
parte central, servido em fatias.
a) A imagem do “rosbife naturalista” – empregada, com
humor, por Machado de Assis, para evocar determinadas características do Naturalismo – poderia ser
utilizada também para se referir a certos aspectos do
romance O cortiço? Justifique sua resposta.
Sim. O cortiço, sendo uma obra naturalista, apresenta a realidade de
forma bastante objetiva, sem que haja qualquer preocupação eufemista
na descrição dos aspectos mais degradantes relacionados ao ser hu-

6. (Ufal)

O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em
brasa; a sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das
éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno.

mano. Sendo assim, a imagem do “rosbife naturalista”, por sua natureza
“sangrenta”, é perfeitamente adequada para caracterizar essa obra.

O fragmento anterior pertence ao romance O cortiço, de
Aluísio Azevedo.
a) A descrição da personagem exemplifica um típico
recurso do movimento literário a que se filiou o autor.
Que movimento foi esse e qual o recurso aqui adotado?

b) A imagem do “doce leite romântico”, que se refere a certos
traços do Romantismo, pode remeter também a alguns
aspectos do romance Iracema? Justifique sua resposta.

Trata-se da animalização (ou zoomorfização) da espécie humana.

Sim. essa expressão é utilizada para fazer referência à idealização

Típico recurso do Naturalismo.

característica das obras românticas, como é o caso de Iracema. Nesse
romance, essa idealização está presente em vários aspectos da obra:

b) Exemplifique, com duas expressões retiradas do texto,
a resposta que você deu ao item anterior.
“crina (cabelo) preta”; “como éguas selvagens”.

102

Suplemento de revisão

MPSR-LIT-T19(098-104)-b.indd 102

a apresentação dos indígenas como bravos e honrados guerreiros,
a fidelidade de Iracema ao ideal de amor tão caro aos românticos, a

LITERATURA

1/5/11 3:22 PM

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

de ser dramática ou mesmo “incompatível com o humor”. É carac-

7. (UFRN) No romance O Ateneu, coexistem características
estéticas próprias do Realismo, do Naturalismo, do Impressionismo e do Expressionismo.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

seus desejos, a maneira como eça apresenta tais fatos está longe

amizade sincera e o convívio harmonioso entre índios e portugueses,
retratada, em especial, na relação entre poti e Martim, etc.

Daí a pouco demos com uma briga de cães; fato que aos olhos
de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-se parar
e observar os cães. Eram dois, notou que ao pé deles estava um
osso, motivo da guerra [...].
Machado de Assis

9. (UEL-PR) Na obra-prima que é o romance O cortiço,
a) podemos surpreender as características básicas da
prosa romântica: narrativa passional, tipos humanos
idealizados, disputa entre o interesse material e os
sentimentos mais nobres.
b) as personagens são apresentadas sob o ponto de vista
psicológico, desnudando-se ante os olhos do leitor
graças à delicada sutileza com que o autor as analisa
e expressa.
c) o leitor é transportado ao doloroso universo dos miseráveis e oprimidos migrantes que, tangidos pela seca,
abrigam-se em acomodações coletivas, à espera de
uma oportunidade.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) vemos renascer, na década de 30 do nosso século, uma
prosa viril, de cunho regionalista, atenta às nossas mazelas sociais e capaz de objetivar em estilo seco parte
de nossa dura realidade.
e) consagra-se entre nós a prosa naturalista, marcada
pela associação direta entre meio e personagens e pelo
estilo agressivo que está a serviço das teses deterministas da época.
10. (Udesc ) Analise a pertinência entre cada período literário
e seu respectivo exemplo. Assinale V para (verdadeira) ou
F para (falsa).
(

) A prosa literária brasileira teve seu notável crescimento a partir do período romântico.

– Doente?! Exclamou a linda Moreninha, extremamente comovida. Doente?... em perigo?...”
Joaquim Manuel de Macedo

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.
a) V - V - V - V.
b) V - V - V - F.
c) F - V - F - F.
d) F - F - V - F.
e) V - V - F - V.
11. (UEPB) Sobre o Naturalismo literário, é correto afirmar:
I. Ao aprofundar aspectos realistas da literatura,
cientificiza um discurso, assumido no plano estético
pela ficção, induzindo o leitor a buscar não somente
entretenimento em seus romances, mas também a
problematização de estruturas sociais e de aspectos
psicológicos das personagens.
II. O romance de tese, a exemplo de O cortiço, é o melhor
projeto para o naturalista, uma vez que este só é
considerado naturalista na medida em que sua produção literária se realiza unicamente no chamado
romance de tese.
III. O realce de traços físicos e psicológicos nos romances de tese ratifica a ideia de o naturalismo, em suas
narrativas, acentuar as tensões sociais e de demandas coletivas como proposta a ser problematizada
a partir do elemento com o qual o leitor estabelece
um grau de intimidade ou identificação, a saber, a
personagem de ficção.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente I está correta.

(

) A preocupação em demonstrar a veracidade das
teorias materialista, científica e filosófica do século
XIX era uma das características da escola naturalista.

Ninguém sabia ao certo se a Machona era viúva ou desquitada;
os filhos não se pareciam uns com os outros. A das Dores, sim,
afirmavam que fora casada e que largara o marido para meter-se
com um homem do comércio.
Aluísio Azevedo

(

) O Arcadismo no Brasil tem sua origem nos antigos
autores gregos latinos. A música abaixo, embora do
contexto moderno, reflete característica temática do
estilo árcade.

Eu quero uma casa no campo / Onde eu possa ficar no tamanho da
paz / E tenha somente a certeza / Dos limites do corpo e nada mais
Casa no campo, Elis Regina.

(

) Na segunda metade do século XIX, a concepção
emocional-afetiva da literatura vai dando lugar a
uma percepção mais realista. Assim surge um novo
estilo – o realismo –, uma literatura mais próxima da
realidade, mais objetiva em relação ao mundo e à vida.

c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
e) As três proposições estão corretas.
12. (UEPB) Sobre O Cortiço de Aluísio Azevedo, é correto
afirmar:
I. Romance cujo enredo traz à tona questões de ordem
pessoal (de determinadas personagens) e coletiva
(há personagens cujas tensões vividas remetem o
leitor para questões de ordem mais geral, centradas num coletivo). As questões problematizadas
numa perspectiva coletiva podem ser visualizadas
em episódios como aquele em que os moradores
do Carapicus e do Cabeça-de-gato se enfrentam e
a tensão criada denuncia uma demanda coletiva e
não apenas individual.
II. Romance cujo enredo aponta, embora timidamente,
para a resolução de conflitos coletivos, visando uma
melhoria do espaço urbano em que se assentam os
cortiços Carapicus e Cabeça-de-gato, principalmente
no que diz respeito ao projeto de saneamento básico
e do fornecimento de energia elétrica, projetos que
davam início à modernização dos centros urbanos do
País no final do século XIX.
naturalismo
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III. Romance cujo enredo problematiza muito mais
as questões do pré-modernismo brasileiro, com
a construção de um pensamento sanitarista e de
modernização do espaço urbano do Rio de Janeiro
do início do século XX, do que a proposta naturalista que insistia nas tensões particulares de suas
personagens, demanda da “escola naturalista” cujas
narrativas são as melhores representantes, no Brasil,
dessa época.

minuciosamente o mecanismo de formação da riqueza individual. [...]
N’ O cortiço [o dinheiro] se torna implicitamente objeto central da
narrativa, cujo ritmo acaba se ajustando ao ritmo da sua acumulação,
tomada pela primeira vez no Brasil como eixo da composição ficcional.
CANDIDO, Antonio. De cortiço a cortiço. In: O discurso e a cidade.
São Paulo: Duas Cidades, 1993. p. 129-133.

Amealhar: acumular (riqueza),
juntar (dinheiro) aos poucos.

a) Apenas III está correta.
a) Explique a que se referem “o rigoroso ascetismo inicial”
da personagem em questão e as “modalidades diretas
e brutais de exploração” que ela emprega.

b) Apenas II está correta.
c) Apenas I está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.

o rigoroso ascetismo diz respeito ao modo como João Romão, que

e) Apenas I e III estão corretas.

desejava enriquecer a qualquer custo, enfrenta o trabalho duro e

13. (PUC-SP)

toda sorte de privações, abdicando, inclusive, do mínimo conforto.
para atingir seu objetivo, a personagem se utiliza de variadas formas
de exploração: a edificação das casas do cortiço (com o roubo dos
materiais de construção), a exploração dos moradores e dos trabalhadores da pedreira, obrigando-os a comprar na sua venda, onde os

O trecho acima caracteriza o espaço germinal de O cortiço,
obra de Aluísio Azevedo. No romance, descrevem-se dois
grandes conjuntos: o cortiço São Romão e o sobrado de Miranda, que mantêm entre si um restrito e controlado regime
de trocas. Sobre o romance não é permitido afirmar que
a) no cortiço, do ponto de vista racial, a grande maioria da
população é de negros e mestiços e, do ponto de vista
social, todos são empregados e assalariados, nivelam-se pela miséria e pobreza e identificam-se mais pelas
semelhanças que pelas diferenças.
b) há no cortiço, enquanto espaço físico, um nítido movimento de expansão que compreende várias etapas
progressivas como a da Taverna, a da venda, a da
quitanda, a da casa de pasto, a do bazar, a do grande
armazém, a da estalagem, a do sobrado e, finalmente,
a da Avenida São Romão.

preços são extorsivos, e até o roubo direto, por exemplo, quando João
Romão se apodera à força das garrafas cheias de dinheiro que Libório
amealhou durante a sua vida. Além disso, há também a exploração
de Bertoleza (a quem se refere o próximo item da questão).

b) Identifique a “mulher escrava” e o modo como se dá sua
transformação “em companheira máquina”.
Bertoleza é a “mulher escrava” que sempre esteve ao lado de João

c) no cortiço de João Romão verifica-se o predomínio do
instinto, revelando o lado mais animal do homem,
vivendo em espaço horizontal e solucionando seus
conflitos pela violência.

que ele conseguisse atingir o seu intento de enriquecer à custa

d) no sobrado de Miranda há a dominância da razão,
indiciando um homem posto mais ao lado da cultura,
vivendo em espaço vertical e solucionando seus conflitos por via de trocas e de interesses.

os lucros de seu trabalho para João Romão para que ele compre

e) a construção do muro que divide as propriedades de João
Romão e as de Miranda simboliza o conflito entre eles e
denuncia a impossibilidade de qualquer sistema de alianças de que ambos poderiam auferir alguma vantagem.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade
quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer,
um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar
espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como
larvas no esterco.

Romão, como amante, companheira e escrava, ajudando-o para

dos rendimentos obtidos com sua quitanda. Ingenuamente entrega

sua carta de alforria de seu antigo senhor, sem imaginar que está
sendo enganada pelo amante. Romão, movido por sua ganância,
fica com o dinheiro de Bertoleza e apresenta-lhe uma carta de
alforria falsa. Quando a escrava se transforma em um empecilho a

14. (Unicamp-SP) Leia o seguinte comentário a respeito de O
cortiço, de Aluísio Azevedo:

Com efeito, o que há n’ O cortiço são formas primitivas de amealhamento, a partir de muito pouco ou quase nada, exigindo uma espécie
de rigoroso ascetismo inicial e a aceitação de modalidades diretas e
brutais de exploração, incluindo o furto [...] como forma de ganho e a
transformação da mulher escrava em companheira máquina. [...] Aluísio foi, salvo erro meu, o primeiro dos nossos romancistas a descrever
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suas pretensões de se casar com Zulmira, Romão a denuncia como
escrava foragida. Bertoleza, então, quando percebe que Romão vai
entregá-la ao seu antigo dono, suicida-se.
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Parnasianismo
As grandes descobertas da ciência e as novas tecnologias que surgem na segunda metade do
século XIX também causam impacto na poesia. O sentimentalismo e o subjetivismo românticos dão
lugar a uma poesia que busca a objetividade e a perfeição formal.

Assim como os romances realistas e naturalistas, a poesia
parnasiana foi uma manifestação das profundas transformações por que passava a Europa na segunda metade do
século XIX.
A reação antirromântica foi caracterizada, na poesia, pela
retomada do rigor formal, que havia sido negligenciado
pelos românticos.
O Parnasianismo surgiu na França, em 1866, com a publicação de O Parnaso contemporâneo, coletânea de poemas
contrários ao subjetivismo e ao excesso de emoção característicos da poesia romântica.
“Parnaso” era uma montanha na Grécia, morada do deus
Apolo e de suas musas. A referência a esse lugar mítico
buscava recuperar a importância da beleza formal na
poesia,
esia, alcançada
cançada por meio do trabalho cuidadoso
idadoso e
detalhista.
talhista.
O Parnaso era um tema comum nas artes plásticas e foi
retratado por importantes pintores como Rafael e Mantegna. O artista francês Nicolas Poussin (1594-1665) também
pintou esse cenário mitológico habitado por Apolo e pelas
musas inspiradoras dos poetas.
The Bridgeman arT LiBrary inTernaTionaL - museu do Prado, esPanha

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O Parnasianismo:
a “disciplina do bom gosto”

O projeto literário do
Parnasianismo
O projeto parnasiano de restabelecer o rigor formal à
poesia e evitar os exageros sentimentais românticos estava ancorado na ideia de que produzir o belo era a função
principal da arte.

Os agentes do discurso
A circulação dos poemas parnasianos acontecia, tal como
a dos poemas românticos, por meio de jornais e revistas.
A novidade foi que também passaram a ser disseminados
pelas pessoas que decoravam e recitavam os poemas mais
bonitos.
O Parnasianismo foi muito bem recebido pelo público, já que a
elite brasileira preferia os versos e ritmos bem trabalhados
e as construções de efeito a textos mais profundos.

O modelo parnasiano
Havia uma série de princípios se
seguidos
guidos pelos
pelos parnasianos
em relação
relação à seleção dos temas e à construção
nstrução dos poemas.
Eram comuns as referências
ferências à mitologia ou a personagens
rsonagens
históricas da Antiguidade
tiguidade e a opção
opção po
por uma poesia
esia descritiva e imparcial.
imparcial Do ponto
nto de vista da té
técnica,
cnica, havia grande
preocupação quanto à construção do verso na tentativa de
que ritmo, rima e metro fossem os mais perfeitos possíveis.
Outras características marcantes eram o preciosismo que
marcava a escolha das palavras e a busca por uma postura
mais objetiva e impassível diante do assunto do poema.
Muitos desses princípios estéticos podem ser vistos no
soneto a seguir. Nele, além da referência óbvia à Antiguidade clássica (“templo grego”), há a defesa do trabalho
árduo, necessário a conferir perfeição formal ao poema.
Esse último aspecto aparece por meio da figura do poeta
que, como um monge, se dedica ao máximo para construir
um texto no qual não fique evidente esse esforço. Duas
outras características parnasianas aparecem no último
terceto: o valor dado à beleza (grafada como substantivo
próprio) e a noção de “arte pela arte”, presente no verso
“Arte pura, inimiga do artifício”.

A um poeta
POUSSIN, Nicolas. O Parnaso. Óleo sobre tela,
145 x 197 cm. Museu do Prado, Madri, Espanha.

Segundo Théophile Gautier, um dos fundadores do Parnasianismo na França, a existência da arte era justificada
apenas pela própria arte, desvinculada de dimensões
sociais ou morais.

Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!
Mas que na forma se disfarce o emprego
Do esforço; e a trama viva se construa
De tal modo que a imagem fique nua
Rica mas sóbria, como um templo grego.
Parnasianismo
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Raimundo Correia:
as imagens mais sugestivas

BILAC, Olavo. Poesias. 29. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1977. p. 320.

Estéril: improdutivo.
Turbilhão: multidão; desordem.
Beneditino: religioso da ordem de São Bento; por
extensão, aquele que se dedica incansavelmente a
algum trabalho meticuloso.
Claustro: recinto fechado.
Suplício: sofrimento, martírio.

Linguagem: a “deusa forma”
A estética parnasiana realiza-se especialmente no plano
da linguagem, marcada pelo trabalho elaborado com as
palavras e pela utilização de recursos como polissíndetos
(repetição de conjunções coordenadas adversativas).

Olavo Bilac, o poeta das estrelas
Bilac foi, sem dúvida, o maior poeta parnasiano do Brasil.
Autor de diversos sonetos inesquecíveis, que ainda hoje fazem
parte do imaginário
aginário popular, foi seguidor
guidor de Bocage e Camões.
Embora cultivasse a perfeição da forma
rma e trabalhasse com as
palavras
lavras e os versos como um ourives lapida uma
um pedra preciosa, não
não abria mão da expressão
pressão de seus sentimentos.
sentimentos Seus
Seus
poemas
e o cuidado
mas ao mesemas apresentavam
resentavam o rigor
ri
idado formal, ma
mesmo tempo
tempo um lirismo
rismo que tanto agradava
radava ao público da época.
oca.
Um de seus poemas mais famosos, frequentemente recitado
pelos leitores, é o soneto XIII de “Via Láctea”.

acervo do museu PauLisTa do
esTado de são PauLo, são PauLo

Olavo Bilac escreveu um poema chamado “O caçador de
esmeraldas”, dedicado ao bandeirante Fernão Dias Pais
Leme, um dos primeiros e mais importantes desbravadores do interior do país.

Raimundo Correia destacou-se por retratar a natureza
em imagens fortes e sugestivas. Como Bilac, não punha
a veneração da forma acima de sua própria sensibilidade.
Seu mais famoso poema, “As pombas”, retrata um bando
dessas aves em voo, ao amanhecer, em uma cena associada ao sonho. Graças a esse poema, ficou conhecido
como o “poeta das pombas”.

Outros parnasianos
brasileiros
Outros poetas tiveram destaque na poesia parnasiana brasileira. Alberto de Oliveira era extremamente habilidoso ao
compor retratos poéticos, nos quais conseguia aliar perfeição
formal a belíssimas descrições. Seu livro mais conhecido é
Meridionais, de 1884. Já Vicente de Carvalho, que costumava
escrever poemas exaltando a natureza e, especialmente, o
mar, ficou conhecido como o “poeta do mar”.
Em sonetos como “O muro”, é possível perceber características marcantes da obra de Alberto de Oliveira,
como as descrições objetivas sem interferência do eu
lírico e a preocupação formal, expressa, por exemplo,
no uso de rimas ricas, formadas por palavras de classes
gramaticais diferentes (vivenda / compreenda; desata /
prata; nua / lua).

O muro
É um velho paredão, todo gretado,
Roto e negro, a que o tempo uma oferenda
Deixou num cacto em flor ensanguentado
E num pouco de musgo em cada fenda.
Serve há muito de encerro a uma vivenda;
Protegê-la e guardá-la é seu cuidado;
Talvez consigo esta missão compreenda,
Sempre em seu posto, firme e alevantado.
Horas mortas, a lua o véu desata,
E em cheio brilha; a solidão se estrela
Toda de um vago cintilar de prata;
E o velho muro, alta a parede nua,
Olha em redor, espreita a sombra, e vela,
Entre os beijos e lágrimas da lua.
OLIVEIRA, Alberto de. O muro.
In: BARBOSA, Frederico. Clássicos da
poesia brasileira. São Paulo: Klick, 1997. p. 143.

Roto: danificado.
Encerro: cercamento.
Vivenda: casa, moradia.
Estátua do bandeirante
Fernão Dias Pais Leme.
Museu do Ipiranga,
São Paulo-SP.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Porque a Beleza, gêmea da Verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e a graça na simplicidade.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E, natural, o efeito agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:

Parnasianismo

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep)

2. (UFG-GO)

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ouvir estrelas

XXXI

“Ora, (direis) ouvir estrelas! Certo
perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
que, para ouvi-las, muita vez desperto
e abro as janelas, pálido de espanto...

Longe de ti, se escuto, porventura,
Teu nome, que uma boca indiferente
Entre outros nomes de mulher murmura,
Sobe-me o pranto aos olhos, de repente...

E conversamos toda noite, enquanto
a Via-Láctea, como um pálio aberto,
cintila. E, ao vir o Sol, saudoso e em pranto,
inda as procuro pelo céu deserto.

Tal aquele, que, mísero, a tortura
Sofre de amargo exílio, e tristemente
A linguagem natal, maviosa e pura,
Ouve falada por estranha gente...

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
tem o que dizem, quando estão contigo?”

Porque teu nome é para mim o nome
De uma pátria distante e idolatrada,
Cuja saudade ardente me consome:

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e entender estrelas”.

E ouvi-lo é ver a eterna primavera
E a eterna luz da terra abençoada,
Onde, entre flores, teu amor me espera.

BILAC, Olavo. Ouvir estrelas. In: Tarde, 1919.

BILAC, Olavo. Melhores poemas. Seleção de
Marisa Lajolo. São Paulo: Global, 2003.
p. 54. (Coleção Melhores Poemas).

Ouvir estrelas
Ora, direis, ouvir estrelas! Vejo
que estás beirando a maluquice extrema.
No entanto o certo é que não perco o ensejo
De ouvi-las nos programas de cinema.
Não perco fita; e dir-vos-ei sem pejo
que mais eu gozo se escabroso é o tema.
Uma boca de estrela dando beijo
é, meu amigo, assunto p’ra um poema.
Direis agora: Mas, enfim, meu caro,
As estrelas que dizem? Que sentido
têm suas frases de sabor tão raro?
Amigo, aprende inglês para entendê-las,
Pois só sabendo inglês se tem ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.
TIGRE, Bastos. Ouvir estrelas. In: Humor e humorismo:
antologia. São Paulo: Brasiliense, 1951.

A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que,
a) no texto de Bilac, a construção do eixo temático se deu
em linguagem denotativa, enquanto no de Tigre, em
linguagem conotativa.
b) no texto de Bilac, as estrelas são inacessíveis, distantes,
e no texto de Tigre são próximas, acessíveis aos que as
ouvem e as entendem.
c) no texto de Tigre, a linguagem é mais formal, mais
trabalhada, como se observa no uso de estruturas como
“dir-vos-ei sem pejo” e “entendê-las”.
d) no texto de Tigre, percebe-se o uso de metalinguagem
no trecho “Uma boca de estrela dando beijo / é, meu
amigo, assunto p’ra um poema”.
e) no texto de Tigre, a visão romântica apresentada para
alcançar as estrelas é enfatizada na última estrofe
do poema com a recomendação de compreensão de
outras línguas.

Olavo Bilac, mais conhecido como poeta parnasiano,
expressa traços românticos em sua obra. No soneto apresentado observa-se o seguinte traço romântico:
a) objetividade do eu lírico.
b) predominância de descrição.
c) utilização de universo mitológico.
d) erudição do vocabulário.
e) idealização do tema amoroso.
3. (UFG-GO) Leia os textos “Inania verba”, de Olavo Bilac, e
“Soneto do essencial”, de Afonso Felix de Sousa.

Inania verba
Ah! quem há de exprimir, alma impotente e escrava,
O que a boca não diz, o que a mão não escreve?
– Ardes, sangras, pregada à tua cruz, e, em breve,
Olhas, desfeito em lodo, o que te deslumbrava...
O Pensamento ferve, e é um turbilhão de lava:
A Forma, fria e espessa, é um sepulcro de neve...
E a Palavra pesada abafa a Ideia leve,
Que, perfume e clarão, refulgia e voava.
Quem o molde achará para a expressão de tudo?
Ai! quem há de dizer as ânsias infinitas
Do sonho? e o céu que foge à mão que se levanta?
E a ira muda? e o asco mudo? e o desespero mudo?
E as palavras de fé que nunca foram ditas?
E as confissões de amor que morrem na garganta?!
BILAC, Olavo. Melhores poemas. Seleção
de Marisa Lajolo. São Paulo: Global, 2003. p. 81.

Inania verba: palavras vazias.
Parnasianismo

MPSR-LIT-T20(105-109)-b.indd 107

EnEm E VEsTiBULarEs

107

1/5/11 3:23 PM

Nos excertos de Cesário Verde e Bilac, respectivamente,
há a presença da barbárie: em Cesário, a exploração do
operariado na Lisboa que busca se renovar; em Bilac, a
lembrança da insanidade do poder imperial de Nero. Sobre
eles, avalie as seguintes assertivas:

Soneto do essencial
A vida, a que não tens e tanto buscas,
terás, se te entregares à poesia;
se andares entre as pedras, as mais bruscas,
da escarpa a que te leva a rebeldia;

I. Em ambos os excertos, o eu lírico apresenta a mesma
atitude subjetiva diante da realidade, materializando
traços de um romantismo tardio.

se deres mais ao sonho, com que ofuscas
as luzes da razão e o próprio dia,
o coração que pulsa, se o rebuscas,
no eterno... Ou pulsa um deus que em ti havia?

II. Nesses excertos contrastam o envolvimento, muitas
vezes subjetivo, de Cesário com a realidade que o cerca,
e o distanciamento dessa mesma realidade, expresso
por Bilac com rigor formal.

Que pobre o teu sentir, se não te salvas
perdendo-te de vez nas terras alvas
que chamam da mais alta das estrelas.

III. Tanto no excerto de Cesário quanto no de Bilac, a
linguagem, nitidamente parnasiana, recusa os ornamentos das figuras de palavra e de pensamento.

Se a tanto te ajudar o engenho e arte,
ao impossível possas elevar-te
subindo em emoções, mas por vivê-las.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

SOUSA, Afonso Felix de. Nova antologia poética.
Goiânia: Cegraf/UFG, 1991. p. 25.

a) I, II e III
b) II e III
c) I e II
e) II
5. (UEMS) Considere os versos e as afirmativas que seguem:

b) a existência de uma forma perfeita; a pobreza do sentimento expresso em poesia.

Invejo o ourives quando escrevo:

c) o limite da palavra como meio de expressão; a poesia
como possibilidade de uma vida autêntica.

Com que ele, em ouro, o alto-relevo

d) a indignação do poeta com a frieza formal; a dificuldade
de uma existência consagrada à arte.
e) a superioridade do sentimento em relação à palavra;
a valorização da vida em detrimento da poesia.

Faz de uma flor.
I. O poeta compara a sua tarefa com a do ourives, aquele
que trabalha com a fabricação de artefatos de ouro.
II. Os versos dessa estrofe destacam a preocupação do
poeta com a injustiça social, representada pelo ouro,
que somente os poderosos possuem.

4. (Uepa) Leia os fragmentos abaixo:

Excerto I
Sentimento de um ocidental

[…]

Imito o amor

III. A estrofe faz parte da Profissão de fé, de Olavo Bilac,
poema de temática essencialmente religiosa.

Vazam-se os arsenais e as oficinas;

Está(ão) correta(s):

Reluz, viscoso, o rio, apressam-se as obreiras;

a) apenas I.

E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras,

b) apenas II.

Correndo com firmeza, assomam as varinas.

c) apenas III.
Cesário Verde

d) I e II.
e) II e III.

Excerto II
O incêndio de Roma

(FGV-SP) Texto para a questão 6.

Raiva o incêndio. A ruir, soltos, desconjuntadas,
As muralhas de pedra, o espaço adormecido.
De eco em eco acordando ao medonho estampido,
Como a um sopro fatal, rolam esfaceladas.

Vila Rica
O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos de ouro, as minas, que ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:

E os templos, os museus, o Capitólio erguido
Em mármore frígio o Foro, as erectas arcadas
Dos aquedutos, tudo as garras inflamadas
Do incêndio cingem, tudo esbroa-se partido (…)

E cada cicatriz brilha como um brasão.
O ângelus plange ao longe em doloroso dobre,
O último ouro de sol morre na cerração.
Olavo Bilac
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) o servilismo do poeta em relação à métrica; o abandono
do poeta à inspiração.

d) I
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Esses sonetos têm como tema a própria poesia, entretanto
abordam aspectos diferentes do fazer poético. Respectivamente, o soneto de Bilac e o de Afonso Felix propõem

Agora, para além do cerro, o céu parece

d) Predomínio dos sentimentos sobre a razão, gosto pelas
ruínas e pela atmosfera de mistério.

Feito de um ouro ancião, que o tempo enegreceu...

e) Poesia impregnada de religiosidade e que faz uso recorrente de sinestesias.

A neblina, roçando o chão, cicia, em prece,
Como uma procissão espectral que se move...
Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...

(Unifesp) O poema a seguir, de Raimundo Correia, é a base
para a questão 8.

Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.
Olavo Bilac

As pombas
Fulvo: de cor alaranjada.
Laivos: marcas; manchas; desenhos estreitos e
coloridos nas pedras; restos ou vestígios.
6. Das características abaixo, todas presentes no texto, a que
ocorre mais raramente na poesia parnasiana é
a) o rigor formal na estruturação dos versos.
b) o emprego de forma fixa, por exemplo, o soneto.
c) a sujeição às normas da língua culta.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) o gosto pela rima rica (rima entre palavras de classes
gramaticais diferentes).
e) a visão subjetiva da realidade, embora desprovida de
sentimentalismo.
(Vunesp) A questão de número 7 toma por base um poema
do parnasiano brasileiro Julio César da Silva (1872-1936):

Arte suprema
Tal como Pigmalião, a minha ideia
Visto na pedra: talho-a, domo-a, bato-a;
E ante os meus olhos e a vaidade fátua
Surge, formosa e nua, Galateia.

Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas
De pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia sanguínea e fresca a madrugada...
E à tarde, quando a rígida noitada
Sopra, aos pombais de novo elas, serenas,
Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Voltam todas em bando e em revoada...
Também dos corações onde abotoam,
Os sonhos, um por um céleres voam,
Como voam as pombas dos pombais;
No azul da adolescência as asas soltam
Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,
E eles aos corações não voltam mais...
8. O poema de Raimundo Correia ilustra o Parnasianismo
brasileiro. Dele, podem-se depreender as seguintes características desse movimento literário:
a) soneto em versos decassílabos, com predominância de
descrição e vocabulário seleto.
b) versos livres, com predominância de narração e ênfase
nos aspectos sonoros.

Mais um retoque, uns golpes... e remato-a;
Digo-lhe: “Fala!”, ao ver em cada veia
Sangue rubro, que a cora e aformoseia...
E a estátua não falou, porque era estátua.

c) versos sem rima, liberdade na expressão dos sentimentos e recorrência às imagens.

Bem haja o verso, em cuja enorme escala
Falam todas as vozes do universo,
E ao qual também arte nenhuma iguala:

e) soneto com rimas raras, com descrição e presença da
mitologia.

Quer mesquinho e sem cor, quer amplo e terso,
Em vão não é que eu digo ao verso: “Fala!”
E ele fala-me sempre, porque é verso.
Júlio César da Silva. Arte de amar.
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1961.

d) soneto com versos livres, exploração do plano imagético e sonoro.

9. (Fuvest-SP – adaptada)

Fulge de luz banhado, esplêndido e suntuoso,
O palácio imperial de pórfiro luzente
E mármor da Lacônia. O teto caprichoso
Mostra, em prata incrustado, o nácar do Oriente

7. O soneto “Arte suprema” apresenta as características
comuns da poesia parnasiana. Assinale a alternativa
em que as características descritas se referem ao Parnasianismo.
a) Busca da objetividade, preocupação acentuada com
o apuro formal, com a rima, o ritmo, a escolha dos
vocábulos, a composição e a técnica do poema.
b) Tendência para a humanização do sobrenatural, com a
oposição entre o homem voltado para Deus e o homem
voltado para a terra.

O texto dado é a primeira estrofe do soneto “A sesta de
Nero”, de Olavo Bilac. Cite uma característica parnasiana
que se comprove pelo texto.
o vocabulário preciosista, o descritivismo, a referência a elementos da antiguidade clássica.

c) Poesia caracterizada pelo escapismo, ou seja, pela fuga
do mundo real para um mundo ideal caracterizado pelo
sonho, pela solidão, pelas emoções pessoais.
Parnasianismo
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Simbolismo
As crises que se anunciam no final do século XIX são responsáveis pelo surgimento
de uma literatura mais pessimista e reflexiva, que rejeita tanto a razão quanto
os sentimentos como forma de compreender o mundo.

O Simbolismo e o Parnasianismo dividiram a mesma origem,
pois poetas como Baudelaire, Verlaine e Mallarmé publicaram
seus textos na coletânea O parnaso contemporâneo, em 1866.
Já a denominação Simbolismo apareceu apenas em 1886,
em um artigo do escritor francês Jean Moréas. Ele propunha
uma abordagem em que as ideias não deveriam ser reveladas,
mas apenas sugeridas, de modo que os leitores pudessem
perceber a relação entre a aparência e a essência.
Assim, o Simbolismo retomou a visão platônica ao contrapor mundo sensível e mundo das ideias.
Para que se pudesse ir além da realidade concreta, os textos simbolistas valorizavam a linguagem e a forma como
maneira de provocar experiências sensoriais no leitor.
Essa valorização da linguagem e da forma, aliada à postura
antirromântica, aproximou Simbolismo e Parnasianismo. Ainda
20. Simbolismoassim, o projeto literário simbolista apresentou diferenças
marcantes como
mo a ênfase no mistério em lugar da ciência e
Por meio de representações
presentações vagas, imprecisas e abstratas
abstratas,
ar em lugar
gar da realidade e da vida.
na
literatura
e
na arte
a arte representa
presenta o pessimismo e a incerteza desse
sse período.
Embora
todos
os
escritores
simbolistas defendessem o
Os artistas simbolistas
simbolistas sã
são aqueles que se propunham a invesvesideal
da
arte
absoluta,
a
realização
desse princípio variava
tigar o desconhecido
sconhecido por meio
me de símbolos
mbolos e analogias que evibastante de autor para autor, impossibilitando a definição
denciassem as
relações
entre o mundo
visível e o das essências.
asrelações
laçõesen
ndovisíveleodas
sências.
Simbolismo
do Si
mbolismo como um movimento
vimento literário com programa
ograma
O Impressionismo marca
ma a ruptura definitiva com a arte
te acadêe objetivos claros e rigorosos.
mica, já que, ao contrário desta, representa a realidade por meio
de contornos imprecisos, utiliza um olhar mais subjetivo e exploOs agentes do discurso
ra momentos fugazes captados por um jogo de luz e sombra.
O Parnasianismo e o Simbolismo também tinham em comum
O músico e compositor francês Claude-Achille Debussy
as condições de produção, já que ambos defendiam a necessi(1862-1918) é um dos grandes nomes da música clássica.
dade de valorizar a criatividade como contraponto à excessiva
Muitas de suas composições, que apresentavam uma lincrença na razão como forma de compreender o mundo.
guagem musical inovadora, foram inspiradas nos pintores
Se na Europa o Simbolismo repercutiu mais que o Parnaimpressionistas e nos poetas simbolistas. É o caso do terceiro
sianismo, no Brasil ocorreu o oposto, pois uma estética
movimento da Suite bergamascque (1809-1905), chamado
que questiona a tecnologia, a ciência e o desenvolvimento
“Claire de Lune”.
industrial encontrou pouca ressonância em um país ainda
majoritariamente agrário e com uma literatura em formação.
Na Europa, as últimas décadas do século XIX foram marcadas pelo acirramento da competição entre as principais
potências do continente e pelo crescimento do movimento
operário. Esse contexto será responsável pelas duas guerras mundiais e pelas revoltas que abalarão o século XX.
Essa situação gera um pessimismo em todo o continente e os
artistas não encontravam nem na razão nem nos sentimentos suportes para compreender o mundo. A realidade passa
a ser vista como ilusória e, embora o mundo visível e concreto
dê a aparência de que pode ser compreendido, a razão não
permite que se vá além do real e se alcance a essência.

Bettmann/CorBis/LatinstoCk

O Simbolismo: o desconhecido
supera o real

Foto de Claude
Debussy, feita por
Félix Madar, 1908.
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O Simbolismo e o público
A editora Magalhães e Companhia surgiu no começo dos
anos 1890 em um cenário já dominado por duas outras
empresas editoriais. Por isso, investiram em novos autores,
como Cruz e Sousa. A estratégia não foi bem-sucedida e a
recepção dos livros Missal e Broquéis não foi positiva.
Outros simbolistas brasileiros também enfrentaram resistência do público. Os poetas dessa escola literária foram
apelidados de nefelibatas (aqueles que vivem nas nuvens)
e nenhum deles foi considerado quando da fundação da
Academia Brasileira de Letras, em 1816.
Os poetas simbolistas desenvolveram seus projetos literários no Sul do país, longe do Rio de Janeiro, onde predominavam o gosto pelo Realismo e pelo Parnasianismo e a
exaltação do progresso e da tecnologia.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O projeto literário do Simbolismo

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O fim da era das revoluções

Conhecimento intuitivo da realidade
Para explorar uma dimensão que ia além da realidade
material, os simbolistas apoiaram-se na intuição e nos
sentidos humanos.

Concepção mística do mundo
Ao se voltarem contra o cientificismo que dominara a mentalidade da época, os simbolistas revelaram um misticismo
próximo da tradição cristã, imprimindo aos poemas uma
atmosfera misteriosa e fluida.

Alienação social
Ao focar sua atenção na intuição, na sensibilidade e na
descoberta do “eu”, os simbolistas demonstram pouco
interesse pela sociedade.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A linguagem do Simbolismo:
caleidoscópio de imagens e sons
Trabalho cuidadoso com a linguagem é uma das características principais dos simbolistas. Um dos recursos utilizados por eles para sugerir ideias e situações é a extensa
enumeração de imagens e palavras de modo a produzir um
esvaziamento de sentidos e a provocar sensações no leitor.
Outro recurso muito comum é o uso de sinestesia, figura
de linguagem que aproxima elementos percebidos por
diferentes
ferentes sentidos
ntidos humanos,
hu
como em “aroma azedo”
(olfato
lfato + paladar).
paladar).
Também são comuns as “maiúsculas
maiúsculas alegorizantes”, ou
seja, o uso de letras
tras ma
maiúsculas para grafar termos de
modo a pe
personificá-los,
rsonificá-los, mesmo que não houvesse um
real motivo para isso. A ideia é provocar um sentimento
de estranhamento no leitor, sugerindo que esses termos
tivessem sentidos ainda não revelados.
Por fim, é importante destacar o valor dado ao uso de reticências como recurso para enfatizar a ideia de sugestão
e imprecisão, criando o efeito de pausas musicais.

Portugal: um país acuado pelo
Ultimatum inglês
No final do século XIX, Portugal, com o objetivo de fortalecer
sua posição na África, tentou interligar por terra suas colônias,
Angola e Moçambique, com o apoio da França e da Alemanha.
A Inglaterra não aceitou essa possibilidade e anunciou um
Ultimatum, ameaçando Portugal com uma guerra caso não
desistisse de suas pretensões. Portugal, humilhado, retrocedeu, originando uma grave crise política e acentuando o
espírito pessimista e saudosista já presente no país.

Simbolismo português: entre a
forma e a saudade
Com a publicação de Oaristos em 1890, Eugénio de Castro
é considerado o introdutor do Simbolismo em Portugal,
após voltar de um período em que morou em Paris, onde
entrou em contato com Moréas, Mallarmé e outros simbolistas franceses.

A obra de Eugénio de Castro, primeiro simbolista português,
está mais relacionada aos recursos de linguagem e a aspectos formais do que a um aprofundamento da exploração do mundo das essências. Por esse motivo, sua poesia
mostra uma abordagem mais superficial do Simbolismo.

António Nobre: a idealização
da infância e do passado
O principal tema da obra de António Nobre é a saudade.
Seus poemas também se destacam pela musicalidade,
presença de sinestesias, analogias inusitadas e sucessões
de imagens que estimulam os diferentes sentidos.
O apelo ao saudosismo, a idealização da infância e da vida
no campo e o tom coloquial adotado tornam sua obra muito
popular em sua época.

Camilo Pessanha:
“sonhos cruéis, n’alma doente”
Camilo Pessanha é o principal poeta do Simbolismo português e desenvolveu as potencialidades desse movimento
ao se aprofundar em questões existenciais.
A linguagem dos poemas de Camilo Pessanha é moderna, sem os excessos presentes na obra de outros
simbolistas.
No único livro que publicou, Clepsidra, percebe-se a desolação e a angústia diante da vida. Esses sentimentos, nos
poemas, são representados por imagens de desertos,
naufrágios e ruínas.
No soneto abaixo, é possível notar o desconsolo e a melancolia da poesia de Camilo Pessanha diante da passagem
do tempo, da desolação do inverno e da imagem da mulher
morta, levada pelas águas do rio.
Passou o Outono já, já torna o frio...
— Outono de seu riso magoado.
Álgido Inverno! Oblíquo o sol, gelado...
— O sol, e as águas límpidas do rio.
Águas claras do rio! Águas do rio,
Fugindo sob o meu olhar cansado,
Para onde me levais meu vão cuidado?
Aonde vais, meu coração vazio?
Ficai, cabelos dela, flutuando,
E, debaixo das águas fugidias,
Os seus olhos abertos e cismando...
Onde ides a correr, melancolias?
— E, refratadas, longamente ondeando,
As suas mãos translúcidas e frias...
Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/ bv000065.pdf>.
Acesso em: 16 dez. 2010.

Álgido: muito frio.
Refratadas: refletidas ou
mudando de direção.
SImboLISmo
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museu naCionaL de BeLas artes – rio de Janeiro, rJ

Apesar da formação acadêmica, o pintor brasileiro Eliseu
Visconti (1866-1944) abriu-se às principais tendências da
pintura europeia do final do século XIX. Em quadros como Gioventù [Juventude] é possível perceber ecos do Simbolismo na
atmosfera diáfana e na figura idealizada da menina, que
não parece pertencer ao mundo concreto.

No soneto abaixo é possível perceber diversas características do Simbolismo na obra de Cruz e Sousa. Nele, há
sinestesias (“som feito de luz”), presença da cor branca
(“brancura das sedas”) e o emprego de uma série de sensações relacionadas aos sentidos humanos.
Mais claro e fino do que as finas pratas
o som da tua voz deliciava…
Na dolência velada das sonatas
como um perfume a tudo perfumava.
Era um som feito luz, eram volatas
em lânguida espiral que iluminava,
brancas sonoridades de cascatas…
Tanta harmonia melancolizava.
Filtros sutis de melodias, de ondas
de cantos volutuosos como rondas
de silfos leves, sensuais, lascivos…
Como que anseios invisíveis, mudos,
da brancura das sedas e veludos,
das virgindades, dos pudores vivos.
SOUSA, Cruz e. Obra completa.
Rio de Janeiro: José Aguilar, 1961. p. 442-443.

Dolência: lamento.
Volatas: série de no
notas rápidas.
ápidas.
Volutuosos: sensuais.
espíritos do ar.
Silfos: espírit
Lascivos: que se inclinam aos prazeres do sexo.

Alphonsus de Guimaraens:
o místico mineiro
VISCONTI, Eliseu. Gioventù [Juventude]. 1898. Óleo sobre tela,
65  49 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

Cruz e Sousa: a transfiguração
da condição humana
Em 1893, a publicação das obras Missal (prosa) e Broquéis
(poesia), de Cruz e Sousa, inaugurou o Simbolismo no Brasil.
Cruz e Sousa foi um grande entusiasta do movimento simbolista brasileiro. Sua poesia, que procurava transformar a
percepção do real, destaca-se pelas reflexões filosóficas
e pela inquietude diante dos sentidos da existência.
No poema “Alucinação”, por exemplo, o mar agitado e o pôr
do sol provocam no eu lírico uma série de sensações (visuais,
auditivas, etc.) que o levam a questionar o propósito de se
estar no mundo. Atormentado por essa percepção alucinada
da realidade e pela incompreensão da existência, ele encontra
o pessimismo e a incapacidade de contato com o absoluto.
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Alphonsus de Guimaraens é o nome literário do simbolista mineiro Afonso Henriques da Costa Guimarães. Suas
principais obras são Setenário das dores de Nossa Senhora
(1899), Dona Mística (1899), Kyriale (1902) e Pastoral aos
crentes do amor e da morte (1923).
A perda de sua noiva, Constança, marca fortemente sua
vida e seus versos. A morte, que é vista como passagem
para a eternidade, é uma referência constante em seus
poemas. O tom é menos pessimista e angustiado do que
em Cruz e Souza, embora também estejam presentes os
delírios sensoriais e o anseio pelo encontro com o absoluto,
com a esfera das essências e as ideias puras.
“Ismália”, um de seus poemas mais conhecidos, traz a
cena de uma moça que, em um devaneio provocado pela
lua, atira-se de uma torre e morre no mar. Essa imagem
delirante, a busca pelo que está além da realidade concreta
e o mergulho em direção ao absoluto, presentes nesse
poema, são verdadeiros símbolos da estética do período.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Simbolismo.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No Brasil, tal qual em Portugal, o contexto político do final
do século XIX foi determinante para o Simbolismo. No caso
dos simbolistas brasileiros, o engajamento se deu principalmente em torno da questão da abolição da escravatura.
Do ponto de vista estético, os simbolistas nacionais, assim
como os parnasianos, negavam a visão romântica do mundo. Mas, ao contrário deles, não valorizavam a devoção à
forma, e sim o uso da literatura como meio de contato com
uma dimensão maior da realidade humana. Dois autores
destacaram-se no Brasil: João da Cruz e Sousa e Alphonsus
de Guimaraens.

Uma outra marca do autor era a presença recorrente de
palavras relacionadas à cor branca. Termos como neve,
palidez e lua são frequentes em seus poemas e parecem
traduzir a busca simbolista pelo que é puro e essencial.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Simbolismo brasileiro:
além do real e próximo da morte

Simbolismo

Enem e vestibulares
(Enem-Inep) Texto para a questão 1.

Cárcere das almas
Ah! Toda a alma num cárcere anda presa,
Soluçando nas trevas, entre as grades
Do calabouço olhando imensidades,
Mares, estrelas, tardes, natureza.
Tudo se veste de uma igual grandeza
Quando a alma entre grilhões as liberdades
Sonha e, sonhando, as imortalidades
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza.
Ó almas presas, mudas e fechadas
Nas prisões colossais e abandonadas,
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo!
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nesses silêncios solitários, graves,
que chaveiro do Céu possui as chaves
para abrir-vos as portas do Mistério?!
CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis: Fundação
Catarinense de Cultura / Fundação Banco do Brasil, 1993.

1. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do Simbolismo encontrados no poema Cárcere
das almas,
almas de Cruz e Sousa, são
a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e
direta, de temas filosóficos.
b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação
à temática nacionalista.
c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento
metafísico de temas universais.
d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade
social expressa em imagens poéticas inovadoras.
e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa
a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do
cotidiano.
2. (UEM-PR) No estudo de um poema, o reconhecimento dos
recursos utilizados pelo poeta constitui um importante
fator para a compreensão das ideias. Leia os versos abaixo
e, a seguir, assinale a alternativa correta, quanto ao uso
da linguagem.

Grinaldas e véus brancos, véus de neve,
Véus e grinaldas purificadores,
Vão as Flores carnais, as alvas Flores
Do Sentimento delicado e leve.
CRUZ E SOUSA. Obra poética.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1961.

a) A estrofe acima, quanto ao aspecto formal, apresenta
os recursos utilizados pelo poeta para obter ritmo e
musicalidade: os versos são redondilhas maiores, a
sonoridade é expressiva e o ritmo é musical, elementos
indicadores da pureza de sentimentos nobres.

b) A estrofe acima apresenta em seus versos o emprego
de substantivos (brancos, purificadores, carnais, alvas,
delicado) que revelam subjetivismo, angústia e paixão
pelo ser amado.
c) A estrofe é marcada, desde o início, por uma descrição
metonímica (a parte pelo todo) por meio das palavras
grinaldas, véus, flores, Sentimento, que conduzem à
metáfora Flores carnais (a mulher), referindo-se à beleza da natureza concreta, física, como o único refúgio
do eu lírico.
d) Os versos são marcados pelo uso de maiúsculas (Flores;
Sentimento), cujo efeito poético pretendido é materializar essa flor e situá-la em um jardim esplendoroso e,
com isso, enfatizar a obsessão do eu lírico pela beleza
e pelo amor.
e) Os versos são marcados pelo uso de substantivos e
adjetivos expressivos: grinaldas e véus brancos, véus de
neve; purificadores; alvas Flores; delicado e leve, além
do uso de maiúsculas (Flores; Sentimento) e aliterações
(uso constante do “v” e do “s”) como recursos poéticos
cujo efeito é sugerir a brancura, a leveza e a delicadeza
do sentimento amoroso.
(Vunesp – adaptada) As questões de números 3 e 4 se
baseiam num soneto de Cruz e Sousa (1861-1898).

Alma fatigada
Nem dormir nem morrer na fria Eternidade!
mas repousar um pouco e repousar um tanto,
os olhos enxugar das convulsões do pranto,
enxugar e sentir a ideal serenidade.
A graça do consolo e da tranquilidade
de um céu de carinhoso e perfumado encanto,
mas sem nenhum carnal e mórbido quebranto,
sem o tédio senil da vã perpetuidade.
Um sonho lirial d’estrelas desoladas,
onde as almas febris, exaustas, fatigadas
possam se recordar e repousar tranquilas!
Um descanso de Amor, de celestes miragens,
onde eu goze outra luz de místicas paisagens
e nunca mais pressinta o remexer de argilas!
CRUZ E SOUSA. Obra completa. Rio de
Janeiro: José Aguilar, 1961. p. 191-192.

3. Leia atentamente o soneto de Cruz e Sousa e, partindo
do pressuposto de que o Simbolismo brasileiro desenvolveu e ampliou algumas características do Romantismo,
identifique no desenvolvimento do conteúdo do soneto,
sobretudo no desejo manifestado nos últimos três versos,
uma característica típica do Romantismo.
a fuga do presente e da realidade, quer pelos sonhos ou pela morte,
característica romântica típica, a qual se acentua sobretudo na segunda
geração dos poetas românticos, está presente nesse soneto de Cruz

Simbolismo
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a morte como única saída para o sofrimento em vida, não é o desejo
da morte em si (“nem dormir nem morrer na fria eternidade!”), mas é
antes a sensação onírica da morte (“um descanso de amor, de celestes
miragens” / [...] “luz de místicas paisagens”) que o poeta quer alcançar
para sua “alma fatigada”.

4. Tomando por base o soneto como um todo e considerando
que Cruz e Sousa foi um poeta simbolista, aponte a relação
de sentido que há entre os termos “carnal” (sétimo verso)
e “argilas” (décimo quarto verso).
tanto “carnal” quanto “argilas” referem-se à matéria da qual somos
feitos: se biologicamente somos de “carne”, simbolicamente deus criou
o primeiro homem, adão, a partir do barro e depois soprou-lhe a alma.
tais termos (carnal e argila) referem-se, portanto, à concretude humana,
ao nosso corpo material, o qual, por sua vez, aprisiona a alma, o “sopro
divino” e, por extensão, todo o sofrimento humano.

5. (FURG-RS) Leia o soneto “Madona da Tristeza”, de Cruz e
Sousa, e as afirmativas feitas tendo em vista a sua parte
formal:

Quando te escuto e te olho reverente
E sinto a tua graça triste e bela
De ave medrosa, tímida, singela,
Fico a cismar enternecidamente.
Tua voz, teu olhar, teu ar dolente
Toda a delicadeza ideal revela
E de sonhos e lágrimas estrela
O meu ser comovido e penitente.
Com que mágoa te adoro e te contemplo,
Ó da Piedade soberano exemplo,
Flor divina e secreta da Beleza.
Os meus soluços enchem os espaços
Quando te aperto nos estreitos braços,
Solitária madona da Tristeza!
I. Quanto à métrica, observa-se que o soneto é todo
composto de versos decassílabos.
II. O esquema de rimas do soneto pode ser resumido
como ABBA / ABBA / CCD / EED.
III. O uso de substantivos com iniciais maiúsculas é uma
característica da poesia simbolista de Cruz e Sousa.
Com base nas afirmativas acima, pode-se considerar que
a) todas estão corretas.

d) I e III estão corretas.

c) Verifica-se na estética simbolista o culto à musicalidade
do poema, em sintonia com a busca pela espiritualidade,
um dos temas predominantes na poesia de Cruz e Sousa.
d) O Simbolismo brasileiro recupera de modo inequívoco os
procedimentos e os temas do Romantismo, valorizando
o sentimento nacionalista e as ideias abolicionistas.
e) Para os simbolistas, a poesia, experiência transcendente, é uma forma pela qual se alcança o sentido oculto
das coisas e das vivências.
7. (UFRJ – adaptada) O título do texto – O ASSINALADO –
remete a uma concepção de poeta que se associa, a um
só tempo, às correntes estéticas do Simbolismo e do
Romantismo. Apresente essa concepção.

O Assinalado
Tu és o louco da imortal loucura,
o louco da loucura mais suprema.
A terra é sempre a tua negra algema,
prende-te nela a extrema Desventura.
Mas essa mesma algema de amargura,
mas essa mesma Desventura extrema
faz que tu’alma suplicando gema
e rebente em estrelas de ternura.
Tu és Poeta, o grande Assinalado
que povoas o mundo despovoado,
de belezas eternas, pouco a pouco.
Na Natureza prodigiosa e rica
toda a audácia dos nervos justifica
os teus espasmos imortais de louco!
SOUSA, Cruz e. Poesia completa. Florianópolis:
Fundação Catarinense de Cultura, 1981. p. 135.
a concepção de poeta comum tanto à estética simbolista quanto romântica
é a de um ser iluminado, inspirado, dotado da capacidade de indicar à
humanidade, por intermédio da poesia, o que em geral não se percebe.

8. (FGV-SP) Assinale a alternativa incorreta a respeito do
Simbolismo:
a) Utiliza o valor sugestivo da música e da cor.
b) Dá ênfase à imaginação e à fantasia.

e) No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e
Sousa e, em Portugal, a de António Nobre.

e) II e III estão corretas.
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b) Cruz e Sousa é o maior representante da estética simbolista no país. Porém, nas primeiras décadas do século XX, observa-se uma grande expansão do Simbolismo no Sul do
Brasil, sendo o Paraná um dos estados com maior número
de manifestações poéticas dessa escola, seja pelas revistas
que foram criadas, seja pelos poetas que foram revelados.

d) É uma atitude objetiva, em oposição ao subjetivismo
dos parnasianos.

c) I e II estão corretas.

Suplemento de revisão

a) Os poetas simbolistas se opunham ao objetivismo
cientificista dos realistas/naturalistas.

c) Procura a representação da realidade do subconsciente.

b) todas estão erradas.
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6. (PUC-PR) Assinale o que for incorreto a respeito da estética
simbolista e da poesia de Cruz e Sousa.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

e sousa. no entanto, diferentemente dos ultrarromânticos que viam
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Pré-Modernismo
Durante os conturbados primeiros anos da República, alguns autores
retratam os conflitos, as dificuldades e as diferenças do Brasil,
em busca de uma identidade nacional.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O Brasil republicano:
conflitos e contrastes
A Proclamação da República, em 1889, não representou
grande mudança no cenário econômico brasileiro. Dois terços da população do país viviam no campo, e sua situação
era determinada pelos grandes latifundiários.
Com a República, os principais centros políticos passaram
por uma transformação do espaço urbano que desencadeou um processo de “europeização” do país.
Uma consequência imediata da reurbanização das grandes cidades foi o deslocamento de milhares de famílias
pobres das áreas centrais, onde moravam em cortiços,
para locais de difícil acesso. Nasciam, assim, as favelas.
Nos centros urbanos, escravos libertos viviam em quase
completo abandono. Não tinham acesso à educação e
não eram mais empregados pelos proprietários rurais, que
preferiam “importar” imigrantes europeus
europeus.
A região Nordeste do país enfrentava o crônico problema
da
precário,
a seca.
seca Vivendo
Vivendo de modo
mo
ecário, muitos aderiram à
pregação
messiânica
egação me
ssiânica de Antônio
tônio Conselheiro, o beato que
qu
profetizava
ofetizava a transformação
ansformação do sertão
rtão em mar, anunciando
unciando
a aproximação do dia do Juízo Final.
Instalado em uma velha fazenda no interior da Bahia, Conselheiro criou a comunidade de Belo Monte, para onde iam
milhares de fiéis em busca da salvação.
O líder religioso se desentendeu com os poderes republicanos, e os embates locais acabaram se transformando
em um dos mais sangrentos confrontos internos do Brasil:
a guerra de Canudos.
O sertão nordestino foi palco, também, das batalhas
entre a polícia e grupos de cangaceiros, que exigiam dos
principais coronéis o pagamento de “taxas” de proteção
para suas fazendas. O mais famoso líder do cangaço foi
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.
A Amazônia vivia, nesse momento, a fase áurea da extração
da borracha. A riqueza que gerava fez prosperar cidades
como Manaus e Belém, que se tornaram importantes
centros culturais.
São Paulo também passava por um momento de expansão econômica graças à cultura do café, que acelerou o
processo de urbanização e de industrialização.

O Pré-Modernismo: autores em
busca de um país
As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não
deixavam mais espaço para a idealização. Era o momento de
buscar um conhecimento mais real e profundo das condições
de vida que podiam ser observadas em um país tão grande.

O foco da produção literária se fragmenta, e os autores
escrevem sobre as diferentes regiões, os centros urbanos,
os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os
imigrantes.
Tudo era motivo de interesse para escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça
Aranha e Augusto dos Anjos.
A multiplicidade de focos e de interesses torna impossível
tratar o Pré-Modernismo como uma escola literária.
O Pré-Modernismo é considerado um período de transição,
pois conserva algumas tendências das estéticas da segunda metade do século XIX (Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo), ao mesmo tempo que antecipa
outras, que serão aprofundadas durante o Modernismo.
Como não existe critério estético para definir a produção
pré-modernista, adota-se um princípio cronológico. Por
isso, é considerada pré-modernista a literatura produzida
entre 1902, ano da publicação do romance Os sertões,
e 1922, ano da realização da Semana de Arte Moderna,
marco da chegada do Modernismo ao Brasil.

O projeto literário
do Pré-Modernismo
Pode-se reconhecer, no Pré-Modernismo, um projeto: o
desejo de revelar o “verdadeiro” Brasil para os brasileiros.
Personagens que ainda não haviam aparecido na literatura, como o pequeno funcionário público, o caboclo, os
imigrantes, são elevados à condição de protagonistas dos
romances do período.
Os sertanejos, que já tinham sido objeto da atenção dos
romances regionalistas de José de Alencar e Franklin
Távora, recebem um novo tratamento, mais objetivo e
distanciado, bem diferente da idealização característica
dos textos românticos.
As condições de produção da literatura, naquele momento,
são muito influenciadas pelo interesse da população dos
grandes centros pelas notícias diárias.
Autores como Euclides da Cunha e Monteiro Lobato
começam a escrever em jornais e falam sobre problemas
nacionais.
As inovações tecnológicas contribuem para favorecer uma
circulação mais rápida dos textos. O telégrafo, por exemplo, permitiu que os correspondentes enviados a Canudos
atuassem como testemunhas oculares do conflito, dando
maior veracidade aos fatos notificados para os leitores
distantes.
A fotografia também ajuda a estimular a busca pelo real.
O exército brasileiro contrata o fotógrafo Flávio de Barros
para registrar o sucesso da campanha de Canudos.
Pré-ModernisMo
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Entre os pré-modernistas, Euclides da Cunha foi o pioneiro na
aproximação
roximação entre a literatura e a história
história. Quando publicou
a re
recriação
criação literária
terária da gu
guerra de Canudos, em 1902, fa
fazia
mente cinco
cinco anos que o sangrento
ngrento conflito tinha
nha acabado.
somente
O livro Os sertões é de difícil
fícil classificação
classificação. A obra ap
apreresenta características
racterísticas de texto literário porque capta, em
suas descrições,
scrições, a sinceridade da alma simples e leal do
sertanejo,
rtanejo, pronto
pronto a seguir um líder e a morrer combatendo
mbatendo
a seu lado; de tratado científico, porque analisa o solo do
sertão nordestino; de investigação socioantropológica, já
que se preocupa em caracterizar minuciosamente o sertanejo ou explicar a gênese de Antônio Conselheiro como um
líder messiânico; e de matéria jornalística, pois registra em
detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos.
Embora essa mistura de estilos aponte para novas tendências literárias, o livro apresenta uma clara visão determinista, que o liga ao Naturalismo e à visão do ser humano
como produto do meio em que vive. Euclides, porém, dá
um tratamento regional ao determinismo, antecipando,
em cerca de três décadas, marcas da prosa de ficção da
segunda geração modernista: o romance regionalista.
Para criar todo o embasamento científico necessário ao
estudo das condições que contribuíram para um conflito
como o de Canudos, Euclides da Cunha dividiu sua obra em
três partes.
A Terra (primeira parte): apresentação detalhada das
características do sertão nordestino, com informações
sobre o clima, a composição do solo, o relevo e a vegetação.
O Homem (segunda parte): retrato do sertanejo, em que
o texto procura demonstrar o impacto do meio sobre as
pessoas. O destaque fica para a apresentação de Antônio
Conselheiro e sua transformação em líder messiânico.
A Luta (terceira parte): narração dos embates entre as
tropas oficiais e os seguidores de Conselheiro. O livro
termina com a descrição da queda do Arraial de Canudos
e a destruição de todas as casas erguidas no local.

Despertou-os o adversário, que imaginavam ir surpreender.
Na madrugada de 21 desenhou-se no extremo da várzea o agrupamento dos jagunços...
Um coro longínquo esbatia-se na mudez da terra ainda adormida,
reboando longamente nos ermos desolados. A multidão guerreira
avançava para Uauá, derivando à toada vagarosa dos kyries, rezando. Parecia uma procissão de penitência, dessas a que há muito se
afeiçoaram os matutos crendeiros para abrandarem os céus quando
os estios longos geram os flagícios das secas.
O caso é original e verídico. Evitando as vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com o dia e anunciavam-se
de longe. Despertavam os adversários para a luta.
Mas não tinham, ao primeiro lance de vistas, aparências guerreiras.
Guiavam-nos símbolos de paz: a bandeira do Divino e, ladeando-a,
nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira, alta
como um cruzeiro. Os combatentes armados de velhas espingardas, de
chuços de vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos
fiéis que alteavam, inermes, vultos e imagens dos santos prediletos, e
palmas ressequidas retiradas dos altares. Alguns, como nas romarias
piedosas, tinham à cabeça as pedras dos caminhos e desfiavam rosários
de coco. Equiparavam aos flagelos naturais, que ali descem periódicos, a
vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando, cantando – como
se procurassem decisiva prova às suas almas religiosas.
Eram muitos. Três mil. Disseram depois informantes exagerados,
triplicando talvez o número. Mas avançavam sem ordem. Um
pelotão escasso de infantaria que os aguardasse, distribuído pelas
caatingas envolventes, dispersá-los-ia em alguns minutos.
CUNHA, Euclides da. Os sertões. 2. ed.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 348-349. (Fragmento).

Reboar: ecoar com força; retumbar.
etumbar.
Kyries: cânticos religiosos.
eligiosos.
Flagícios: flagelos, torturas.
Chuços: varas armadas de ferro pontiagudo.
Varapaus: cajados.
Inermes: desarmados, indefesos.

O uso da linguagem define o estilo de Euclides da Cunha
de modo muito particular entre os pré-modernistas. O emprego constante de expressões que sugerem um conflito
interior que não pode ser solucionado fez com que os
críticos reconhecessem a marca barroca do seu texto.
Também se destacam a busca da precisão científica e o
desejo de garantir um realismo absoluto ao que é narrado.
É a convivência de todas essas características que torna
impossível definir Os sertões como um romance. O livro é
isso e muito mais, o que explica a importância que tem,
até hoje, no conjunto da literatura brasileira.

•
•
•
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Lima Barreto: a vida nos
subúrbios cariocas
Lima Barreto compôs um retrato de partes dos centros
urbanos ignorados pela elite cultural do país: os subúrbios
cariocas. Era lá que vivia a pequena classe média composta de funcionários públicos, professores, moças à espera
de casamento e uma variedade de outras personagens que
povoam a obra do autor.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Euclides da Cunha: narrador
da guerra do fim do mundo

Primeiro combate

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em um contexto de circulação mais eficiente, o público também busca, nas obras literárias, narrativas mais voltadas para
acontecimentos históricos e atuais. Essa expectativa é confirmada pelo imediato sucesso alcançado pelo livro Os sertões.
Em pouco mais de dois meses, a primeira edição se esgota.
Outros escritores do período, como Monteiro Lobato e
Lima Barreto, também verão suas obras serem bem recebidas pelo público. Era o sinal mais claro de que os leitores
desejavam uma mudança de abordagem em relação aos
idealizados romances do século XIX.
Como consequência natural da maior aproximação entre
literatura e realidade, a linguagem utilizada nos textos
modifica-se, torna-se mais direta, mais objetiva, mais
próxima da linguagem característica do texto jornalístico.
Do conjunto de romances e contos publicados na época,
emergem as tendências que dentro de duas décadas serão
agitadas como bandeiras pelos primeiros modernistas: a
desmistificação do texto literário, a utilização de um
português mais “brasileiro”, a crítica à realidade social e
econômica contemporânea, enfim, a constituição de uma
literatura que retrate verdadeiramente o Brasil.

Os romances, contos e crônicas de Lima Barreto compõem um painel em que se desenham de forma mais clara
os verdadeiros mecanismos de relacionamento social
típicos do Brasil no início do século XX.

Isaías Caminha e Clara dos Anjos:
a denúncia do preconceito

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No primeiro romance publicado por Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, já se pode identificar a
denúncia do preconceito como uma das suas preocupações literárias. A leitura do livro deixa evidente seu caráter
autobiográfico: assim como Isaías, o autor sofreu o preconceito por ser mulato e, também como sua personagem,
conseguiu relativo sucesso com a carreira jornalística.
Em Clara dos Anjos, romance inacabado, o preconceito
racial retorna, enfocando agora uma moça que é seduzida
por um tipo suburbano, Cassi Jones. O romance mostra a
impossibilidade de vencer numa sociedade acostumada
a determinar o valor de uma pessoa pela cor da pele.

Policarpo Quaresma:
um nacionalista quixotesco
O mais conhecido romance de Lima Barreto é Triste fim de
Policarpo Quaresma. O protagonista, Policarpo Quaresma,
um major que trabalha como subsecretário do Arsenal de
Guerra, é estudioso das coisas do Brasil e interessado
pelas tradições e costumes do povo brasileiro.
O patriotismo desmedido do protagonista é ridicularizado por todos com quem convive, incapazes de perceber
idealismo. Com Policarpo, Lima Barreto
a pureza de seu idealismo
tematiza o embate entre o real e o ideal.
ideal
O “triste fim” de Policarpo é a perda de todos os ideais,
ideais
quando percebe que dedicou sua vida a uma causa inútil.
A desilusão de Policarpo é a também a desilusão de Lima
Barreto.
O novo Brasil que surgia nos textos pré-modernistas, marcado por grandes desigualdades sociais, não era um país
que motivasse o orgulho dos leitores. Mas era um país real.

Monteiro Lobato:
a decadência do café
Monteiro Lobato começou a carreira literária por acaso.
Tendo vivido no interior, observou as dificuldades e os vícios característicos da vida rural. Suas observações deram
origem a uma longa carta, enviada para o jornal O Estado
de S. Paulo, que funcionou como uma denúncia e chamou
a atenção das pessoas para um Brasil desconhecido, não
“oficial”.
No livro Urupês (1918), Lobato traçou um minucioso perfil
do caboclo que vivia pelo interior de São Paulo.
O aspecto literário mais importante da obra de Monteiro
Lobato é a sua preocupação em denunciar problemas que
marcam a vida das pessoas do interior. Seu foco é a região
do vale do Paraíba, em decadência após o deslocamento
das culturas de café para o oeste paulista.
Nos contos de Cidades mortas (1919), Lobato caracteriza
a desolação provocada nas pequenas cidades que, até
pouco tempo antes, prosperavam com o cultivo do café.

Augusto dos Anjos:
poeta de muitas faces
A leitura dos sonetos de Augusto dos Anjos revela influência de diferentes estéticas do século XIX. Do Simbolismo,
o autor recupera o gosto pelas imagens fortes e a preocupação com a construção formal dos poemas. O uso de
termos científicos marca a inspiração do Naturalismo. A
preferência pelo soneto traz ecos do Parnasianismo.
Embora tenha publicado seu único livro em um momento
no qual a literatura brasileira manifestava tendências pré-modernistas, o poeta deve ser visto como um fenômeno
isolado.
As divagações metafísicas e a expressão de uma angústia
existencial são as características mais fortes da poesia
de Augusto dos Anjos.
A linguagem dos poemas de Augusto dos Anjos surpreende
os leitores. O poeta recorre à ciência para melhor definir
suas preocupações com a origem da angústia moral que
atormenta a humanidade.
Augusto dos Anjos adotou como modelo os estudos de
Ernest Heckel, biólogo alemão que publicou uma obra relacionando teorias de natureza biológica a interpretações
filosóficas sobre a alma e a existência humanas.
O poeta usa termos fortes e chocantes, muitas vezes
associados às funções corporais. Por essa razão, muitos
críticos da época destacavam o “mau gosto” do vocabulário
como um dos defeitos da poesia do autor.
Observe, por exemplo, o poema a seguir.

O deus-verme
Fator universal do transformismo.
Filho da teleológica matéria,
Na superabundância ou na miséria,
Verme – é o seu nome obscuro de batismo.
Jamais emprega o acérrimo exorcismo
Em sua diária ocupação funérea,
E vive em contubérnio com a bactéria,
Livre das roupas do antropomorfismo.
Almoça a podridão das drupas agras,
Janta hidrôpicos, rói vísceras magras
E dos defuntos novos incha a mão...
Ah! Para ele é que a carne podre fica,
E no inventário da matéria rica
Cabe aos seus filhos a maior porção!
ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias.
São Paulo: Ática, 2005. p. 61.

Teleológica: que relaciona um fato com sua causa final.
Acérrimo: muito perseverante; firme, obstinado.
Contubérnio: íntima convivência; coabitação.
Drupas agras: frutos ácidos, azedos.
Hidrô(ó)picos: que derramam líquido seroso.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Pré-Modernismo brasileiro.
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Pré-Modernismo

Enem e vestibulares
1. (Uespi) Leia atentamente os enunciados abaixo a respeito
da produção literária brasileira considerada pré-modernista.

( F ) Antônio Conselheiro é uma personagem fictícia
criada pelo imaginário do autor.

1) Trata-se de um período de transição, em que os escritores, apesar de ainda guardarem traços das estéticas
realista, naturalista ou parnasiana, expressam um viés
crítico que será explorado pelos modernistas.

( F ) O episódio de Canudos, retratado no texto de Euclides da
Cunha, faz parte dos movimentos de protesto surgidos
logo após a proclamação da Independência do Brasil.

2) O nacionalismo pré-modernista identificava-se com o
da primeira geração romântica, em que autores como
Gonçalves Dias e José de Alencar idealizavam as origens
e a constituição do povo brasileiro.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é

a) 1 e 2 apenas.

d) 1, 2 e 3.

b) 3 apenas.

e) 2 e 3 apenas.

c) 1 apenas.
2. (UFPE) Nas duas primeiras décadas do século XX, surgiu,
no Brasil, o Pré-Modernismo. Sobre esse tema, analise as
proposições abaixo.
( F ) Foi um movimento com ideário estético rígido, com linguagem altamente formal e cuja temática dominante era
a defesa do regime republicano recém-instalado (1889).
( V ) Surgiu num período em que, em termos gerais, predominava a estética parnasiana na poesia, com sua
valorização do mundo greco-latino e a concepção de
literatura como elaboração formal.
( V ) Nesta época, início do século XX, foi contemporâneo
de alguns simbolistas remanescentes, que sonhavam
com sensações inefáveis, distantes da realidade.
( V ) Contrastando com os simbolistas e parnasianos, Euclides da Cunha escreveu Os sertões, documento amargurado e realista, sobre a guerra de Canudos, da qual
participou como enviado do jornal O Estado de S. Paulo.
Descreveu, numa mescla de romance e ensaio científico, uma epopeia às avessas, que foi publicada em 1902.
( F ) Lima Barreto, outro autor da época, tem como principal
obra: Triste fim de Policarpo Quaresma. Em seu livro, abandonou o mundo helênico, perfeito e imaginário, descrevendo a tristeza dos subúrbios e revelando preocupação
com fatos históricos e costumes socais. Seu estilo era
semelhante ao de Machado de Assis, pelo refinamento
linguístico, pela forma trabalhada, limpa e perfeita.

b) V-V-V-F-F

e) V-V-F-F-F

c) F-F-V-V-F
(Unifesp) Instrução: Leia o trecho de Triste fim de Policarpo
Quaresma, de Lima Barreto, para responder às questões
de números 4 e 5.

Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a Pátria,
nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua
literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais,
vegetais e animais que o Brasil continha; sabia o valor do ouro, dos
diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas
do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. [...]
Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani. Todas
as manhãs, antes que a “Aurora com seus dedos rosados abrisse
caminho ao louro Febo”, ele se atracava até ao almoço com o
Montoya, Arte y diccionario de la lengua guarani ó más bien tupi,
tupi e
estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os
pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia
desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por que
em chamá-lo – Ubirajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar
o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em
tom chocarreiro: “Você já viu que hoje o Ubirajara está tardando?”
Quaresma era considerado no Arsenal: a sua idade, a sua ilustração,
a modéstia e honestidade do seu viver impunham-no ao respeito de
todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos. Endireitou- se, consertou
o seu pince-nez, levantou o dedo indicador no ar e respondeu:
– Senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio, para a grandeza e a emancipação da Pátria.
Amanuenses: escreventes.
Doestos: injúrias.
4. Examine a frase:

Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani.

3. (UFRGS-RS) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo sobre a obra Os sertões, de Euclides da Cunha.

a) No conjunto da obra, que relação há entre nacionalismo
e o estudo de tupi-guarani?

( V ) No texto de Euclides da Cunha, misturam-se o requinte da
linguagem, a intenção científica e o propósito jornalístico.

O estudo do tupi-guarani é uma manifestação do nacionalismo

( V ) A obra euclidiana insere-se numa tradição da literatura
brasileira que tematiza o povoamento do sertão, iniciada
ainda no Romantismo com Bernardo Guimarães.

exagerado de Policarpo. Ele defendia que, no nosso país, devería-

( V ) Euclides da Cunha escreveu Os sertões com base nas
reportagens que realizou como correspondente do
jornal O Estado de S. Paulo.

brasileiras, pois o português era uma língua importada, estrangeira.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Está(ão) correta(s):

d) F-V-F-F-V

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3) Na poesia, Augusto dos Anjos foi uma das expressões
mais relevantes, representando uma poética de caráter
mais objetivo e concreto, como será, décadas após, a
produção de João Cabral de Melo Neto.

a) V-F-V-F-F

b) Quanto ao sentido, explique o emprego da forma verbal
dedicava e justifique sua resposta com uma expressão
presente no texto.
A forma verbal no pretérito imperfeito é usada para indicar uma

Ótima, a dona Inácia.
Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em
carne viva. [...]

o que ocorre com a dedicação de Policarpo ao tupi-guarani, que

A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças.
Vinha da escravidão, fora senhora de escravos – e daquelas ferozes,
amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera
ao regime novo – essa indecência de negro igual.

havia começado “havia um ano”, e na qual o major persistia “todas

LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONE, I. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. (Fragmento).

ação continuada, que se iniciou no passado e não foi concluída. É

as manhãs”.

A narrativa focaliza um momento histórico-social de
valores contraditórios. Essa contradição infere-se, no
contexto, pela
5. Analise a frase:

... deram não se sabe por que em chamá-lo – Ubirajara.
a) Supondo-se que houvesse uma explicação de natureza
literária para o apelido, a que obra estariam os empregados da repartição fazendo referência? Por quê?

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O apelido remete à personagem Ubirajara, da obra indianista de José
de Alencar. Esse romance romântico refere-se a um índio brasileiro,
cujo nome dá título ao livro, que habitava nossas terras antes mesmo
da chegada dos portugueses.

a) aproximação entre a menina e a senhora, preocupada
com as amigas.
b) receptividade da senhora para com os padres, mas
deselegante para com as beatas.
c) ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa
com as crianças.
d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto.
e) rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia
tratá-los com castigos.
7. (Enem-Inep)

Texto 1
O morcego
b) Explique em que consiste a discriminação sofrida por
Policarpo Quaresma, tomando como referência o apelido e a resposta dada por ele a Azevedo.
Na resposta de Policarpo a Azevedo, percebe-se que o major acreditava que o estudo do tupi-guarani era uma contribuição “para a
grandeza e a emancipação da Pátria”, isto é, uma demonstração
de nacionalismo, de amor à patria. No entanto, para os colegas,
essa dedicação de Policarpo ao estudo do idioma indígena era
vista como uma excentricidade, uma esquisitice.

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.
Meu deus! E este morcego! E, agora, vede:
Na bruta ardência orgânica da sede,
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho.
“Vou mandar levantar outra parede...”
Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho,
Circulamente sobre a minha rede!
Pego de um pau. Esforços faço. Chego
A tocá-lo. Minh’alma se concentra.
Que ventre produziu tão feio parto?!
A Consciência Humana é esse morcego!
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra
Imperceptivelmente em nosso quarto.
ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994.

6. (Enem-Inep)

Negrinha

Texto 2

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca,
mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos assustados.

O lugar-comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro e do horroroso, dificulta que se veja,
na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico, o comportamento
analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica.

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveraos pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos
imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças.
Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada
dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no
céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala de
jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma – “dama de grandes
virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o reverendo.

CUNHA, F. Romantismo e modernidade na poesia.
Rio de Janeiro: Cátedra, 1988. (Fragmento adaptado).

Em consonância com os comentários do texto 2 acerca
da poética de Augusto dos Anjos, o poema “O morcego”
apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma
estética capaz de
Pré-Modernismo
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a) reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais
são revestidos na poesia.

Como quem quebra o objeto mais querido

b) expressar o caráter doentio da sociedade moderna por
meio do gosto pelo macabro.

Todas as microscópicas partículas,

c) representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho existencial.

Ele hoje vê que, após tudo perdido,

d) abordar dilemas humanos universais a partir de um
ponto de vista distanciado e analítico acerca do cotidiano.

E a armação funerária das clavículas!

8. (PUC-RS) Instrução: Para responder à questão, leia o fragmento do conto “Negrinha”, de Monteiro Lobato.

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca,
mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos assustados.
Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveraos pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos
imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças.
E tudo se esvaiu em trevas.
Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela
carnezinha de terceira – uma miséria, trinta quilos mal pesados...
E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma
cômica, na memória das meninas ricas.
– “Lembras-te daquela bobinha da titia, que nunca vira boneca?”
Outra de saudade, no nó dos dedos de dona Inácia.
– “Como era boa para um cocre!...”
Considerando o fragmento anterior, é correto afirmar:
a) Em “Negrinha”, conto-título de livro de Monteiro Lobato, editado em 1920, o autor apresenta, de forma
crítica e mordaz, o tratamento cruel a que é submetida
a pequena escrava, maltratada até a morte.

ANJOS. Augusto dos. Eu e outras poesias.
São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 84.

A partir da leitura do soneto “Decadência”, de Augusto
dos Anjos, julgue os itens seguintes marcando C (certo) ou E (errado).
( C ) Ressaltando o efeito sonoro e semântico, o poeta
insere palavras do campo semântico da ciência
em contexto poético.
( E ) Mais que à decadência física, o poeta alude ao
medo da morte, que aterroriza a humanidade.
( C ) Na segunda estrofe, o emprego do mais-que-perfeito do indicativo indica que os fatos ali mencionados são anteriores aos referidos na 1a estrofe.
( C ) O desenvolvimento do tema do poema foi realizado em dois quartetos e dois tercetos, o que é
característico do soneto. Esse desenvolvimento
pode ser dividido em duas partes: nos dois quartetos, o poeta fala do passado e, nos dois tercetos,
do presente.
( C ) Na última estrofe do poema, a contradição semântica entre os trechos “após tudo perdido” e
“Só lhe restam agora” conduz ao entendimento
de que o primeiro desses trechos constitui uma
hipérbole.

c) Como escritor romântico, Monteiro Lobato cria a personagem Negrinha como aquela que dá alegrias a dona
Inácia, sua patroa, por estar sempre a seu lado.

( E ) Um dos ícones da poesia modernista brasileira,
Augusto dos Anjos integrou o movimento cultural
que, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922,
desdenhou valores artísticos e literários do passado, como o barroco do século XVIII, e assumiu
posição política de apoio à República oligárquica.

d) Negrinha é uma das personagens mais marcantes
da literatura infantil de Monteiro Lobato, o autor que
inaugurou o gênero no Brasil.

( E ) O trecho “microscópicas partículas” (v. 11) é uma
referência irrefutável às partículas subatômicas:
próton, elétron e nêutron.

b) Para o pré-modernista Monteiro Lobato, a infância é
um período a ser celebrado pela alegria e vontade de
viver, tema que anima o conto “Negrinha”.

e) No conto “Negrinha”, Monteiro Lobato relembra uma
pequena companheira de infância, vizinha das terras
de seu avô.
9. (UnB – adaptada)

Decadência
Iguais às linhas perpendiculares
Caíram, como cruéis e hórridas hastas,
Nas suas 33 vértebras gastas
Quase todas as pedras tumulares!

10. (Unemat-MT) No romance Triste fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto torna caricatural o nacionalismo ingênuo e ufanista através do Major Policarpo
Quaresma.
Nesse sentido o autor realiza:
a) uma representação das conquistas utópicas do
Major.
b) uma crítica bem-humorada dos acontecimentos
históricos e políticos durante a fase de instalação
da República.
c) o ridículo da reivindicação do Major de tornar oficial a língua portuguesa.

A frialdade dos círculos polares,
Em sucessivas atuações nefastas,

120

Só lhe restam agora o último dente

Penetrara-lhe os próprios neuroplastas,

d) a presença de senso crítico do Major levando suas
ideias à vitória.

Estragara-lhe os centros medulares!

e) uma versão brasileira do protagonista bem-sucedido.
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e) conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense na estrutura
lírica da poesia.

E começa a apanhar piedosamente
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Vanguardas culturais europeias
As crises e as transformações profundas por que passava a Europa no início do século XX
criaram o contexto para que se desenvolvesse uma série de movimentos que
propuseram rupturas radicais na produção artística do período.

Um agitado início
de século na Europa

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Do ponto de vista político, o início do século XX foi
bastante tumultuado. Crises e conflitos envolvendo
diversos países europeus culminaram na Primeira
Guerra Mundial.
O panorama europeu também foi afetado por uma
série de descobertas tecnológicas e científicas que
mudaram a maneira como o ser humano se relacionava
com o mundo em que vivia. Dentre elas, destacaram-se o telefone, o cinema, o automóvel, o avião, a teoria
da relatividade e a microbiologia.
Outro marco importante foi o surgimento da psicanálise a partir dos estudos de Sigmund Freud. Com
a teoria do inconsciente, o ser humano deparou-se com
m um universo
iverso desconhecido dentro
de
de si.
Todas essas transformações
ansformações afetaram
etaram profundamenofundamente as pessoas,
ssoas, da
dando
ndo or
origem a um século caracterizaracterizala incerteza
certeza e pela
pe relatividade.
latividade
do pela

Vanguardas: ventos de
inquietação e de mudança
O termo vanguarda teve origem militar e designava,
inicialmente, as tropas que se posicionavam à frente
das outras durante o ataque. No século XX, essa palavra passou a ser utilizada para nomear movimentos
que propunham transformações radicais nas artes.
As principais vanguardas, também conhecidas como
“ismos”, foram o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo. A maioria desses
movimentos lançou manifestos em que expunham
seus princípios e propostas.

O projeto artístico das
vanguardas europeias
As vanguardas tinham em comum o desejo de romper
com os valores artísticos do passado e criar novas
alternativas à representação figurativa da realidade.
Esse caráter de ruptura refletia as mudanças ocorridas em um mundo cada vez mais dinâmico e marcado
por invenções que transformaram radicalmente o
modo de vidas das pessoas, como a eletricidade e o
automóvel.

As vanguardas também se notabilizaram por chocar
as expectativas do público e propor diferentes abordagens e olhares para dar conta de uma realidade em
constante transformação.

Os agentes do discurso
Grande parte das vanguardas surgiu em Paris, cidade
que fervilhava culturalmente no início do século XX,
quando grupos se formavam em torno de líderes intelectuais. Para divulgar suas propostas, esses grupos
publicavam manifestos em jornais, ao mesmo tempo
que expunham suas obras impactantes.
A reação inicial do público diante de obras vanguardistas foi de repulsa e incompreensão. Contudo, em
algum tempo, os parisienses que frequentavam o
circuito das artes passaram a aceitar a “nova arte”
e a reconhecer
conhecer as diferentes abordagens utilizadas
pelas vanguardas para
pe
ra expor suas ideias.
eias.

Cubismo
A exposição do quadro As senhoras de Avignon, em
1907, marcou o início do Cubismo. Ao lado de Georges Braque e Juan Gris, Pablo Picasso, autor da tela,
promoveu uma revolução na pintura ao representar
a realidade de um modo totalmente novo, rompendo
com conceitos que haviam definido a arte do passado,
como a beleza e a perspectiva.

A multiplicação
dos pontos de vista
Os pintores cubistas baseavam-se em uma técnica de
sobreposição de diversos planos para representar um
mesmo objeto sob diferentes pontos de vista. Dessa
maneira, forçava-se o observador a pensar a realidade como algo multifacetado, sujeito a inúmeras
interpretações.

A literatura cubista
Em 1913, o poeta francês Guillaume Apollinaire publicou o manifesto da literatura cubista, em que
procurava conciliar os procedimentos desse movimento artístico com a destrutividade advogada pelos
futuristas. Na literatura, o Cubismo manifestou-se
especialmente na poesia e influenciou autores como
o brasileiro Oswald de Andrade.
Vanguardas culturais europeias
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No poema abaixo, a enumeração de elementos e situações aparentemente desconexos compõe uma situação
fragmentada que lembra o Cubismo. As referências aos
poetas franceses Jean Cocteau e Blaise Cendras comprovam essa aproximação, já que ambos são autores de
trabalhos de inspiração cubista.

A violência também está presente na maneira agressiva de abordar o público, com o objetivo de retirá-lo da
passividade e da inércia em que se encontra.
O quadro abaixo, do pintor futurista italiano Giacomo
Balla, expressa a ideia de velocidade pela integração do
dinamismo das formas geométricas com o jogo de luzes.

Cocktail
cívica galleria d’arte moderna, milão

HOTEL RESTAURANTE BAR
A cadeira guincha
Garçon
No espelho “Experimente nosso COCKTAIL”
Champagne cocktail
Gin cocktail
Álcool
Absinto
Açúcar

É frio estimulante e forte
Cocktail

BALLA, Giacomo. Velocidade de um automóvel. 1913.
Óleo sobre cartão. 60 x 98 cm.

Cocteau
Cendrars

Uma literatura agressiva
e provocadora

Rimbaud cabaretier
Espontaneidade
Simultaneísmo
O só plano intelectual traz confusão
Associação
Rapidez
Alegria

Marinetti propõe
opõe uma literatura
teratura dinâmica,
dinâmica qu
que provoque o leitor a reagir.
reagir Defende a destruição
struição da sintaxe,
ntaxe,
pr
ivilegiando os su
bstantivos usados aleatoriamente,
eatoriamente,
privilegiando
substantivos
preferindo os verbos no infinitivo e abolindo a pontuação, os adjetivos e os advérbios.
A exaltação da guerra e da violência e o patriotismo extremado de Marinetti fazem com que, a partir de 1919,
ele se aproxime do fascismo e passe a defendê-lo.

Poema
Arte moderna
COCKTAIL PARA UM!

Expressionismo

Não; para todos
Vinde encher o copo do coração com o meu cocktail sentimental
Sentimental?!
ARANHA, Luís. Cocktails: poemas.
São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 66-67.

Futurismo
Liderado por Filippo Tommaso Marinetti, o Futurismo
surge na Europa em 1909 por meio de um manifesto
publicado no jornal francês Le Figaro.

O Expressionismo surge na Alemanha em 1910 e sugere
que a realidade seja diretamente transformada em expressão, sem que a consciência intermedeie o processo
de criação da obra. A Primeira Guerra Mundial exerce
forte influência nesse movimento, o que se evidencia nos
retratos marcados pela agonia e pelo medo.

Literatura expressionista: a tradução
das vivências humanas

Ao longo de mais de trinta manifestos, Marinetti propõe
a destruição do passado e a glorificação de tudo o que
é moderno: automóveis, aviões, velocidade.

Em 1918, Kasimir Edschmid publica o único manifesto
expressionista, procurando definir procedimentos literários.

Os futuristas veem a guerra e a violência como elementos purificadores, capazes de eliminar símbolos do
passado, como museus e bibliotecas.

A literatura expressionista apresenta uma postura claramente pessimista em face de um mundo em crise, sem
esperança, retratado de maneira distorcida e grotesca.
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Sacode num tubo de metal
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Aromáticos

Dadaísmo
A vanguarda mais radical de todas é o Dadaísmo, ou Dadá,
nascido em 1916 a partir das ideias do romeno Tristan
Tzara. Esse movimento rompe com qualquer possibilidade
de lógica e racionalidade no fazer artístico, defendendo a
total liberdade e espontaneidade na produção. A impossibilidade de compreender o ser humano aparece no próprio
nome do movimento, já que “Dadá não significa nada”.

Literatura: a negação
de todos os princípios e relações
É importante compreender as propostas dadaístas no
contexto em que surgiram: uma Europa mergulhada em uma
guerra brutal, convivendo com as sensações de gratuidade
e absurdo em relação à realidade.

Literatura surrealista:
dimensões oníricas
O Manifesto do Surrealismo foi publicado por André Breton
em 1924 e propunha uma literatura surrealista que buscasse a liberação do inconsciente por meio da escrita
automática.
No poema abaixo, é possível ver ecos da literatura surrealista na obra de Murilo Mendes. A sucessão de imagens
inusitadas confere ao texto um caráter onírico.

Pré-história
Mamãe vestida de rendas
Tocava piano no caos.
Uma noite abriu as asas

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Cansada de tanto som,

O Surrealismo é uma vanguarda que almeja um maior conhecimento do ser humano. Procura explorar o inconsciente
por meio da fantasia, do sonho e da loucura, abandonando
a razão. Esses procedimentos revelam a influência da teoria
psicanalítica de Freud sobre os surrealistas.
Salvador Dalí foi um artista versátil. Além da pintura,
dedicou-se à escultura, à fotografia e ao teatro, entre
outras formas de arte, para enfatizar as manifestações
do inconsciente no trabalho artístico.
steve hamblin/alamy-uob center, cingapura, ásia

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Surrealismo

Equilibrou-se no azul,
De tonta não mais olhou
Para mim, para ninguém!
Cai no álbum de retratos.
MENDES, Murilo. In: GUIMARÃES, Júlio Castañon.
A invenção do contemporâneo. São Paulo:
Brasiliense, s.d. p. 44. (Coleção Encanto Radical).

A herança brasileira
das vanguardas
A importância das vanguardas europeias para a literatura
brasileira está relacionada à ideia de superar modelos e
padrões que não mais refletissem o mundo novo que se
anunciava no começo do século XX. Era necessária uma
arte que rompesse com o gosto estabelecido, ao mesmo
tempo que transformasse o fazer artístico para oferecer
novas maneiras de interpretar a realidade.

DALí, Salvador.
Homenagem a
Newton. 1985.
Bronze. UOB Center,
Cingapura.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Vanguardas europeias.
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Uma análise cuidadosa do quadro Guernica, de Picasso,
permite que se identifiquem as cenas referidas nos trechos do poema.
a
b
c
d
e
f

1. (Enem-Inep)

“Todas as manhãs quando acordo, experimento um prazer supremo: o de ser Salvador Dalí.”

a) do fantástico, impregnado de civismo pelo governo
espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveu um estilo incomparável.
b) do onírico, que misturava sonho com realidade e
interagia refletindo a unidade entre o consciente e o
inconsciente como um universo único ou pessoal.
c) da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma
de produção despojada no traço, na temática e nas
formas vinculadas ao real.
d) do reflexo que, apesar do termo “paranoico”, possui
sobriedade e elegância advindas de uma técnica de
cores discretas e desenhos precisos.
e) da expressão e intensidade entre o consciente e a
liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir
o enredo histórico dos personagens retratados.

1

2

2

3

3
a

b

c

d

e

f

PICASSO, Pablo. Guernica, 1937. Museu Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madri, Espanha.

Podem ser relacionadas ao texto lido as partes:
a) a1, a2, a3.
b) f1, e1, d1.
c) e1, d1, c1.
d) c1, c2, c3.
e) e1, e2, e3.

(Unirio-RJ) Leia o trecho abaixo para responder às questões 3 e 4.

“Conta-se que, diariamente, na hora de adormecer, Saint-Pol-Roux mandava colocar sobre a porta de sua mansão de Camaret
um aviso onde se lia: O POETA TRABALHA.”
Fragmento do Manifesto do Surrealismo.

2. (Enem-Inep) A leitura do poema “Descrição da guerra em
Guernica” traz à lembrança o famoso quadro de Picasso.

Entra pela janela

3. Com base nas concepções surrealistas, estabeleça a
relação entre as ideias do texto e uma característica do
movimento.

o anjo camponês;

O texto faz referência a uma das características mais marcantes do

com a terceira luz na mão;

Surrealismo: a exploração de imagens do inconsciente, oníricas. Por

minucioso, habituado

isso o aviso de que o “poeta trabalha”, quando este vai dormir.

aos interiores de cereal,
aos utensílios que dormem na fuligem;
não compreendem bem os símbolos
desta colheita: hélices,

4. Que outro estilo literário valorizou também a concepção
encontrada no texto?

motores furiosos;
e estende mais o braço; planta

Também o Simbolismo explorou as imagens oníricas e a sugestão acima

no ar, como uma árvore

de tudo.

a chama do candeeiro. [...]
OLIVEIRA, Carlos de; ANDRADE, Eugénio.
Antologia pessoal da poesia portuguesa.
Porto: Campo das Letras, 1999.
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Assim escreveu o pintor dos “relógios moles” e das “girafas
em chamas” em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio
ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e,
por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista
por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu
próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e
nos estudos de Sigmund Freud, denominado “método de
interpretação paranoico”. Esse método era constituído
por textos visuais que demonstram imagens

1

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

NÉRET, G. Salvador Dalí. Taschen, 1996.

sucession pablo picasso 2010
–autvis, brasil – museu nacional
centro de arte reina sofia, madri

Enem e vestibulares

5. (Enem-Inep)

sucession pablo picasso 2010
–autvis, brasil – museu nacional
centro de arte reina sofia, madri

1990 watterson/dist by universal uclick

O autor da tira utilizou os princípios de composição de um conhecido movimento artístico para representar a necessidade
de um mesmo observador aprender a considerar, simultaneamente, diferentes pontos de vista.

Adaptado de
WATTERSON, Bill.
Os dez anos de
Calvin e Haroldo.
v. 2. São Paulo:
Best News, 1996.

Das obras reproduzidas, todas de autoria do pintor espanhol Pablo Picasso, aquela em cuja composição foi adotado um
procedimento semelhante é:
sucession pablo picasso 2010 – autvis, brasil –
pushkin museum, moscou

sucession pablo picasso 2010 – autvis, brasil –
the national gallery of art, washington

d)

Os dois saltimbancos
saltimbancos. 1901.

b)

e)
sucession pablo picasso 2010 – autvis,
utvis,
brasil – coleção particular, paris

Os amantes
amantes. 1923.

sucession pablo picasso 2010 – autvis,
brasil – musée national picasso, paris

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Retrato de Françoise. 1946.

c)
sucession pablo picasso 2010 – autvis, brasil – the
national gallery of art, washington

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a)

Marie-Thérèse apoiada no cotovelo. 1939.

Os pobres na praia. 1903.
Vanguardas culturais europeias
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dóris maria malfati – museu de arte
moderna, rio de janeiro

6. (UEL-PR) Analise as imagens e leia o texto a seguir.

1 – O farol, de Anita Malfatti. 1915.

[...] O artista expressionista transfigura assim todo o espaço. Ele
não olha: vê; não narra: vive; não reproduz: recria; não encontra:
busca. A concatenação dos fatos – fábricas, casas, doenças, prostitutas, gritos e fome – é substituída por sua transfiguração [...].
MICHELI, Mário. As vanguardas artísticas.
São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 75.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre arte brasileira, é correto afirmar que as imagens que se aproximam
do expressionismo são:
a) 1 e 2.

c) 3 e 4.

b) 1 e 4.

d) 1, 2 e 3.

e) 2, 3 e 4.

MONDRIAN, Piet; CHIPP, H. B. Teorias da arte moderna. São Paulo:
Martins Fontes, 1996. p. 368.

Assinale a alternativa em que a obra expressa, por meio
da eliminação do naturalismo, o que Mondrian denomina
“verdadeira arte abstrata”.
a)

4 - Autovida, de José Pancetti. 1945.
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sucession h. matisse/autvis 2010 –
museu de arte moderna, nova york

1 – O estúdio vermelho, de Henri Matisse. 1911.

b)
wikipédia – wikimedia foundation, inc. –
museu of modern art, nova yorque

josé pandetti – museu de arte moderna, rio de janeiro

3 - Manacá, de Tarsila do Amaral. 1927.

tarsila do amaral empreendimentos – coleção particular

2 – Interior de indigentes,
indigentes de Lasar Segall. 1920.

2 – Formas de continuidade no espaço, de Umberto Boccioni. 1913.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A intenção do cubismo, pelo menos no começo, foi expressar
volume. Desse modo o espaço tridimensional – espaço natural –
permaneceu. O cubismo, portanto, continuou sendo basicamente uma
expressão naturalista e foi apenas uma abstração – não a verdadeira
arte abstrata.
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

museu lasar segall, são paulo – museu de arte de
são paulo assis chateaubriand, são paulo

7. (UEL-PR – adaptada)

8. (UEL-PR) Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto
no qual anunciaram a força do inconsciente na criação
de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica
das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas
experiências estéticas.

rijksmuseum kroller – muller, otterlo

c)

Sobre o Surrealismo, é correto afirmar:
a) Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá
por meio da sacralização da natureza.
b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano.
c) Destaca que o fundamental, na arte, é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo do
artista.
d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da sociedade ou
da história.
e) Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor de uma
nova ordem.

3 – Café da manhã, de Juan Gris. 1911.

photo cnac/mnam, dist rmn/jacques faujour/
other imagespress – musée national d’art
modern, paris

4 – Quadrado negro
negro, de Kasimir Malevitch. 1921.

9. (ESPM-SP) Verifique o texto:

Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado das
avenidas marinhas sem sol.
Losangos tênues de ouro bandeiranacionalizavam o verde dos
montes interiores.
Esse fragmento da obra Memórias sentimentais de João
Miramar, de Oswald de Andrade, revela influência de
Miramar
uma corrente de vanguarda europeia do Modernismo.
Marque-a:
a) Futurismo, pela exaltação à velocidade e à tecnologia
automotiva.

e)
album/latinstock

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d)

b) Surrealismo, pois as imagens insólitas apresentadas
parecem ter sido extraídas do sonho ou do inconsciente
do narrador.
c) Cubismo, já que somente partes dos objetos e da paisagem são descritas, a imagem é fragmentária.
d) Expressionismo, pela caricaturização, pela deformação
da imagem através do exagero.
e) Dadaísmo, pois o significado do texto é nenhum, já que
as ideias estão misturadas ao acaso.

5 – A torre Eiffel, de Robert Delaunay. 1911.

Vanguardas culturais europeias
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Modernismo em Portugal
Da instabilidade política e social emerge o saudosismo, que,
paradoxalmente, abrirá caminho para a chegada do Modernismo a Portugal.

Almada Negreiros
Um dos ma
mais
is ativos
ivos e influentes artistas da geração
ração
Orpheu, Almada Negreiros destacou-se não apenas pelos
textos que escreveu, mas também por sua excelente produção como pintor, revelando-se perfeitamente sintonizado com as tendências mais modernas da arte na Europa.
Em 1917, o escritor chocou o povo português com a divulgação do “Ultimatum futurista”, no qual fazia um apelo aos
jovens para que assumissem a recuperação da pátria e
do espírito portugueses, comprometidos pela fraqueza e
pelo saudosismo das gerações anteriores.
Além de uma vasta produção poética, ele também se destacou pelos romances e peças de teatro. Sua presença
mais contundente na cena modernista portuguesa, porém,
ficará registrada nos inúmeros manifestos, ensaios, crônicas e textos de prosa doutrinária que publicou ao longo
dos seus 77 anos.

Quando se estuda a obra poética de Pessoa, é necessário
fazer uma distinção entre todos os poemas que assinou
com o seu nome verdadeiro, portanto considerados poesia ortônima, e todos os outros, atribuídos a diferentes
heterônimos.

A poesia ortônima
Alguns temas marcam a poesia ortônima de Fernando
Pessoa, como o questionamento do eu e a sinceridade do fingimento; este último, condição da criação
literária. O destaque é para os belíssimos poemas de
Mensagem, o único livro publicado em vida (1934), em
que há uma releitura do destino de Portugal, tendo
como base o fenômeno das navegações, a ligação
entre os portugueses e o mar e o mito do encosociado ao desaparecimento misterioso de
berto, associado
Dom Sebastião.
bastião.
Os poemas de Mensagem revelam a crença em um futuro
no qual
qual Portugal voltará
ltará a ocupar
upar uma posição
sição de destaque
entre as nações, cumprindo, assim, o destino que lhe teria
sido atribuído pelos deuses.
Nas três partes em que organizou os poemas (“Brasão”
(“Brasão”,
“Mar português” e “O encoberto”), Pessoa reinterpreta
os principais símbolos históricos e míticos da cultura
portuguesa, sempre enfatizando a vocação do povo para
superar todos os obstáculos.
Elemento central na arquitetura poética de Mensagem é
o mar oceano, símbolo da transcendência a ser alcançada
pela provação individual e coletiva, como pode ser observado no poema a seguir.

Prece
Senhor, a noite veio e a alma é vil.
Tanta foi a tormenta e a vontade!
Restam-nos hoje, no silêncio hostil,
O mar universal e a saudade.

Mário de Sá-Carneiro
Mário de Sá-Carneiro anuncia em suas obras, tanto na prosa
quanto na poesia, o grande drama do homem do século XX:
a fragmentação da identidade.
Todos os textos que o autor escreveu manifestam uma
grande sensibilidade, marcada pela expressão de uma
angústia existencialista praticamente insuportável.
A influência do decadentismo e da estética simbolista de
fim de século é recorrente nos poemas de Dispersão, nas
novelas de Princípio e Céu em fogo, na peça teatral Amizade
e, principalmente, no estranho A confissão de Lúcio.
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Mas a chama, que a vida em nós criou,
Se ainda há vida ainda não é finda.
O frio morto em cinzas a ocultou:
A mão do vento pode erguê-la ainda.
Dá o sopro, a aragem – ou desgraça ou ânsia –
Com que a chama do esforço se remoça,
E outra vez conquistaremos a Distância
– Do mar ou outra, mas que seja nossa!
PESSOA, Fernando. Mensagem.
São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 50.

LITERATURA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O saudosismo – lembrança das glórias marítimas que
haviam tornado Portugal uma das potências mundiais no
século XVI – e a lamentação pelo desconcerto que dominou o país após o sumiço de Dom Sebastião gestaram a
revista Orpheu, que representaria o primeiro momento do
Modernismo português.
Nas páginas da revista surgiram as grandes revelações
literárias do início do século XX: Fernando Pessoa, Mário
de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros, que delinearam os novos rumos a serem seguidos pelos autores
portugueses e deram início a um processo de reflexão
crítica sobre as causas da decadência e da estagnação
intelectual de Portugal.
Lançada em 1915, Orpheu só teve dois números publicados.
Os textos
textos qu
que
e nela circularam revelam uma clara influência
de alguns movimentos da vanguarda europeia.

Fernando Pessoa

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Modernismo português:
primeiros passos

A poesia heterônima
Heterônimos são autores imaginados por Fernando Pessoa. O fenômeno da heteronímia resolve de modo interessante uma questão que persegue o poeta durante toda a
sua vida: o desdobramento do “eu”, a multiplicação de
identidades.
Entre os heterônimos, destacam-se Bernardo Soares,
autor do Livro do desassossego, e os poetas Álvaro de
Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis.
Em termos práticos, o que se observa é que Pessoa criou
várias “personas” poéticas (seus heterônimos) e, por meio
delas, deu forma a diferentes modos de olhar o mundo.
Cada um desses heterônimos contava com personalidade
e estilo próprios.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O “mestre” Alberto Caeiro
Autor de uma poesia cuja simplicidade aparente esconde
uma complexidade filosófica bastante grande, Alberto
Caeiro define-se como o “homem do campo”, “o guardador
de rebanhos”.
Toda a sua produção poética gira em torno da questão
da percepção do mundo e da tendência do ser humano
em interpretar o que vê como símbolos de outras coisas.
Segundo Caeiro, essa é a razão de não conseguirmos compreender que as coisas são o que são e que este é o seu
verdadeiro significado. Observe o poema abaixo.
Pensar em Deus é desobedecer a Deus,
Porque Deus Quis que o não conhecêssemos,

As angústias do engenheiro
Álvaro de Campos
Heterônimo futurista de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos também é conhecido pela expressão de uma angústia
intensa, que sucede seu entusiasmo com as conquistas
da modernidade.
Na fase da “amargura angustiada”, o poeta escreve longos poemas em que um grande desencanto existencial
se revela.

Os longos negros anos
da ditadura em Portugal
Com a chegada de Salazar ao poder e o início da ditadura
do Estado Novo, a repressão passa a ser praticada em
larga escala, com a instituição da censura e a criação da
polícia política (a Pide).
Em termos administrativos, cria-se uma fachada de tranquilidade, equilíbrio e ordem, apoiada pela realização de
inúmeras obras públicas, como a construção de edifícios e
hidrelétricas, que, de certo modo, preparavam o país para
a industrialização que chegaria na década de 1950.
O medo e a insegurança, aliados à passividade e à
fragilidade das instituições, formam o verdadeiro
retrato de Portugal sob a ditadura salazarista. É no
contexto do início do Estado Novo que surge a revista
Presença com
m a pr
proposta
oposta de uma literatura mais introspectiva e intimista.
intimista

Por isso se nos não mostrou...
Sejamos simples e calmos,
Como os regatos e as árvores,
E Deus amar-nos-á fazendo de nós
Belos como as árvores e os regatos,
E dar-nos-á verdor na sua primavera,
E um rio aonde ir ter quando acabemos...
PESSOA, Fernando. Poesia completa de Alberto Caeiro.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 26.

O desafio de uma filosofia de vida como a defendida por
Caeiro é evidente: precisamos “desaprender” o olhar definido pela cultura ocidental que insiste em tomar a natureza
como símbolo de emoções e sentimentos humanos.
Esse modo de encarar a vida aproxima a poesia de Alberto
Caeiro da filosofia zen-budista, negando a ideia de qualquer realidade além da que constitui nossa experiência
concreta e imediata das coisas.

O lirismo clássico de Ricardo Reis
Ricardo Reis é o heterônimo clássico de Fernando Pessoa.
Em todos os poemas que escreveu, revela a influência
dos poetas clássicos gregos e latinos. Sua visão pagã foi
inspirada pelo mestre Caeiro.
Com uma sintaxe de grandes inversões, usando regências
desusadas e vocabulário raro, Ricardo Reis dá a seus poemas uma característica bastante diferente da simplicidade
observada nos textos de Caeiro.

O “interregno”
Entre o fim de Orpheu e o surgimento da revista Presença (em 1927), que marcará o início do segundo
momento modernista, aparecem no cenário literário
português alguns escritores que demonstram, em suas
obras, uma forte vinculação à tradição do Simbolismo/
Decadentismo.
Nesse período, muitas vezes identificado como “interregno”, destacam-se escritores como Florbela Espanca e
Aquilino Ribeiro. Vivendo em plena agitação modernista,
eles não chegam a ser influenciados pelo espírito da ruptura com o passado que caracterizou a primeira geração
modernista portuguesa.

Florbela Espanca
Florbela Espanca, que também escreveu contos muito bem
elaborados, consagra-se como poetisa de sensibilidade
aguda. Teve como ídolo o poeta António Nobre, mestre
simbolista.
Nos vários sonetos que escreveu, nota-se uma opção por
certos temas típicos da estética do fim do século, como os
cenários outonais, o gosto pelas horas da tarde, a abordagem de estados de alma indefinidos, acompanhados
por um tom decadentista.
Em alguns poemas, porém, emerge um erotismo poderoso,
que sinaliza um olhar feminino marcado pela independência em relação ao convencionalismo da sociedade da
época. Observe o poema a seguir.
ModERnISMo EM PoRTUgAL
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A sombra entre a mentira e a verdade...
A nuvem que arrastou o vento norte...
– Meu corpo! Trago nele um vinho forte:
Meus beijos de volúpia e de maldade!
Trago dálias vermelhas no regaço...
São os dedos do sol quando te abraço,
Cravados no teu peito como lanças!
E do meu corpo os leves arabescos
Vão-te envolvendo em círculos dantescos
Felinamente, em voluptuosas danças...
ESPANCA, Florbela. Sonetos completos.
Coimbra: Livraria Gonçalves, 1950. p. 136.

Volúpia: grande prazer sexual; luxúria.
Frêmito: leve tremor; arrepio.
Regaço: colo.
Arabescos: rabiscos.
Dantescos: diabólicos.

Florbela mo
mostrou
strou serr possível atingir a excelência literária
dominando uma forma poética específica, o soneto. Revelou-se, assim, uma herdeira digna da tradição portuguesa
de mestres como Camões, Bocage e Antero de Quental.
Entre suas obras, destacam-se: Trocando olhares (1915-1917), Livro de mágoas (1919), Livro de “Sóror Saudade”
(1923) e Charneca em flor (1931, publicação póstuma).

Aquilino Ribeiro
A obra de Aquilino Ribeiro é marcada por um certo tom
provinciano, nacionalista, revelado pela reverência a alguns escritores consagrados, que, antes dele, trataram da
questão das tradições portuguesas, como Camilo Castelo
Branco e Eça de Queirós.
Aquilino consagra-se no cenário literário pelo cuidado com
a expressão linguística. Sua obra de ficção desdobra-se
em vários temas: o culto da religiosidade, a valorização
dos costumes rústicos e a introspecção psicológica.
Entre suas obras, destacam-se: Via Sinuosa (1918), Terras
do Demo (1919), Filhas de Babilônia (1920), Maria Benigna
(1933) e A casa grande de Romarigães (1957).

Presencismo: os escritores
ensimesmados
Em 1927, surgiu o primeiro número da revista Presença
– Folha de arte e crítica, que alcançaria um total de 54 números publicados, consagrando-se como a revista literária
de maior duração do país.
Considera-se que a segunda geração modernista portuguesa, identificada ao movimento denominado presencismo, estendeu-se de 1927 a 1940, existindo enquanto foi
publicada a revista Presença.
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O Neorrealismo português
Para fazer frente à literatura intimista e introspectiva dos
autores de Presença, surgiu em Portugal, no final da década
de 1930, o chamado movimento Neorrealista. Os autores
que divulgaram a nova tendência estética declararam o
desejo de enfrentar a ditadura salazarista como proposta
definidora de suas obras.
Considera-se que o Neorrealismo português teve início
em 1939, com
m a pu
publicação do romance Gaibéus, de Alves Redol.
Os neorrealistas foram
ram fortemente
rtemente influenciados
fluenciados pe
pelo
romance
brasileiro, principalmente
mance regionalista brasileiro
incipalmente pela obra
de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado.
Entre seus conterrâneos, adotaram Eça de Queirós como
modelo inspirador.
A terceira geração modernista concebia a literatura
como produto de um contexto histórico-social específico, de uma realidade concreta. Os textos apresentavam
denúncia da alienação e dos fatores que tornam possível
tal realidade, como a exploração dos trabalhadores, a
falta de educação, as precárias condições de saúde e
o governo ditatorial.
O fim do neorrealismo não está associado a uma data
precisa. Costuma-se adotar duas referências: a morte de
Salazar, em 1968, e a Revolução dos Cravos (25 de abril
de 1974), como marcos possíveis do seu término.

Alves Redol
Antônio Alves Redol desponta para a literatura portuguesa no ano de 1939, com a publicação do romance
Gaibéus. O título da obra refere-se aos modestos
camponeses do Ribatejo, cuja vida sofrida e injustiçada é apresentada pelo autor em uma série de episódios justapostos.
Além de Alves Redol, destacaram-se entre os neorrealistas
Fernando Namora, José Cardoso Pires, Urbano Tavares
Rodrigues, Manuel da Fonseca, Vergílio Ferreira e Carlos
de Oliveira.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo em Portugal.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No divino impudor da mocidade,
Nesse êxtase pagão que vence a sorte,
Num frêmito vibrante de ansiedade,
Dou-te o meu corpo prometido à morte!

Como traço característico da literatura produzida pelos
jovens presencistas, observa-se a opção por uma certa
alienação social. Atuando em um momento de sérias
crises políticas, esses escritores preferiram interrogar
o sentido da existência humana, criando uma literatura
introspectiva.
O maior mérito dos presencistas foi divulgar as conquistas
da primeira geração modernista, consolidando a nova
visão estética em Portugal.
Suas preocupações existenciais aproximaram a literatura
das teorias de Freud sobre o inconsciente humano. Na
mesma linha, sofreram a influência das narrativas psicologizantes de Proust e Dostoiévski.
Destacam-se, como autores do período, José Régio
(o principal “teórico” do grupo), Miguel Torga, João
Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro e Branquinho
da Fonseca.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Volúpia

Modernismo em Portugal

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep)

Dizem que finjo ou minto
Tudo que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.

Isto

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Tudo o que sonho ou passo
O que me falha ou finda,
É como que um terraço
Sobre outra coisa ainda.
Essa coisa é que é linda.
Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.

a) Explique a oposição estabelecida entre a aldeia e a
cidade.
Há, na verdade, uma dupla oposição entre a aldeia e a cidade: a
primeira é pequena e a segunda é grande em tamanho e extensão,
embora aquela possibilite uma visão mais ampla do que esta, cujas
“grandes casas fecham a vista à chave / escondem o horizonte,
empurram o nosso olhar para longe de todo o céu”. A visão, valorizada por esse heterônimo de Fernando Pessoa, em detrimento da
reflexão, é uma forma de conhecimento mais imediato, alcançado
no contato direto com a natureza, que a aldeia possibilita e a cidade
não. Essa imediatez garante uma forma de existência mais autêntica,
que Alberto Caeiro dimensiona em termos de tamanho e riqueza.
Assim, o eu lírico e sua vida bucólica, no cimo do outeiro de sua

Sentir? Sinta quem lê!
Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do
século XX. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou
limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano
concreto, e criar foi a grande finalidade de sua vida. Poeta
da “Geração Orfeu”, assumiu uma atitude irreverente.
Com base no texto e na temática do poema “Isto”, conclui-se que o autor
a) revela seu conflito emotivo em relação ao processo de
escritura do texto.
b) considera fundamental para a poesia a influência dos
fatos sociais.
c) associa o modo de composição do poema ao estado de
alma do poeta.
d) apresenta a concepção do Romantismo quanto à expressão da voz do poeta.
e) separa os sentimentos do poeta da voz que fala no
texto, ou seja, do eu lírico.
2. (Unicamp-SP) O poema abaixo pertence a “O guardador
de rebanhos”, de Alberto Caeiro.

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...
Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro
Nas cidades as grandes casas fecham a vista à chave
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de
todo o céu
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que nossos olhos
nos podem dar
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.

aldeia, são tidos como maiores e mais ricos do que os homens e a
vida na cidade.

b) De que maneira o uso do verso livre reforça essa
oposição?
A conquista do verso livre, que oferece variações rítmicas inumeráveis e não obedece mais a um número preestabelecido de
combinações métricas, representa um marco da poesia moderna.
Nesse poema em especial, o verso livre possibilita ainda uma maior
adequação ao tema, na medida em que permite ao poeta manejar
livremente a extensão dos versos, estabelecendo um paralelo
com as dimensões contrapostas da vida na aldeia e na cidade.
Os dois versos iniciais da segunda estrofe, por exemplo, são mais
longos, porque falam da vida na aldeia, “tão grande como outra
terra qualquer”, enquanto o primeiro verso da segunda estrofe é
bem menor, porque fala da vida “mais pequena” nas cidades.

PESSOA, Fernando. Obra poética.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. p. 142.
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3. (Fuvest-SP – adaptada) Responda à questão.

E olho para as flores e sorrio...
Não sei se elas me compreendem

Sou o Descobridor da Natureza.
Sou o Argonauta das sensações verdadeiras.
Trago ao Universo um novo Universo

Nem se eu as compreendo a elas,
Mas sei que a verdade está nelas e em mim
E na nossa comum divindade

Porque trago ao Universo ele-próprio.

De nos deixarmos ir e viver pela Terra
Alberto Caeiro, Poesia.

E levar ao colo pelas Estações contentes
E deixar que o vento cante para adormecermos
E não termos sonhos no nosso sono.
Poemas completos de Alberto Caeiro, em Fernando Pessoa.
Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. p. 156.

Nos versos anteriores, Alberto Caeiro define-se a si mesmo
de um modo que tanto indica sua semelhança como sua
diferença em relação a um tipo de personagem de grande
importância na História de Portugal.

a) Por que tal comparação é feita? Por que ela é rejeitada
pelo eu lírico na segunda estrofe do poema?

a) Em sua definição de si mesmo, a que tipo de personagem da História portuguesa assemelha-se o poeta?
Explique brevemente.

são artesãos, pois desempenham um ofício puramente braçal, técni-

inspiração dos lendários navegadores gregos, mas também sua
semelhança com os ousados portugueses que, nos séculos XV e
XVI, realizaram as grandes navegações, descobrindo novas terras

co, repetitivo, calculado e monótono, “como quem constrói um muro”.
Na segunda estrofe, o eu lírico rejeita essa concepção racional de
arte, em defesa de uma concepção artística em consonância com
a natureza, na sua diversidade e harmonia.

e conquistando riquezas e glórias para Portugal.

b) Identifique duas características próprias da visão de
mundo de Alberto Caeiro presentes na terceira estrofe.
Justifique sua resposta.
Na terceira estrofe destacam-se características da poética de

b) Considerados no contexto geral da poesia de Alberto
Caeiro, que diferença esses versos assinalam entre
o poeta e o referido tipo de personagem histórica de
Portugal? Explique sucintamente.

razão, valorização da natureza (panteísmo). Essas características

Enquanto os navegadores portugueses do passado aventuravam-

se apresentam nos versos da terceira estrofe e em imagens como

-se para descobrir novas terras, o eu lírico apresenta-se como uma

“penso como quem respira”, “olho para as flores e sorrio”, “E na

espécie de navegador da essência, já que se afirma o descobridor

nossa comum divindade”.

Caeiro, como materialismo sensorial, recusa da metafísica e da

do “Universo ele-próprio”, das coisas desprovidas de uma dimensão

5. (PSS/UFPa) Leia a seguinte passagem de “Ode marítima”,
de Álvaro de Campos:

metafísica.

4. (Unicamp-SP) No poema abaixo, Alberto Caeiro compara
o trabalho do poeta com o do carpinteiro:

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra! [...]
E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho!
Componde fora de mim a minha vida interior! [...]

XXXVI

Tema de cantos meus, sangue nas veias da minha inteligência,

E trabalham nos seus versos

Vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética,

Como um carpinteiro nas tábuas!...

Fornecei-me metáforas, imagens, literatura,

Que triste não saber florir!

Porque em real verdade, a sério, literalmente,

Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro

Minhas sensações são um barco de quilha pro ar,

E ver se está bem, e tirar se não está!...

Minha imaginação uma âncora meio submersa,

Quando a única casa artística é a Terra toda

Minha ânsia um remo partido,

Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma.

E a tessitura de meus nervos uma rede a secar na praia!

Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira,

132
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E há poetas que são artistas

Suplemento de revisão

MPSR-LIT-T24(128-133)-b.indd 132

CAMPOS, Álvaro de. Ode marítima. In: PESSOA, Fernando. Obra poética.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1969. p. 314-335. (Fragmento).

LITERATURA

1/5/11 3:32 PM

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Ao comparar-se com os argonautas, o eu lírico revela não só a

O eu lírico compara o poeta ao carpinteiro por considerar que ambos

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Argonauta: tripulante lendário da nau mitológica Argo;
por extensão, navegador ousado.

Nessa passagem, pode-se afirmar que Álvaro de Campos
define seu processo de criação poética, utilizando-se de
metáforas para unir a sua “vida interior” ao mundo exterior, representado pelas “coisas navais”. Transcreva e
comente duas imagens que justifiquem essa afirmativa.

7. Considerando o poema transcrito acima e as características de seu autor, analise as afirmações seguintes.

Há, no poema, quatro versos em que a vida interior é representada pelas

2) O poema lido expressa uma tensão entre sujeito e objeto, uma vez que a voz lírica, profundamente subjetiva,
vê-se como objeto, de forças desconhecidas, como
deixam ver a primeira e a última estrofes.

“coisas navais”. São eles: “Minhas sensações são um barco de quilha
pro ar / Minha imaginação uma âncora meio submersa / Minha ânsia
um remo partido / E a tessitura de meus nervos uma rede a secar na
praia”. Ao escolher dois deles, o aluno deve observar que há sempre
uma perspectiva de inutilidade, de negatividade, nas imagens navais
utilizadas pelo poeta. Um barco de quilha para o ar é um barco que não
pode navegar; uma âncora que não está totalmente submersa é uma

1) Uma das características da poética de Sá-Carneiro é o sentimento de inadaptação com relação ao mundo; daí o apelo
à morte, como se verifica no poema “Vontade de dormir”.

3) Nos três últimos versos do poema, o eu lírico renega a
beleza num grito lancinante, pois se sente impotente
para alcançar a supremacia e a grandiosidade do belo,
que o antecede.
Está(ão) correta(s):
a) 1 apenas.

d) 1, 2 e 3.

b) 1 e 2 apenas.

e) 2 e 3 apenas.

c) 3 apenas.

âncora incapaz de realizar sua função: manter a embarcação segura,

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

parada; um remo partido é um remo que não permite deslocamento; uma

(Unifesp) Instrução: As questões 8 e 9 baseiam-se num poema
de Florbela Espanca.

rede a secar na praia é um objeto inútil, já que não tem como capturar
os peixes que estão no mar. Em todos os casos, portanto, o que o eu
lírico procura são imagens navais que traduzam uma certa estagnação
interior, uma incapacidade de resolver suas angústias.

(Unama-aM)
6. (Unama-a
M) A cultura de procurar uma forma de organizar
sensações, para perceber e interpretar a natureza das coisas como elas realmente são, fazem de Alberto Caeiro um
poeta calmo e conciliado consigo mesmo e com o mundo,
um poeta essencialmente da natureza e materialista. Para
conhecer a natureza, Caeiro considera que não se deve
pensá-la, mas experimentá-la, como é revelado principalmente no seguinte fragmento poético, de sua autoria:
a) “Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos.”
b) “E os meus pensamentos são todos sensações
Penso com os olhos e com os ouvidos.”
c) “Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.”
d) “O mistério das cousas? Sei lá o que é mistério!
O único mistério é haver quem pense no mistério.”

Esquecimento
Esse de quem eu era e era meu,
Que foi um sonho e foi realidade,
Que me vestiu a alma de saudade,
Para sempre de mim desapareceu.
Tudo em redor então escureceu,
E foi longínqua toda a claridade!
Ceguei... tateio sombras... que ansiedade!
Apalpo cinzas porque tudo ardeu!
Descem em mim poentes de Novembro...
A sombra dos meus olhos, a escurecer...
Veste de roxo e negro os crisântemos...
E desse que era meu já me não lembro...
Ah! a doce agonia de esquecer
A lembrar doidamente o que esquecemos...!
8. O esquecimento descrito pelo eu lírico
a) decorre do seu sentimento de perda e de saudade.
b) é fruto dos seus sonhos, incompatíveis com a realidade.
c) torna-o ciente de que sua agonia está por findar.

(Uespi) Texto para a questão 7.

d) traduz a esperança, pelo jogo de cores remetendo à
claridade.

Vontade de dormir

e) mostra o amor como intenso e indesejável.

Fios de oiro puxam por mim
a soerguer-me na poeira –
Cada um para seu fim,
Cada um para seu norte...

9. Na última estrofe, o eu lírico expressa, por meio de
a) hipérboles, a dificuldade de se tentar esquecer um
grande amor.

– Ai que saudade da morte...

b) metáforas, a forma de se esquecer plenamente a pessoa
amada.

Quero dormir... ancorar...

c) eufemismos, as contradições do amor e os sofrimentos
dele decorrentes.

Arranquem-me esta grandeza!
– P’ra que me sonha a beleza
Se a não posso transmigrar?...

d) metonímias, o bem-estar ligado a amar e querer esquecer.
Mário de Sá-Carneiro

e) paradoxos, a impossibilidade de o esquecimento ser
levado a cabo.
Modernismo em Portugal
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Modernismo no Brasil: primeira geração
Com propostas revolucionárias e iconoclastas, a Semana de Arte Moderna de 1922
inaugurou o Modernismo brasileiro, definindo novos rumos literários
para uma sociedade em transformação.

A República Velha
chega ao fim

no barulho ensurdecedor dos klaxons
e a cultura envernizada dos burgueses
os engraxates da Praça Antônio Prado

O começo dos anos 1920 no Brasil foi marcado pela insatisfação e revoltas de militares, principalmente tenentes,
devido aos baixos salários, pouco treinamento e armamentos antigos.

e o serviço telegráfico do “Estado”

Do ponto de vista econômico, a quebra da Bolsa de Nova
York causou muita instabilidade no país, bastante dependente da exportação de café.

a especulação sobre os terrenos

as falências sírio-nacionais
a politicagem e os politiqueiros
e até os bondes da Light
para o Tietê das regatas e dos bandeirantes
os homens dizem que tu és ingrata
e que devoras os teus próprios filhos...
Mas que linda madrasta tu és

São Paulo: riqueza
e industrialização

toda vestida de jardins!

O café foi o principal responsável pela transformação de
São Paulo em um estado rico e influente e pelo financiamento do processo de industrialização.
No tocante à cena
na cultural
cultural, enquanto
quanto o Ri
Rio de Janeiro ai
ainda
era fortemente influenciado pela Belle Époque e pelo Parnasianismo, em São Paulo já havia inquietações artísticas
desencadeadas pelas vanguardas europeias.
Neste poema de Sérgio Milliet, publicado em 1927,
é possível identificar diversos aspectos da modernidade de São Paulo, como as indústrias, o automóvel, o
barulho das buzinas (klaxons) e os bondes. Também se
podem notar características importantes da poesia modernista, como o uso do verso livre e a representação
fragmentada da realidade.

São Paulo
Canto a cidade das neblinas
e dos viadutos
minha cidade
amante de futebol e vendedora de café
Os aventureiros bigodudos
como nas fitas da Paramount
e a bolsa de mercadorias
as chaminés parturientes do Brás
os quinze mil automóveis orgulhosos
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Amo também teus plátanos nostálgicos
imigrantes infelizes
teus crepúsculos de seda japonesa
tuas ruas longas de casas baixas
e teu triângulo provinciano...
MILLIET, Sérgio. In: EMÍDIO, Teresa; PASSOS,
Maria Lúcia Perrone. Desenhando São Paulo: mapas e
literatura – 1877-1954. São Paulo: Senac, 2009. p. 114.

Fitas da Paramount: referência aos
filmes do estúdio cinematográfico
Paramount.
Chaminés parturientes: referência às
fábricas e indústrias do bairro do Brás.
Friedenreich pé de anjo: referência
a Arthur Friedenreich (1892-1969),
futebolista brasileiro.
Bondes da Light: referência à Light
São Paulo, empresa que fornecia
serviços de bondes elétricos
na capital paulista.
Plátanos: árvores nativas da Europa.

A polêmica exposição
de Anita Malfatti

o Friedenreich pé de anjo

134

Minha cidade

Em 1917, a artista paulistana Anita Malfatti expõe alguns
de seus quadros com claras influências das vanguardas
europeias, como o Cubismo e o Expressionismo.
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e a negra de pó de arroz
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A situação econômica agravou-se progressivamente, prejudicando o clima político. A recusa da oligarquia política
paulista de continuar a alternância de poder com os mineiros criou ainda mais insatisfação, levando à deposição
de Washington Luís e à posse de Getúlio Vargas.

a febre do dinheiro

O escritor Monteiro Lobato publica, em seguida, um artigo
no jornal O Estado de S. Paulo, criticando fortemente a
exposição e classificando-a com uma “arte anormal”.
Em defesa de Anita, Mário de Andrade escreve um texto
criticando princípios que serão adotados pelos modernistas brasileiros, como liberdade artística, aceitação
de diferentes padrões de beleza e espontaneidade
criativa.
A polêmica acaba por aglutinar diferentes artistas e intelectuais em defesa da arte modernista e por deslocar o
eixo cultural do Rio de Janeiro para São Paulo.

No poema abaixo, de Ribeiro Couto, fica evidente a
crítica modernista aos poetas parnasianos que obedecem cegamente a regras para composições de seus
poemas, que “não compreendem nada fora do que eles
chamam escola”. A comparação entre o fazer poético
desses autores e o trabalho dos sapateiros que “batem
sola” ironiza o aspecto essencialmente técnico desse
tipo de poesia.

Brincadeira
Poetas há
Que não compreendem nada fora do que eles chamam escola.

A Semana de
Arte Moderna

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Depois de alguns anos discutindo as novas estéticas
que surgiam na Europa, um grupo de intelectuais decidiu aproveitar as comemorações do centenário da
Independência do Brasil para promover um evento em
que pudessem divulgar suas ideias por meio de palestras, exposições e apresentações musicais.
Ao grupo inicialmente formado por Oswald de Andrade,
Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia, Di Cavalcanti e Mário de Andrade, juntaram-se nomes como
os de Sérgio Buarque de Holanda, Heitor Villa-Lobos e
Manuel Bandeira (que enviou um poema por não poder
mparecer).
comparecer).

O espanto do público
A conferência de ab
abertura
ertura de Graça Aranha, ocorrida em 13
de fevereiro,
fevereiro, foi tranquila
tranquila e contou com o comparecimento
mparecimento
maciço da elite paulistana.
Já a segunda noite foi bastante tumultuada e marcada por
embates com a plateia, que vaiava textos como “Os sapos”,
uma crítica ao Parnasianismo. Na terceira noite, o público
sentiu-se ofendido ao ver o maestro Villa-Lobos entrar no
palco de chinelos (por causa de um calo), confundindo um
problema físico com uma atitude “futurista” e provocadora.
Após a Semana de Arte Moderna, começaram a ser publicados os primeiros livros inspirados pelos princípios
defendidos no Teatro Municipal de São Paulo. Dentre
eles, destacam-se Pauliceia desvairada (1922), de Mário
de Andrade; Memórias sentimentais de João Miramar
(1923), de Oswald de Andrade; e O ritmo dissoluto (1924),
de Manuel Bandeira.

O projeto literário
da primeira geração
modernista
O movimento modernista não tinha como objetivo fundar
uma escola estética baseada em regras e princípios a serem seguidos. A preocupação maior de seus participantes
era libertar as artes dos valores do passado, incorporar
as conquistas das vanguardas europeias e, ao mesmo
tempo, buscar a compreensão da identidade nacional.

Fazem versos como remendões batem sola.
Batem sola! Batem sola!
E começam: “O céu, imenso, a arder, é uma imensa corola.
Ta ra ta ra ta ti, ta ra ta ra ta tá”.
COUTO, Ribeiro. In: BANDEIRA, Manuel. Poesia do Brasil.
Porto Alegre: Ed. do Autor, 1963. p. 392.

Os agentes
do discurso
As condições de produção da primeira geração modernista eram bastante similares às que envolveram
as vanguardas europeias. Embora o Manifesto do Futurismo tenha sido publicado em 1909 em um jornal
da Bahia, foi apenas em 1912, após a republicação por
Oswald de Andrade, que su
suas ideias pa
passaram
ssaram a ser
discutidas
scutidas pelos jovens
vens escritores
critores brasileiros.
asileiros.
Essas ideias também
mbém circulavam
rculavam em salões como a
Villa
lla Kyrial
Kyrial, em que
qu membros da elite paulistana e
jovens intelectuais e artistas encontravam-se
contravam-se para
discutir os novos rumos da arte.
As novas ideias encontraram nas revistas e manifestos
um meio eficiente para serem divulgadas. Dentre as
revistas, destacam-se Klaxon (1922), Estética (1924),
A Revista (1925), Terra Roxa e Outras Terras (1926) e
Verde (1927).
Na Europa, o público recebeu com espanto as primeiras
manifestações modernas, como os quadros cubistas,
mas logo as pessoas passaram a aceitá-las. Já no
Brasil, mesmo com o apoio das elites, as propostas
modernistas demoraram a ser acolhidas pelo público
em geral.

Manifestos:
proposição de novos
caminhos estéticos
O primeiro manifesto lançado foi Manifesto pau-brasil,
publicado por Oswald de Andrade em 1924. Trazia propostas como: conciliar a arte popular e a erudita, “ver
com olhos livres” e o uso de uma linguagem popular e
coloquial.
Em quadros como A feira II, de Tarsila do Amaral, é possível identificar propostas do Manifesto pau-brasil, como a
tentativa de conciliar a geometria do Cubismo com motivos
e cores tipicamente brasileiros.
ModERnISMo no BRASIL: pRIMEIRA gERAção
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Tarsila do amaral EmprEEndimEnTos — ColEção parTiCular

Oswald de Andrade:
irreverência e crítica
Oswald de Andrade publicou romances, poemas, peças
de teatro e críticas. Sua obra, polêmica e transgressora,
apresenta todas as características do modernismo da
primeira geração.
O autor publicou, dentre outras obras, Os condenados
(1922), Memórias sentimentais de João Miramar (1924),
Pau-Brasil (1925), Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (1927), Serafim Ponte Grande
(1933), A morta (1937), O rei da vela (1937) e Marco
zero (1943-1946).

A poesia

Em reação às pr
propostas
opostas do grupo
upo da Anta, Oswald de
Andrade
drade lança,
la
em 1928,
19
o Manifesto
nifesto antropófago.
antropófago
Nele, o ato da antropofagia funcionou como metáfora para defender a incorporação das influências externas, que deveriam ser “digeridas” para dar origem
a uma arte verdadeiramente brasileira.

Adeus às
fórmulas literárias
A liberdade de criação foi um aspecto fundamental da
produção dos primeiros escritores modernistas e envolveu tanto características formais quanto os temas
escolhidos. Em termos formais, isso se manifestou no
uso de versos de todos os tipos: com métrica variável e
rimados e não rimados.

Linguagem:
o português brasileiro

A prosa
Os textos em prosa de Oswald caracterizam-se pelo
uso de uma linguagem
nguagem simples e ágil.
Nos dois romances que escreveu,
creveu, Memórias
mórias sentimentais de João Miramar e Serafim
rafim Ponte Grande,
Grande utiliza
uma estrutura inovadora
inovadora,
que
ovadora, com capítulos curtos em qu
a re
realidade
alidade nacional
cional é flagrada em rápidos
rápidos flashes, em
técnica
cnica semelhante à usada na poesia.
Memórias sentimentais de João Miramar conta a história de um escritor, filho de ricos cafeicultores, e apresenta uma crítica ácida à sociedade brasileira. Escrita
com linguagem sucinta, a obra é caracterizada pela
presença de diferentes gêneros, marca registrada da
prosa do autor.
Serafim Ponte Grande é um romance ainda mais radical, já que os fragmentos que compõem o livro não
possuem uma lógica evidente, e o foco narrativo varia
ao longo da história. O enredo conta as andanças da
personagem-título em um navio em que os tripulantes
pretendem fundar uma sociedade ideal.

Mário de Andrade
e o Brasil brasileiro

O nacionalismo defendido pelos modernistas faz-se
presente na linguagem. Mário de Andrade, por exemplo,
propõe um português mais brasileiro, incorporando palavras que refletem a maneira como o povo fala.

Além de apaixonado por São Paulo, sua cidade natal,
Mário de Andrade viajou pelo Brasil para estudar e reunir exemplos do folclore e dos ritmos do país. Também
era um defensor de uma língua mais “brasileira”, que
incorporasse os falares regionais e os neologismos
sintáticos.

Outra mudança importante é que na prosa a linguagem
torna-se mais ágil, compondo cenas curtas e movimentadas, que lembram fotogramas cinematográficos.

O maior desgosto de Mário foi constatar que sua geração modernista foi omissa em relação à criação de uma
arte socialmente engajada.

136

Suplemento de revisão

MPSR-LIT-T25(134-141)-b.indd 136

LITERATURA

1/5/11 3:33 PM

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Já o manifesto Nhengaçu verde-amarelo (também
chamado de Manifesto do verde-amarelismo ou de
Escola da Anta), de 1929, foi considerado conservador, por ser a favor de um estado centralizador e pelo
seu caráter ufanista
anista e primitivista. Seus principais
divulgadores
vulgadores foram
fo ram Menotti
Me
del Picchia, Cassiano
Ricardo
cardo e Plínio Salgado. Este último, mais tarde,
iria liderar
derar o integralismo,
integralismo
tegralismo movimento
vimento de inspiração
spiração
fascista.
scista.

Oswald também notabilizou-se pelos poemas-piadas,
textos curtos em que jogos de palavras produzem efeitos
de humor.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

AMARAL, Tarsila do. A feira II. 1925.
Óleo sobre tela, 46  55 cm. Coleção particular.
Reprodução fotográfica de Romulo Fialdini.

Muitos dos poemas de Oswald de Andrade demonstram
uma visão, ao mesmo tempo, crítica, bem-humorada e
apaixonada do Brasil.

CinEmaTECa

Poesia: a liberdade formal
e as longas meditações
A poesia de Mário de Andrade revela uma tentativa de
conciliar liberdade formal (materializada em versos
livres, por exemplo), cenas do cotidiano e reflexões
íntimas.
Seus livros de poemas são Pauliceia desvairada (1922),
Losango cáqui (1926), Clã do jabuti (1927), Remate de
males (1930) e Lira paulistana (1946).

Amar, verbo intransitivo

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Amar, verbo intransitivo revela um traço comum na obra
em prosa de Mário de Andrade: o questionamento das
convenções que caracterizaram o romance do século
XIX. Nesse livro, o escritor faz experimentações como
não separar capítulos ou adotar um narrador que, apesar de ser em terceira pessoa, parece atuar como uma
personagem.
O enredo centra-se na família Sousa Costa, novos-ricos
e paulistanos. O pai, Felisberto Sousa Costa, contrata
uma governanta alemã, Fräulein Elza, para educar seus
filhos e cuidar da casa. Contudo, a verdadeira intenção
de Felisberto é que a governanta promova a iniciação
sexual de seu filho, Carlos Alberto.
O livro é extremamente
tremamente crítico ao retratar uma família
burguesa
rguesa cujos
jos valores
valores hipócritas
pócritas e superficiais co
colocam o dinheiro
acima dos
nheiro e as aparências
ap
do verdadeiros
sentimentos.
ntimentos.

Macunaíma:: a redefinição
Macunaíma
do herói nacional
Publicado em 1928, Macunaíma é a síntese das pesquisas de Mário de Andrade sobre o Brasil. O romance
apresenta uma nova imagem do herói brasileiro, em
que a personagem-título, protagonista da história,
assume as feições das diferentes etnias (índio, negro
e europeu) que deram origem ao povo brasileiro. O jeito
irreverente e a constante malandragem fizeram com
que Macunaíma fosse definido como “o herói sem nenhum caráter”.
O eixo principal do enredo é a recuperação da muiraquitã, amuleto dado a Macunaíma por Ci, sua mulher.
Ao saber que a pedra está com Venceslau Pietro
Pietra, mascate paulistano, Macunaíma parte em sua
busca, dando origem às aventuras que compõem grande parte da narrativa.
A obra em prosa de Mário de Andrade também é marcada pela produção de contos em que a realidade
brasileira é explorada por meio de cenas cotidianas.
Os contos foram reunidos em três livros: Primeiro andar, 1926; Belazarte, 1934; e Contos novos, publicado
postumamente em 1956.
Macunaíma virou filme em 1969, numa bem-sucedida
adaptação do diretor Joaquim Pedro de Andrade. Para o
papel principal foi escalado Grande Otelo (foto), um ícone
do teatro e do cinema brasileiros.

O ator mineiro Grande Otelo (1915-1993), em cena do filme Macunaíma,
direção de Joaquim Pedro de Andrade. Brasil, 1969.

Manuel Bandeira: olhar
terno para o cotidiano
A vida de Manuel Bandeira teve grande importância em sua
obra. A infância no Recife, o cotidiano no Rio de Janeiro e o
fantasma da morte e da tuberculose foram temas de sua
obra e ajudaram a moldar sua visão de mundo.
Alguns de seus principais livros são: Libertinagem (1930);
Estrela da manhã (1936); Mafuá do Malungo (1948); Lira
dos cinquent’anos e Belo belo (publicados em diferentes
edições sob o título de Poesias completas, em 1948 e 1951,
respectivamente);
spectivamente); Estrela da tarde (1958);
958); e Estrela da vida
inteira (1966).

A poesia da mais simples ternura
Uma das principais características
racterísticas da obra
ra de Manuel
Bandeira é o lirismo com que trata as situações mais
prosaicas, transformadas em poesia por meio de uma linguagem simples, e que são capazes de desencadear uma
reflexão sobre as angústias universais do ser humano.

Alcântara Machado: os
italianos em São Paulo
Alcântara Machado fez parte da primeira geração de modernistas. Ficou conhecido por retratar a vida dos imigrantes
italianos nos cenários urbanos da cidade de São Paulo, que
começava a se industrializar.
Por meio de uma técnica narrativa que se aproxima do
cinema e da fotografia, com cenas rápidas e entrecortadas, Brás, Bexiga e Barra Funda (1927), sua obra mais
célebre, retrata as típicas personagens paulistanas, da
costureirinha ao funcionário de armazém, em situações
características do dia a dia da capital paulista.
Essa obra prenuncia um modo de narrar que seria utilizado
posteriormente por diversos escritores: o cruzamento de
diferentes gêneros, como o conto, a crônica e o texto jornalístico. Outra obra de Alcântara Machado que dá prosseguimento a essa técnica narrativa é Laranja da China (1928).

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo no Brasil. Primeira geração: ousadia e inovação.
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b) defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até
então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação
artística nacional.
c) representaram a ideia de que a arte deveria copiar
fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática
educativa.
d) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras
retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada
à tradição acadêmica.
e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras,
respeitando limites de temas abordados.

O texto abaixo serve de base para as questões 2 e 3.

Modinha do exílio
Onde canta o sabiá.
Não são artes feiticeiras!

Mar e terras estrangeiras,

d) “Ouro terra amor e rosas / Eu quero tudo de lá / Não
permita Deus que eu morra / Sem que volte para lá”
(Oswald de Andrade)
e) “Em cismar, sozinho, à noite, / Mais prazer eu encontro lá; / Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o
Sabiá.” (Gonçalves Dias)

3. (UFF-RJ) Pode-se afirmar sobre o poema de Ribeiro
Couto que
a) canta modas brasileiras só à noite e às sextas-feiras,
porque as artes feiticeiras são praticadas pelo eu
lírico em seu exílio.
b) tem como objetivo expressar a depressão do eu lírico
em terra estrangeira, mas também capta os sentimentos do poeta durante o seu exílio.

e) expressa a simplicidade da linguagem do eu lírico,
que prefere cantar modinhas brasileiras no exílio a
retornar ao Brasil.

Posso ver mesmo as palmeiras
Em que ele cantando está.

4. (Fuvest-SP) No “Manifesto Antropófago”, lançado em São
Paulo, em 1928, lê-se: “Queremos a Revolução Caraíba
[...]. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção
do homem [...]. Sem nós, a Europa não teria sequer a
sua pobre declaração dos direitos do homem”.

Meu sabiá das palmeiras
Canta aqui melhor que lá.
Mas, em terras estrangeiras,
E por tristezas de cá,

Essas passagens expressam a

Só à noite e às sextas-feiras.

a) defesa de concepções artísticas do Impressionismo.

Nada mais simples não há!

b) crítica aos princípios da Revolução Francesa.

Canta modas brasileiras.

c) valorização da cultura nacional.

Canta – e que pena me dá!
Ribeiro Couto
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c) “Minha terra tem macieiras da Califórnia / onde
cantam gaturamos de Veneza. / Os poetas da minha
terra / são pretos que vivem em torres de ametista,”
(Murilo Mendes)

d) tem a finalidade de descrever detalhadamente os
moinhos com palmeiras onde canta o sabiá, conforme pregava o Realismo.

Por toda parte onde eu vá,

Suplemento de revisão

b) “Dá-me os sítios gentis onde eu brincava / Lá na quadra
infantil; / Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, / O
céu do meu Brasil!” (Casimiro de Abreu)

c) tem como referência original o tema e a métrica
da “Canção do exílio”, mas reelabora as referências
românticas com a linguagem modernista.

Os moinhos têm palmeiras

138

a) “Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei /
Lá tenho a mulher que eu quero / Na cama que escolherei” (Manuel Bandeira)

d) adesão à ideologia socialista.
e) afinidade com a cultura norte-americana.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais.

2. (UFF-RJ) Os versos dos poetas modernistas e românticos
apresentam relação de intertextualidade com o poema
de Ribeiro Couto, exceto em uma alternativa. Assinale-a.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. (Enem-Inep) Após estudar na Europa, Anita Malfatti
retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a
cultura nacional do início do século XX. Elogiada
por seus mestres na Europa, Anita se considerava
pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas
enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato.
Com a intenção de criar uma arte que valorizasse
a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas
modernistas

5. (Vunesp/Unifesp) Sobre Mário de Andrade e a Semana de
22, afirma-se:
I. A Semana desencadeou na cultura brasileira um
período que Mário denominou orgia intelectual,
favorecida pelas mãos da burguesia culta do Rio
de Janeiro e de São Paulo, da qual ele era um representante.
II. Apesar de estar em contato com as novas tendências das artes, Mário manteve-se fiel àqueles que os
modernistas chamaram de conservadores, em geral
os parnasianos, dos quais sua obra recebe influência
decisiva.
III. Ao contrário de Oswald, que era irreverente em relação à dominação cultural europeia, Mário não tinha
um projeto literário em que houvesse preocupação
significativa com a cultura nacional.

6. (UEG-GO) Tanto o quadro de Portinari (1947) quanto o
poema de Oswald de Andrade (1927) tematizam um
acontecimento-chave na história brasileira: a chegada
dos portugueses ao Brasil. Sobre a leitura que tais obras
realizam, é correto afirmar:
a) Tem-se, em Portinari, uma visão idealizada do processo colonizador, na medida em que enfatiza unicamente os objetivos catequéticos dos portugueses.
b) O poema valoriza a cultura lusitana, tendo em vista
que deixa implícito o papel humanitário dos portugueses, que “vestiram” os indígenas.
c) O quadro e o poema valem-se de elementos da estética modernista para fazerem uma leitura crítica
da história brasileira.
d) O poema enquadra-se na tradição poética dos autores
indianistas do século XIX, uma vez que idealiza a
figura do indígena.

Está correto apenas o que se afirma em
7. (UEG-GO) Candido Portinari e Oswald de Andrade utilizaram temas de interesse histórico e cultural no intuito
de entender e dar sentido à realidade brasileira. Sobre
as características estéticas do quadro e do poema, é
incorreto afirmar:

b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
Considere o quadro e a citação a seguir e responda às
questões 6 e 7.
rEprodução auTorizada
orizada por
João Candido porTinari – ColEção parTiCular
p TiCular
par
ular

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) I.

a) A ironia presente no poema reflete uma tradição
popular, que, principalmente após a Independência, ridicularizou os portugueses através de
piadas e anedotas.
b) O título do poema também pode ser interpretado
literalmente, uma vez que, propositalmente, o
poeta se distancia das normas gramaticais.
c) É possível perceber a influência do cubismo e dos
pintores muralistas mexicanos na obra expressionista de Portinari.
d) Ambos demonstram a influência do nacionalismo implementado pelo Estado Novo com o intuito de valorizar a originalidade da cultura luso-brasileira.
O texto a seguir serve de base para as questões de 8 a 11.

Poética
PORTINARI, Candido. Primeira missa no Brasil, 1947.
Têmpera sobre tela. 266 x 598 cm.

Erro de português
Oswald de Andrade

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

Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
[protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor
Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o
[cunho vernáculo de um vocábulo
Abaixo os puristas
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis
Estou farto do lirismo namorador

Disponível em: <http://www.releituras.com/
oandrade_tupi.asp>. Acesso em: 3 out. 2007.

Político
Raquítico
Modernismo no Brasil: primeira geração
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Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si
[mesmo.
De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de cossenos secretário do amante
[exemplar com cem modelos de cartas e as
[diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc.
Quero antes o lirismo dos loucos

9. (UFPB) Considerando os versos “Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho
vernáculo de um vocábulo”, identifique, de acordo
com a visão do eu lírico, as afirmativas corretas:
I. A criação de poemas líricos não depende de consulta ao dicionário.
II. O dicionário deve fazer parte do processo de
criação de poemas líricos.
III. O uso do dicionário restringe a liberdade criativa
dos poetas.

O lirismo dos clowns de Shakespeare
– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
BANDEIRA, M. In: MORICONI, I. (Org.).
Os cem melhores poemas brasileiros do século.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 31-32.

8. (UFBA) O poema é representativo da estética modernista brasileira, produzido numa época em que os poetas
procuravam libertar-se das influências de estéticas
anteriores.
Faça uma análise interpretativa daquilo que o sujeito
poético
• rejeita em sua poesia;
• considera como “lirismo de libertação”.
no
n
o poema, o sujeito poético rejeita as obrigações métricas e as convenções líricas das estéticas que o precedem, as quais limitam o fazer
poético, que deve seguir uma espécie de manual. Também rejeita, em
sua poesia, o purismo gramatical, que oprime a livre expressão lírica
(“Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho
vernáculo de um vocábulo / abaixo os puristas”).
o sujeito poético considera como “lirismo de libertação” aquele que
nega os padrões estabelecidos pelas estéticas anteriores, que ousa,
que é livre (“Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
/ Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção”). Exalta
ainda a liberdade de criar e escolher temas, sem a preocupação com
as convenções acadêmicas: “Quero antes o lirismo dos loucos / o
lirismo dos bêbedos”.

IV. Os poemas líricos precisam fruir, sem depender
do significado vernacular das palavras.
V. Os poemas líricos devem ser construídos a partir
da liberdade de criação.

10. (UFPB) Considerando a leitura integral do fragmento
do texto de Manuel Bandeira, identifique as afirmativas corretas:
I. “Poética” apresenta uma estrutura predominantemente modernista.
II. O verso “Abaixo os puristas” discorda dos preceitos futuristas.
III. Os versos “Político / Raquítico / Sifilítico” apresentam rimas retomando a poética tradicional.
IV. A expressão “lirismo funcionário público”, metaforicamente, caracteriza uma literatura empobrecida pela falta de originalidade.
V. O verso “Estou farto do lirismo namorador” sugere a decepção amorosa do eu lírico.

11. (UFPB) Em relação ao fragmento de “Poética”, identifique as afirmativas corretas:
I. Os versos relativizam a importância da tradição
literária, voltando-se para a inovação.
II. Os versos exprimem a adesão de Manuel Bandeira ao Modernismo, funcionando como um manifesto.
III. A proposta de construção do texto poético retoma os princípios adotados pelo Parnasianismo.
IV. Reflexões metalinguísticas permeiam os versos
desse fragmento.
V. O Modernismo manifesta-se, nesses versos, apenas no aspecto temático.
12. (UFBA)

I.
Tia Ciata sentou na tripeça num canto e toda aquela gente suando, médicos padeiros engenheiros rábulas polícias
criadas focas assassinos, Macunaíma, todos vieram botar as
velas no chão rodeando a tripeça. As velas jogaram no teto a
sombra da mãe de santo imóvel. Já quase todos tinham tirado
algumas roupas e o respiro ficara chiado por causa do cheiro
de mistura budum coty pitium e o suor de todos. Então veio
a vez de beber. E foi lá que Macunaíma provou pela primeira

140
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O lirismo difícil e pungente dos bêbedos

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O lirismo dos bêbedos

vez o cachiri temível cujo nome é cachaça. Provou estalando
com a língua feliz e deu uma grande gargalhada.
ANDRADE, M. de. Macunaíma. São Paulo:
ALLCA XX, 1996. p. 59. Edição crítica.

Depois das calçadas espandongadas, quem chega ao primeiro bairro da cidade, o Pelourinho, via estacionamento M-14,
descortina escombros de um sobrado incendiado em 2006, de
uma instituição católica que, pela idade do incêndio, parece
desinteressada em recuperá-lo. Mas o Pelourinho é um dos
poucos cartões-postais da cidade e não pode ficar desentregue
desse jeito. Por isso, é preciso que o desarmengue se aproprie
do assunto, desaproprie os escombros, e lhe dê estado menos
decadente. Dinheiro há. Armengues sobram. Faltam projetos
e despreguiças.
FRANCO, A. A Baía e o PAC do desarmengue.
MUITO, Salvador, p. 41, 19 jul. 2009.
Suplemento do jornal A Tarde.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Pobre alimária
O cavalo e a carroça
Estavam atravancados no trilho

II.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

13. (UnB – adaptada)

A observação do estilo de linguagem, presente nos textos
em destaque, aponta para a identificação de inovações no
léxico e na gramática.
• Considere o fragmento I, contextualizado na obra Macunaíma, e compare-o com o fragmento II, destacando
as inovações presentes em ambos.
• Explique os efeitos de sentido que elas – as inovações –
produzem na obra de Mário de Andrade (I) e no texto
de A. Franco (II).
oss dois textos apresentam inovações na linguagem, que os afastam
o
da norma culta da língua portuguesa, aproximando-os da fala. no
primeiro texto, a linguagem coloquial, como em “botar” e “respiro”,
a supressão das vírgulas e a ampliação do vocabulário (como em
“cachiri” e “cachaça”, usadas para nomear a mesma bebida) caracterizam a proposta da primeira geração modernista, que propunha
levar as características da fala dos brasileiros para dentro das obras
literárias. no segundo texto, o uso de termos regionais caracteriza a
fala baiana, como em “espandongadas” e “armengue”, utilizando até
mesmo neologismos, como em “desarmengue” e “despreguiças”.

E como o motorneiro se impacientasse
Porque levava os advogados para os escritórios
Desatravancaram o veículo
E o animal disparou
Mas o lesto carroceiro
Trepou na boleia
E castigou o fugitivo atrelado
Com um grandioso chicote.
Oswald de Andrade. Pau-Brasil.
Rio de Janeiro: Globo, 1996.

Considerando o texto acima e suas relações com o
movimento modernista brasileiro, julgue cada item a
seguir como certo (C) ou errado (E).
a) Em seu trabalho poético, Oswald de Andrade explora os
elementos cotidianos, procurando extrair deles poesia
e, com humor, direcionar-lhes olhar crítico. ( C )
b) O coloquialismo e o verso livre, presentes no poema
“Pobre alimária”, marcaram a produção poética da
primeira fase do Modernismo brasileiro e foram retomados, posteriormente, pelos poetas da chamada
Geração de 45. ( E )
c) No poema apresentado acima, o envolvimento explícito do eu lírico com os fatos que ele relata evidencia o acentuado subjetivismo, que caracterizou
o movimento Pau-Brasil. ( E )
d) A partir da Semana de Arte Moderna, poetas como
Manuel Bandeira e Mário de Andrade empreenderam
esforços para desestabilizar os conceitos tradicionais
de poesia, de forma a torná-la mais próxima da fala
e menos solene. ( C )
e) Na cena relatada de forma crítica no poema, são contrastados modernidade e atraso, ambos presentes no
cotidiano da sociedade brasileira urbana, que defendia a primazia da tecnologia, símbolo de progresso.
Em outra direção, filósofos como Adorno e Horkheimer afirmam que a evolução dos recursos técnicos,
particularmente no que se refere à informação de
massa, não representou um avanço humanístico,
mas, sim, um processo de desumanização, associado
à ausência de consciência revolucionária. ( C )
f) O animal que, de acordo com o poema, atravancava
o progresso representa resquício das velhas formas
de transporte, que sobreviveram ainda por muito
tempo no mundo subdesenvolvido, mas que já haviam sido totalmente substituídas na Europa e nos
Estados Unidos, no início do século XX. ( E )
Modernismo no Brasil: primeira geração
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Modernismo no Brasil: segunda geração
Em uma época marcada por agitações políticas, governos autoritários e guerras,
a segunda geração modernista opta por refletir sobre
a sociedade e sobre o lugar do ser humano no mundo material e espiritual.

Um mundo
às avessas: guerra
e autoritarismo

Segunda geração modernista:
a consolidação de uma estética

magEns
ismar ingbEr/pulsar imagEns

Durante
rante o Estado Novo, muitos escritores foram
perseguidos e presos pelo Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP), que funcionava no Palácio Tiradentes, atual sede da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.

O projeto literário
da poesia da segunda
geração modernista
Diferentemente da primeira ge
geração,
ração, qu
que
e apresentou
grande
ande variedade de temas e abordagens,
ordagens, a segunda
gunda
ficou marcada por maior preocupação
eocupação social
social, refletinfletinríodo histórico em que
qu estava
tava inserida.
serida.
do o agitado período
Por outro lado, os poetas do período continuaram o
processo de renovação de linguagem, iniciada na
geração anterior.

Tarsila do amaral EmprEEndimEnTos ColEção parTiCular

A preocupação social manifestou-se também na pintura,
como se vê na tela de Tarsila do Amaral. No rosto dos passageiros de um vagão de segunda classe, pode-se identificar
o drama dos menos favorecidos socialmente.

Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (antigo Palácio
Tiradentes). Foto de 2010.

No cenário mundial, o principal acontecimento foi a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 com a invasão
da Polônia pela Alemanha. Ao terminar, em 1945, com
o lançamento da bomba atômica, a guerra deixou milhões de mortos (civis e militares) e cidades destruídas
por bombardeios. O saldo mais dramático foi a revelação do potencial humano para cometer a barbárie em
busca do poder desmedido.
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AMARAL, Tarsila do. Segunda classe. 1933.
Óleo sobre tela, 110 x 151 cm.
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Em 1934, com a promulgação de nova Constituição, Vargas
foi efetivado como presidente. Em 1937, o presidente fechou o Congresso e deu início à ditadura do Estado Novo.
O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) passou
a perseguir e prender muitos escritores, acusados de
subversão.

Convencionou-se adotar a publicação de Alguma poesia, de
Carlos Drummond de Andrade, em 1930, como o início da
poesia da segunda geração modernista, e o ano de 1945
como fim do período, embora muitos dos poetas tenham
continuado a escrever e publicar.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A década de 1930 foi especialmente tumultuada no Brasil. Depois de Getúlio Vargas ter assumido o governo, os
paulistas, inconformados com a perda de poder político,
desencadearam, em 1932, a Revolução Constitucionalista,
mas foram logo derrotados.

Por volta de 1930, o Modernismo brasileiro atingiu sua
fase áurea. Os autores passaram a dedicar-se à reflexão
sobre o mundo contemporâneo, usando todos os recursos
à disposição da criação poética.

Os agentes
do discurso
Há poucas diferenças entre as condições de produção
dos poetas da primeira geração e as dos poetas da
segunda geração.
A circulação dos textos em jornais e revistas literárias
também se assemelha bastante à da primeira geração.
A novidade é que, com a criação de novas editoras
brasileiras, facilita-se a publicação de obras.
O fato de a segunda geração modernista destacar temas
contemporâneos relacionados ao ser humano, deixando
experiências formais em segundo plano, promoveu uma
aceitação maior da produção do período por parte do
público leitor.

Tarsila do amaral EmprEEndimEnTos ColEção parTiCular

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Linguagem:
tendências diversas
A poesia da segunda geração, menos preocupada
em chocar o público e romper com os paradigmas
do passado, caracteriza-se pela liberdade no uso da
linguagem. Assim, o poeta pode utilizar versos livres
e brancos em algumas situações, e rimados e metrificados em outras. Formas fixas como o soneto também
são recuperadas
cuperadas nesse período.
Os versos desses poetas, que enfrentam o desafio
de refletir
fletir sobre questões complicadas,
mplicadas, apresentam
uma estrutura
trutura sintática mais elaborada.
elaborada

Carlos Drummond
de Andrade
Apesar de ter publicado seu primeiro livro em 1930, Carlos
Drummond de Andrade já era conhecido nos meios literários
por ter publicado, dois anos antes, o controverso poema
“No meio do caminho”.
Além de poemas, Drummond escreveu crônicas para jornais
e contos. Seus principais livros de poesia são: Alguma poesia (1930), Sentimento do mundo (1940), Poesias (1942), A
rosa do povo (1945), Poesia até agora (1948), Claro enigma
e A mesa (1951), Fazendeiro do ar & Poesia até agora (1953)
e Boitempo & A falta que ama (1968).

“Mundo mundo vasto mundo”
O “Poema de sete faces” é especialmente importante na
obra de Drummond, pois anuncia alguns temas presentes
em sua poesia: o sentimento de inadequação a um mundo
que tenta compreender, o questionamento de si mesmo,
a família e a função social do poeta.

Família e origens:
a viagem na memória
Em inúmeros poemas, Drummond resgata o passado por
meio de lembranças de sua família e de sua terra natal

(Itabira, MG) em uma tentativa de compreender melhor a
si mesmo no tempo presente.

“O tempo é a
minha matéria”
Percebe-se em muitos poemas do autor um viés político revelado na denúncia das injustiças e no desejo de
construir um mundo novo. Tal tendência é marcante na
obra A rosa do povo (1945), livro escrito sob influência da
ditadura do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial.

O exercício incansável
da reflexão
Uma importante faceta desse poeta mineiro é o caráter
reflexivo de sua poesia, sempre dedicada a tentar entender
o ser humano e a relação entre o “eu” e o mundo.

Fazer poético: ação e
transformação
Os poemas metalinguísticos revelam outra preocupação
do autor: a poesia em busca de si mesma. Essa busca
assume duas faces: a “material” (do verso, da escolha das
palavras, das rimas) e a do conteúdo, que a vincula aos
outros eixos temáticos do autor.

A “concha vazia”
do amor
Outra preocupação expressa na obra de Drummond é a
necessidade de compreender o sentimento,
sentimento que marca o
ser humano nos planos individual e social.

Cecília Meireles
Cecília Meireles imortalizou-se como a primeira
mulher a ocupar um lugar importante na poesia brasileira. Em seus poemas, percebe-se a mesma preocupação espiritual de outros escritores da segunda
geração modernista.
Uma das características mais marcantes de sua obra
é a consciência de que a vida é breve, passageira,
transitória. O tema da fugacidade das coisas, ao lado
da referência sobre o amor e o tempo, é desenvolvido
por meio de um lirismo sutil, intuitivo e sensível.
Outro traço de sua poética é o uso de imagens da natureza (a água, o mar, o ar, o vento, o espaço, a rosa,
etc.) e do infinito, compondo uma atmosfera de sonho
e de fuga.
Um de seus poemas mais conhecidos, o Romanceiro
da Inconfidência (1953), traz uma nova perspectiva
sobre um importante evento da história brasileira: a
Inconfidência Mineira.
Outras obras de destaque: Espectros (1919), Baladas
para El-Rei (1925), Viagem (1939), Vaga música (1942),
Mar absoluto (1945), Retrato natural (1949), Canções
(1956) e o livro de poesias infantis Ou isto ou aquilo
(1964).
ModERnISMo no BRASIL: SEgUndA gERAção
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Apesar de grande parte de sua obra poética ter o
amor como tema central, Vinicius de Moraes também se
ocupou de questões contemporâneas em poemas como
o citado abaixo, escrito sob o impacto das atrocidades
cometidas durante a Segunda Guerra Mundial.

A obra de Murilo Mendes revela tendências muito distintas:
a irreverência dos primeiros modernistas e um surrealismo
impregnado de ícones católicos. Em seus poemas, religião
e espiritualidade relacionam-se aos questionamentos do
eu lírico sobre si mesmo e sobre o mundo, na busca de
entender e transformar a realidade.
Suas obras mais importantes: A poesia em pânico (1938),
O visionário (1941) e As metamorfoses (1944).

Jorge de Lima
A obra desse poeta alagoano é reconhecida por sua clara
vinculação ao catolicismo. Nela, o ensinamento modernista de que a poesia está nas coisas simples é filtrado
pela perspectiva cristã: tudo que pode ser considerado
manifestação divina é matéria poética para o eu lírico.
Além da temática cristã, em sua produção poética
destaca-se a denúncia do preconceito contra os negros.
Sua obra mais célebre é Poemas negros (1947), na qual
resgata a convivência com negros na infância para discutir criticamente a relação entre escravos e senhores.
Outras obras: XIV alexandrinos (1914), O mundo do menino impossível (1925), Poemas escolhidos (1932), Tempo
e eternidade (escrito em parceria com Murilo Mendes,
1945), Anunciação
unciação e encontro de Mira-Celi (1950) e
venção de Orfeu (1952).
Invenção

Balada dos mortos dos campos de concentração
No poema a seguir, é possível perceber a indagação espiritual típica da segunda geração modernista, em que a religião funciona como contraponto para as mazelas do mundo
moderno. O poema faz parte do livro Tempo e eternidade,
eternidade
publicado em colaboração com Murilo Mendes em 1945.

[...] Ah, doces mortos atônitos
Quebrados a torniquete
Vossas louras manicuras
Arrancaram-vos as unhas
No requinte de tortura

O sono antecedente

Da última toalete...
A vós vos tiraram a casa

Parai tudo que me impede de dormir:

A vós vos tiraram o nome

esses guindastes dentro da noite,

Fostes marcados a brasa

esse vento violento,

Depois vos mataram de fome!

o último pensamento desses suicidas.

Vossas peles afrouxadas
Sobre os esqueletos dão-me

Parai tudo que me impede de dormir:

A impressão que éreis tambores –

esses fantasmas interiores que me abrem as pálpebras,

Os instrumentos do Monstro –

esse bate-bate de meu coração,

Desfibrados a pancada:

esse ressonar das coisas desertas e mudas.

Ó mortos de percussão!

Parai tudo que me impede de voltar ao sono iluminado

Cadáveres de Nordhausen

que Deus me deu

Erla, Belsen e Buchenwald!

antes de me criar.

Vós sois o húmus da terra

LIMA, Jorge de. Antologia poética.
Seleção de Paulo Mendes Campos.
3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. p. 67.

De onde a árvore do castigo
Dará madeira ao patíbulo
E de onde os frutos da paz
Tombarão no chão da guerra!
MORAES, Vinicius de. Antologia poética. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009. p. 191. (Fragmento).
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A produção inicial desse poeta sofreu nítida influência da
estética simbolista, abordando temas como a religiosidade e a angústia associada à oscilação entre matéria
e espírito.
Aos poucos, as relações amorosas e o cotidiano passaram a ocupar espaço importante na obra de Vinicius.
Seus numerosos poemas de amor apresentam forte
influência do poeta português Luís de Camões. Do ponto
de vista temático, percebe-se a mesma preocupação
em compreender a natureza do amor. Quanto à forma,
destacam-se a preferência pelo soneto e o uso frequente
de antíteses, características marcantes da obra camoniana.
Em muitos sonetos de Vinicius de Moraes, o amor é
apresentado como um sentimento muito forte, poderoso
e fugaz. O uso de antíteses expressa a fugacidade do
amor e a perda do ser amado.
Em sua vasta obra, destacam-se: Novos poemas (1938),
Poemas, sonetos e baladas (1946), Pátria minha (1949)
e a peça teatral Orfeu da Conceição (1956).

Murilo Mendes

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vinicius de Moraes

Modernismo no Brasil: segunda geração

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep)

2. (Enem-Inep)

Confidência do Itabirano
Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem
[horizontes.
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

é doce herança itabirana.
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;
este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;

Ó meio-dia confuso,
ó vinte-e-um de abril sinistro,
que intrigas de ouro e de sonho
houve em tua formação?
Quem ordena, julga e pune?
Quem é culpado e inocente?
Na mesma cova do tempo
cai o castigo e o perdão.
Morre a tinta das sentenças
e o sangue dos enforcados...
– liras, espadas e cruzes
pura cinza agora são.
Na mesma cova, as palavras,
o secreto pensamento,
as coroas e os machados,
mentira e verdade estão.
[...]
MEIRELES, C. Romanceiro da Inconfidência.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1972. (Fragmento).

este orgulho, esta cabeça baixa...
Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!
ANDRADE. C. D. Poesia completa.
completa
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.

O poema de Cecília Meireles tem como ponto de partida
um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira.
Nesse poema, a relação entre texto literário e contexto
histórico indica que a produção literária é sempre uma
recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um
fato histórico determinado. No poema de Cecília Meireles,
a recriação se concretiza por meio
a) do questionamento da ocorrência do próprio fato, que,
recriado, passa a existir como forma poética desassociada da história nacional.

Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do
movimento modernista brasileiro. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente
as inquietudes e os dilemas humanos. Sua poesia é feita
de uma relação tensa entre o universal e o particular, como
se percebe claramente na construção do poema “Confidência do Itabirano”. Tendo em vista os procedimentos
de construção do texto literário e as concepções artísticas
modernistas, conclui-se que o poema acima

c) da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho
histórico do movimento da Inconfidência: a derrota, a
prisão e a morte dos Inconfidentes.

a) representa a fase heroica do Modernismo, devido ao
tom contestatório e à utilização de expressões e usos
linguísticos típicos da oralidade.

d) do distanciamento entre o tempo da escrita e o da Inconfidência, que, questionada poeticamente, alcança
sua dimensão histórica mais profunda.

b) apresenta uma característica importante do gênero
lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e dados
históricos.

e) do caráter trágico, que, mesmo sem corresponder à
realidade, foi atribuído ao fato histórico pela autora, a
fim de exaltar o heroísmo dos Inconfidentes.

c) evidencia uma tensão histórica entre o “eu” e a sua
comunidade, por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram
para a constituição do indivíduo.
d) critica, por meio de um discurso irônico, a posição de
inutilidade do poeta e da poesia em comparação com
as prendas resgatadas de Itabira.
e) apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância e do
amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos
pomposos.

b) da descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico,
transformado em batalha épica que exalta a força dos
ideais dos Inconfidentes.

3. (PUC-RJ)

Herança
Eu vim de infinitos caminhos,
e os meus sonhos choveram lúcido pranto
pelo chão.
Quando é que frutifica, nos caminhos infinitos,
essa vida, que era tão viva, tão fecunda,
porque vinha de um coração?
Modernismo no Brasil: segunda geração
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a) Determine o gênero literário predominante no texto,
justificando a sua resposta com aspectos que o caracterizam.
no poema de Cecília meireles predomina o gênero lírico, marcado
pelos seguintes elementos: presença do eu lírico, tom confessional,
intimismo, sentimentalismo, fusão do sujeito com o objeto.

b) A história oficial do Modernismo brasileiro tende a
dividi-lo em três momentos distintos, cada qual com
suas características, posturas políticas e tendências
estéticas. Cecília Meireles, ao lado de Carlos Drummond
de Andrade e de Vinicius de Moraes, por exemplo, é
considerada uma autora pertencente à segunda fase do
movimento modernista. A partir da leitura do poema
“Herança”, indique as possíveis relações de aproximação e distanciamento entre o poema de Cecília e os
textos mais iconoclastas de Oswald de Andrade e Mário
de Andrade, autores que representam a fase heroica do
nosso Modernismo.
n
ão há, no poema de Cecília meireles,
eireles, a linguagem irônica e crítica e
não
a temática que caracterizaram a produção dos primeiros modernistas. além
lém disso, verifica-se que a preocupação com o b
rasil e
brasil

a) a referência a um acontecimento histórico, ao
privilegiar a objetividade, suprime o teor lírico do
texto.
b) parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa a
atributos negativos, ligados à ideia de destruição.
c) o caráter politicamente engajado do texto é responsável pela sua despreocupação com a elaboração formal.
d) o paralelismo da construção sintática revela que
o texto foi escrito originalmente como letra de
canção popular.
e) o predomínio das metonímias sobre as metáforas
responde, em boa medida, pelo caráter concreto
do texto e pelo vigor de sua mensagem.
5. Entre os recursos expressivos presentes no poema,
podem-se apontar a sinestesia e a aliteração, respectivamente, nos versos:
a) 2 e 17.
b) 1 e 5.
c) 8 e 15.
d) 9 e 18.
e) 14 e 3.
6. Os aspectos expressivo e exortativo do texto conjugam-se,
de modo mais evidente, no verso:
a) “Mudas telepáticas”. (v. 2)
b) “Mas oh não se esqueçam”. (v. 9)
c) “Da rosa da rosa”. (v. 10)

a defesa de uma ruptura de posturas conservadoras são substi-

d) “Estúpida e inválida”. (v. 14)

tuídas pela valorização de elementos universais e metafísicos.

e) “A antirrosa atômica”. (v. 16)
7. (Fuvest-SP)

Mais do que a mais garrida a minha pátria tem
Uma quentura, um querer bem, um bem
Um “libertas quae sera tamen”*
Que um dia traduzi num exame escrito:
“Liberta que serás também”
(Fuvest-SP) Texto para as questões de 4 a 6.

E repito!
Vinicius de Moraes. Pátria minha. Antologia poética.

A rosa de Hiroxima
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam

Vinicius de Moraes, Antologia poética.
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*A frase em latim traduz-se, comumente,
por “liberdade ainda que tardia”.
Considere as seguintes afirmações:
I. O diálogo com outros textos (intertextualidade) é
procedimento central na composição da estrofe.
II. O espírito de contradição manifesto nos versos indica
que o amor da pátria que eles expressam não é oficial
nem conformista.
III. O apego do eu lírico à tradição da poesia clássica
patenteia-se na escolha de um verso latino como
núcleo da estrofe.
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MEIRELES, Cecília. Viagem / Vaga música.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 111.

4. Nesse poema,
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E os que vierem depois, pelos caminhos infinitos,
do pranto que caiu dos meus olhos passados,
que experiência, ou consolo, ou prêmio alcançarão?

c) Em A, a mulher é vista não de uma forma idealizada,
mas como elemento provocador do sensualismo erótico, o que explicita uma das partes da obra poética de
Vinicius, na caracterização da figura feminina.

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

d) Em ambos, a construção poética se faz pelo largo uso
das figuras de linguagem, em que se destacam as metáforas e as antíteses.

d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

e) Em ambos, a proeminência dos elementos da natureza
materializa a forma feminina e a revela como objeto
sensual de desejo.

8. (PUC-SP) Leia os trechos abaixo.

9. (Unicamp-SP) O poema abaixo, de Carlos Drummond
de Andrade, pertence ao livro A rosa do povo (1945), que
reúne composições escritas na época da Segunda Guerra
Mundial e da ditadura do Estado Novo no Brasil.

Trecho A
A mulher que passa
Meu Deus, eu quero a mulher que passa.
Seu dorso frio é um campo de lírios

Passagem da noite

Tem sete cores nos seus cabelos
Sete esperanças na boca fresca!
Oh! Como és linda, mulher que passas
Que me sacias e suplicias
Dentro das noites, dentro dos dias!
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Teus sentimentos são poesia
Teus sofrimentos, melancolia.
Teus pelos leves são relva boa
Fresca e macia.
Teus belos braços são cisnes mansos
Longe das vozes da ventania.
Meu Deus, eu quero a mulher que passa!
[...]

Trecho B
A brusca poesia da mulher amada
Longe dos pescadores os rios infindáveis vão morrendo de sede
[lentamente...
Eles foram vistos caminhando de noite para o amor – oh, a
[mulher amada é como a fonte!
A mulher amada é como o pensamento do filósofo sofrendo
A mulher amada é como o lago dormindo no cerro perdido
Mas quem é essa misteriosa que é como um círio crepitando
[no peito?
Essa que tem olhos, lábios e dedos dentro da forma inexistente?
Pelo trigo a nascer nas campinas de sol a terra amorosa elevou
[a face pálida dos lírios
E os lavradores foram se mudando em príncipes de mãos finas
[e rostos transfigurados...
Oh, a mulher amada é como a onda sozinha correndo distante
[das praias
Pousada no fundo estará a estrela, e mais além.
Considerando a obra poética de Vinicius de Moraes e a
comparação entre os dois poemas acima, indique a alternativa cujo enunciado está correto.
a) Em A, há a visão idealizada da mulher, resultado da
influência da fase religiosa e mística do poeta; em B, a
realista, sensual e erótica.
b) Em B, há a exaltação do amor sensual e a descrição
voluptuosa de uma experiência.

É noite. Sinto que é noite
não porque a sombra descesse
(bem me importa a face negra)
mas porque dentro de mim,
no fundo de mim, o grito
se calou, fez-se desânimo.
Sinto que nós somos noite,
que palpitamos no escuro
e em noite nos dissolvemos.
Sinto que é noite no vento,
noite nas águas, na pedra.
E que adianta uma lâmpada?
E que adianta uma voz?
É noite no meu amigo.
É noite no submarino.
É noite na roça grande.
É noite, não é morte, é noite
de sono espesso e sem praia.
Não é dor, nem paz, é noite,
é perfeitamente a noite.
Mas salve, olhar de alegria!
E salve, dia que surge!
Os corpos saltam do sono,
o mundo se recompõe.
Que gozo na bicicleta!
Existir: seja como for.
A fraterna entrega do pão.
Amar: mesmo nas canções.
De novo andar: as distâncias,
as cores, posse das ruas.
Tudo que à noite perdemos
se nos confia outra vez.
Obrigado, coisas fiéis!
Saber que ainda há florestas,
sinos, palavras: que a terra
prossegue seu giro, e o tempo
não murchou: não nos diluímos!
Chupar o gosto do dia!
Clara manhã, obrigado,
o essencial é viver.
Modernismo no Brasil: segunda geração
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11. (UEG-GO – adaptada)
suCEssion pablo piCasso 2010 –
auTVis, brasil – musEu naCional
CEnTro dE arTE rEina sofia, madrid

a) Explique o sentido metafórico da noite e o uso do verbo
sentir, na 1a estrofe.
o termo noite, no poema, é usado para referir-se metaforicamente a
um estado de espírito associado a um momento sombrio da história
do século XX, no brasil e no mundo, e não para designar um horário
específico de escuridão e trevas, depois que o sol se põe. Como se
percebe pelo poema, a noite é uma metáfora utilizada para traduzir
os sentimentos de dor e desesperança que tomam conta do eu lírico
diante da realidade que enfrenta. o uso do verbo sentir, na 1a estrofe,

PICASSO, Pablo. Guernica. 1937. Detalhe.
Óleo sobre tela. 349.3  776 cm.

combinado à noite (“sinto que nós somos noite”), reforça esse uso
figurado do termo, associado à ideia de abatimento e melancolia,
derivada da falta de esperança diante do momento histórico negro

Este é tempo de partido,
tempo de homens partidos.
Em vão percorremos volumes,
viajamos e nos colorimos.

que a humanidade vivia.

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua.
As leis não bastam. Os lírios não nascem
da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Nosso tempo.
Disponível em: <http://www.insrolux.org/poesias/
nossotempodrummond.htm>. Acesso em: 5 set. 2007.

de crença de que o futuro trará um mundo mais justo e mais feliz,
diverso daquele em que impera a noite. nesse sentido, o termo dia
e a referência à “clara manhã”, que virá depois desse período de
trevas, simbolizam metaforicamente uma nova vida na qual “o mundo
se recompõe”. o
oss homens, então, despertarão (“os corpos saltam
do sono”), sairão às ruas (“de novo andar: as distâncias, / as cores,
posse das ruas”) e haverá uma nova ordem social, marcada pelos
sentimentos de alegria, amor e fraternidade (“a fraterna entrega do
pão. / amar: mesmo nas canções”).

10. (UEMG) A poesia de Cecília Meireles é povoada de aspectos da fantasia, que operam uma diluição proposital de
formas, sons [...].
Assinale, abaixo, o fragmento poético dessa autora que
contraria o comentário acima apresentado.
a) “A noite desmancha o pobre jogo das variedades.
Pousa a linha do horizonte entre as minhas pestanas,
e mergulha silêncio na última veia da esperança.”
b) “Desde agora, saberei que sou sem rastros.
Esta água da minha memória reúne os sulcos feridos:
as sombras efêmeras afogam-se na conjunção das
[ondas.”
c) “Tenho no meu lábio as ruínas
de arquiteturas de espuma
com paredes cristalinas...”
d) “Muitas velas. Muitos remos.
Âncora é outro falar...
Tempo que navegaremos
não se pode calcular.”
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Segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, o
período compreendido entre o início da Primeira e o
final da Segunda Guerra Mundial pode ser denominado “Era da Catástrofe”, uma vez que foi marcado por
guerras genocidas, regimes políticos fascistas, crises
econômicas e pandemias mundiais. Algumas obras
artísticas expressaram a angústia do período, como
o quadro Guernica, pintado por Picasso em 1937, e o
poema “Nosso tempo”, escrito por Drummond em
1945. Sobre a relação dessas obras com seu contexto,
é incorreto afirmar:
a) No poema de Drummond está presente uma ideologia
comunista que foi bastante difundida depois da Segunda Guerra Mundial.
b) Tanto o quadro como o poema expressam uma certa
visão romântica de mundo, na medida em que idealizam os temas que retratam.
c) O quadro de Picasso é uma denúncia das atrocidades cometidas pelas tropas alemãs na Guerra Civil
Espanhola.
d) Estruturalmente, o poema de Drummond, condizendo com seu estilo poético, é formado por versos livres.
12. (Fuvest-SP) Leia este trecho do poema de Vinicius de
Moraes.

Mensagem à poesia
Não posso
Não é possível
Digam-lhe que é totalmente impossível
Agora não pode ser
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a 2a estrofe, em oposição à anterior, explora a ideia de esperança,

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos.
Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Explique o sentido metafórico do dia e o sentimento a
ele associado na 2a estrofe.

É impossível
suCEssion pablo piCasso 2010 –
auTVis, brasil – musEu naCional
CEnTro dE arTE rEina sofia, madrid

Não posso.
Digam-lhe que estou tristíssimo, mas não posso ir esta noite ao
[seu encontro.
Contem-lhe que há milhões de corpos a enterrar
Muitas cidades a reerguer, muita pobreza pelo mundo
Contem-lhe que há uma criança chorando em alguma parte
[do mundo
E as mulheres estão ficando loucas, e há legiões delas carpindo
A saudade de seus homens: contem-lhe que há um vácuo
Nos olhos dos párias, e sua magreza é extrema; contem-lhe
Que a vergonha, a desonra, o suicídio rondam os lares, e é preciso
[reconquistar a vida.
Façam-lhe ver que é preciso eu estar alerta, voltado para todos
[os caminhos
Pronto a socorrer, a amar, a mentir, a morrer se for preciso.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vinicius de Moraes. Antologia poética.

a) No trecho, o poeta expõe alguns dos motivos que o
impedem de ir ao encontro da poesia. A partir da observação desses motivos, procure deduzir a concepção
dessa poesia ao encontro da qual o poeta não poderá ir:
como se define essa poesia? Quais suas características
principais? Explique sucintamente.
o poeta se recusa a ir ao encontro da poesia que não tenha uma
função social, ou seja, que não faça, em versos, a denúncia da dura
realidade e da opressão que existe no mundo. o poeta, portanto,
sugere que não fará poemas que não tratem da relação do indivíduo
com o mundo e seus problemas.

13. (Unicamp-SP) O poeta Vinicius de Moraes, apesar de modernista, explorou formas clássicas como o soneto abaixo,
em versos alexandrinos (12 sílabas) rimados:

Soneto da intimidade
Nas tardes de fazenda há muito azul demais.
Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora
Mastigando um capim, o peito nu de fora
No pijama irreal de há três anos atrás.
Desço o rio no vau dos pequenos canais
Para ir beber na fonte a água fria e sonora
E se encontro no mato o rubro de uma amora
Vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais.
Fico ali respirando o cheiro bom do estrume
Entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme
E quando por acaso uma mijada ferve
Seguida de um olhar não sem malícia e verve
Nós todos, animais, sem comoção nenhuma
Mijamos em comum numa festa de espuma.
Vinicius de Moraes. Antologia poética.
São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 86.

a) Essa forma clássica tradicionalmente exigiu tema e
linguagem elevados. O “Soneto da intimidade” atende
a essa exigência? Justifique.
não.
ão. Embora a forma do soneto seja clássica, o tema e a linguagem
usados pelo poeta não apresentam sublimidade. partindo
partindo do título
do poema e de uma imagem inicial de contemplação e comunhão
com a natureza, o leitor acaba encontrando uma intimidade banal e
irônica, com cenas próprias de gêneros mais baixos. Essa quebra
de expectativa produz humor ao texto, revelando sua modernidade
e o afastamento das convenções clássicas. Também a linguagem
informal, com redundâncias e termos populares, afasta-se da elevação própria dos sonetos clássicos.

b) Na “Advertência”, que abre sua Antologia poética, Vinicius de Moraes declarou haver “dois períodos distintos”, ou duas fases, em sua obra. Considerando-se as
características dominantes do trecho, a qual desses
períodos ele pertence? Justifique sua resposta.
Esse poema pertence à segunda fase da obra do autor, pois há no
texto a preocupação em deixar clara a função social da poesia, de
denúncia da violência e dos problemas que o mundo enfrenta: “há
milhões de corpos a enterrar”, “muita pobreza pelo mundo”, etc.

b) Como os quartetos anunciam a identificação do eu
lírico com os animais? Como os tercetos a confirmam?
nos quartetos, a situação e as ações do eu lírico mimetizam o
comportamento do gado (“Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora
/ mastigando um capim, o peito nu de fora”; “desço o rio no vau
dos pequenos canais / para ir beber na fonte a água fria e sonora”).
nos tercetos, a cumplicidade entre o eu lírico e os animais (que não
o estranham e compartilham o ato de urinar) e, principalmente, o
uso da 1a pessoa do plural para identificar todos como animais
confirmam as ideias sugeridas nos quartetos.
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O romance de 1930
O Brasil testemunhou, na década de 1930, uma explosão do romance. Preocupados com o país
em que viviam, escritores usaram a narrativa como instrumento de denúncia de uma realidade
que, principalmente na região Nordeste, condenava milhares de brasileiros à miséria.

O projeto literário
do romance de 1930
O romance da geração de 1930 tinha como projeto literário
revelar a influência do subdesenvolvimento na vida dos
brasileiros. Para isso, os autores do período procuravam
criar o enredo de suas obras a partir da relação entre o
contexto socioeconômico e o espaço, sempre caracterizado de modo bem definido.
Com exceção do gaúcho Erico Verissimo, a maioria dos escritores se baseou na realidade nordestina, da qual tinham
conhecimento pessoal, para desenvolver esse projeto.

Os agentes do discurso
O eixo da ficção brasileira na década de 1930 se deslocou
do Rio de Janeiro e de São Paulo para Maceió, capital alagoana, onde moravam José Lins do Rego, Rachel de Queiroz
e Graciliano Ramos. A aproximação e a convivência entre
esses escritores favoreceu as condições de produção da
literatura do período.
Com enredos dinâmicos e linguagem simples, as obras de
Jorge Amado, José Lins do Rego e Erico Verissimo atraíam
um público desejoso de conhecer melhor o Brasil.
O surgimento de tantos novos romancistas que abordavam,
por meio da ficção, aspectos da realidade socioeconômica,
acabava por atender às expectativas de diferentes leitores,
contribuindo para consolidar o período como a fase áurea
do romance modernista.
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De modo geral, o trabalho com a linguagem realizado pelos
autores dessa geração busca trazer para as narrativas a
“cor local”, ou seja, as informações sobre espaços, comportamentos e costumes de uma região específica.
A inclusão de termos regionais também contribui para ajudar
o leitor a construir uma representação mais fiel da região
retratada nesses romances.

Graciliano Ramos:
mestre das palavras secas
De toda a obra literária publicada por Graciliano Ramos,
dois romances sobressaem pelo modo surpreendente
como apresentam diferentes níveis da miséria humana: a
causada pela pobreza extrema, em Vidas secas, e a que é
fruto da ambição, em São Bernardo.
Muito mais do qu
que apenas romances regionalistas, os
textos que nascem das mãos de Graciliano falam de problemas humanos universais.
universais

A linguagem constrói o olhar realista
O cuidado com as palavras é um dos traços mais importantes da prosa de Graciliano Ramos. A economia no uso
de adjetivos e advérbios, a escolha cuidadosa dos substantivos, todos os aspectos da construção de seus romances
colaboram para a criação do “realismo bruto” que define
o olhar neorrealista do autor.
Por meio da linguagem, Graciliano constrói seus protagonistas: homens atormentados, cheios de conflito, solitários,
destruídos pela vida.

São Bernardo: retrato da destruição
individual
O protagonista e narrador do romance São Bernardo, Paulo
Honório, órfão criado por uma negra analfabeta, luta para
vencer na vida a qualquer preço. Acaba conquistando a
fortuna e o prestígio desejados, mas descobre-se solitário
e infeliz. Decide, então, fazer um balanço da própria vida na
forma de uma narrativa.
Nessa reconstrução de sua trajetória, surgem os traços
mais marcantes de uma personalidade “moldada” pelo
contexto socioeconômico do qual fazia parte.
No centro da narrativa e do processo de autoanálise do
protagonista, está seu casamento com Madalena, uma
professora de origem pobre. Essa união é vista por ele
como uma negociação qualquer, a ser decidida com base
na possibilidade de lucro para os envolvidos.
As diferenças entre Paulo Honório e Madalena são evidentes: ele é um homem rude, que só pensa em acumular
dinheiro, bens, propriedades. Ela é uma mulher educada,
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os anos de 1930 a 1945 ficaram conhecidos como “a era do
romance brasileiro”, em razão do surgimento de autores
importantes e da qualidade de suas obras.
Em 1928, o paraibano José Américo de Almeida publica o
livro A bagaceira, apresentando uma visão crítica da realidade brasileira, com o intuito de conscientizar o leitor sobre
a condição de subdesenvolvimento do país, sobretudo na
região Nordeste.
Para tratar das questões sociais regionais, os romances
escritos a partir de 1930 retomam dois momentos anteriores da prosa de ficção: o regionalismo romântico e o
Realismo do século XIX. Por isso são conhecidos como
regionalistas ou neorrealistas.
O romance de 1930 inova ao abandonar a idealização romântica e a impessoalidade realista para apresentar uma visão crítica das relações sociais e do impacto do meio sobre o indivíduo.
São considerados regionalistas os romances que abordam
a realidade específica de uma região, caracterizada por
particularidades geográficas e por tipos humanos específicos, que usam a linguagem de um modo próprio e têm
práticas sociais e culturais semelhantes.

Linguagem: a “cor local”

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A retomada de um olhar realista

que se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores,
defendendo-os junto ao marido.
Os conflitos entre Paulo Honório e Madalena refletem a
grande questão desenvolvida por Graciliano Ramos em
São Bernardo: a tentativa desesperada do protagonista de
ascender socialmente esbarra na sua incapacidade de se
integrar à elite, mesmo que acumule a riqueza necessária
para fazer parte dela.
Por trás da história desse sertanejo rude, surge uma
representação inesperada da luta de classes, outra característica inovadora do romance de 1930: a burguesia
falida aceita os novos-ricos como Paulo Honório, mas não
sua integração socioeconômica.
Por meio de personagens como Paulo Honório, Graciliano
Ramos conduz seus leitores a uma análise progressiva da
alma humana.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Vidas secas: a desumanização
provocada pelo meio
Vidas secas é, no conjunto da obra de Graciliano Ramos,
um livro singular em diferentes aspectos:
é o único romance desse autor com foco narrativo em
terceira pessoa;
não foi planejado como romance: nasceu de um conto,
“Baleia”;
seus capítulos foram escritos fora da ordem que receberam na edição final;
não apresenta um aprofundamento da análise psicológica das personagens, como acontece em São Bernardo
e Angústia.
Angústia
O livro faz um retrato
trato da dura existência no sertão nordestino. No início da narrativa, Fabiano, sinha Vitória, os dois
tino
filhos e a cachorrinha Baleia procuram um lugar melhor
para viver. Após longa caminhada pela caatinga, chegam
a uma fazenda abandonada, onde resolvem se instalar.
A aridez do cenário se expande e atinge também o comportamento das personagens, caracterizado por falas monossilábicas e gestos voltados para a sobrevivência imediata.
A animalização das personagens se manifesta de diversas formas nesse romance: as crianças não chegam a ser nomeadas
(são referidas como “menino mais novo” e “menino mais velho”);
como acontece com os animais, seu comportamento é determinado pela necessidade de sobreviver a um espaço inóspito.
A questão central da obra está na relação entre o indivíduo
e a sociedade, agora atravessada também pelo espaço
dominado pela seca que empurra as pessoas para uma
condição de vida completamente desumana e as torna
vítimas de “patrões” inescrupulosos.
Vidas secas permanece, ainda hoje, uma obra assustadoramente atual no retrato que faz dos retirantes nordestinos
que acalentam um único sonho: sobreviver.

•
•
•
•

José Lins do Rego: lembranças
de um menino de engenho
Nas obras que compõem o ciclo da cana-de-açúcar, José
Lins do Rego recria a realidade dos trabalhadores da região
canavieira pernambucana a partir das suas recordações
da infância na fazenda do avô.
As narrativas deixam clara uma grande preocupação com
a linguagem, construída para dar veracidade às cenas e
às personagens.

Menino de engenho é o romance que inaugura esse ciclo.
O dia a dia de um engenho ganha realidade por meio do
casamento perfeito entre a descrição do espaço e a fala
das personagens. As lembranças do protagonista dão vida
a uma realidade econômica, política e social que foi se
desgastando ao longo do tempo. O leitor sofre junto com
esse menino desgarrado, que anda triste “por debaixo das
árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros”.
As lembranças pessoais estão na base do processo de
criação de José Lins do Rego, o que define seus romances
como narrativas memorialistas.

Rachel de Queiroz: um olhar
feminino para o sertão
Única mulher a figurar entre os escritores da geração de
1930, Rachel de Queiroz era prima de José de Alencar pelo
lado da mãe.
A escritora manifestou cedo a paixão pelos livros. Costumava contar que leu Ubirajara, de autoria do primo célebre,
ao cinco anos: “obviamente sem entender nada”.
A família Queiroz, fugindo dos horrores da seca de 1915,
mudou-se de Fortaleza para o Rio de Janeiro. O episódio
ficou gravado em sua memória. Anos mais tarde, ela utilizaria suas lembranças como inspiração para a narrativa
de O quinze, que trata da terrível seca daquele ano.
Publicado em 1930, O quinze foi escrito quando a escritora
tinha somente 18 anos e ajudou a firmar a tradição dos
romances do “ciclo nordestino”.
nordestino”
Militante comunista, Rachel de Queiroz permaneceu três
meses
ses presa, em 19
1937,
37, perseguida
rseguida pela ditadura
tadura do Estado
Novo. Como os escritores Jorge Amado, Graciliano Ramos
e José Lins do Rego, teve seus livros queimados na Bahia
por serem considerados subversivos.
Definindo-se como jornalista, Rachel de Queiroz escreveu crônicas em diversos jornais brasileiros até o fim da vida. Entre
seus romances destacam-se, além de O quinze, João Miguel
(1932), Caminho de pedras (1937), As três Marias (1939), Dôra,
Doralina (1975) e Memorial de Maria Moura (1992).
Foi a primeira escritora a conquistar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1977.

A seca como motivo literário
Em O quinze, dois aspectos merecem atenção: a estrutura
e a linguagem.
A narrativa é construída em dois planos distintos. No
primeiro, o leitor acompanha a história de Conceição, protagonista do livro. Mulher educada, professora que gosta
de ler livros avançados para a época, a personagem foi
desenvolvida para permitir a afirmação social da mulher
em uma sociedade machista e organizada em torno dos
coronéis. No segundo plano, é narrada a trajetória do vaqueiro Chico Bento e sua família, que “arribam” para fugir
da seca.
A força do romance de Rachel de Queiroz está em expor a
realidade brutal: os filhos dos retirantes em época de seca
vão ficando nas covas abertas no solo duro do sertão.
O segundo aspecto que merece atenção na obra é o uso
da linguagem. Preocupada em reproduzir a fala que ouvia
nas ruas, a escritora inovou em relação a outros romances
sobre os nordestinos.
O ROmAncE dE 1930

MPSR-LIT-T27(150-156)-b.indd 151

151

1/5/11 3:36 PM

Retratos da Bahia
De todas as fases por que passou sua obra, algumas merecem
destaque, como a que retrata a vida na região cacaueira de
Ilhéus, caracterizando a opressão em que viviam os trabalhadores rurais em contraste com a situação dos grandes
coronéis da região, enriquecidos pelo cultivo do cacau, o “ouro
negro”. É a essa fase que pertence o romance que muitos
críticos consideram sua obra-prima: Terras do sem-fim (1943).
Outra obra merecedora de atenção é Capitães da Areia
(1937), que pertence à fase dos romances urbanos de
Salvador e que retrata a vida de um grupo de meninos de
rua. Acompanhando o amor entre Dora e Pedro Bala, o líder
do grupo, o narrador leva o leitor pelos becos e vielas de
Salvador, pelos terreiros de candomblé, localizando no cenário urbano o que já havia registrado na região cacaueira.
A sensualidade brasileira aparece em todas as obras de
Jorge Amado.
ado. Povoadas
voadas de morenas
renas como Gabriela, Tieta e
Tereza Batista,
tista, suas
su narrativas falam
lam de um amor mundano,
ndano,
altamente erotizado.
A partir da publicação de Gabriela, cravo e canela (1958),
a ficção de Jorge Amado afasta-se das questões sociais
para concentrar-se na construção de tipos humanos,
explorando cada vez mais o tema do amor. Essa nova
tendência de suas obras garantiu ao autor a continuidade
de seu imenso sucesso popular.

Erico Verissimo: o intérprete
dos gaúchos
Os romances da primeira fase da produção de Erico Verissimo constroem um painel da burguesia gaúcha. Além de
Clarissa, essa fase engloba os romances Caminhos cruzados
(1935), Música ao longe (1935), Um lugar ao sol (1936) e Saga
(1940), série em que apresenta a vida das personagens
Clarissa e Vasco, Fernanda e Noel. São ainda da primeira
fase os romances Olhai os lírios do campo (1938) e O resto
é silêncio (1943), além da novela Noite (1954).
Nessas narrativas, pode-se identificar a preocupação do escritor com a crise moral e espiritual do homem e da sociedade
em que vive.
Na conclusão de O resto é silêncio, o narrador anuncia
aquele que será o grande projeto dos romances da segunda fase de Erico Verissimo: investigar a relação entre o
presente degradado por crises e revoluções e o passado
histórico marcado pelo heroísmo do povo gaúcho na defesa de seu território.
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Para levar adiante o projeto de integrar as dimensões mítica,
histórica e social do Rio Grande do Sul, Erico Verissimo criou a
saga de duas famílias: os Terra-Cambará e os Amaral, que deram
origem à trilogia de O tempo e o vento, composta dos romances
O continente (1949), O retrato (1951) e O arquipélago (1961).
Em meio à vida de Ana Terra, Pedro Missioneiro, Pedro Terra,
Capitão Rodrigo Cambará, Bibiana e seus descendentes, algumas das inesquecíveis personagens de O tempo e o vento, as
histórias contadas vão tecendo o painel de uma região com
contornos bem diferentes do cenário árido e miserável que
surgiu das páginas dos romances do Nordeste.
Quando os eventos narrados em O tempo e o vento começam, no século XVIII, o Rio Grande ainda não está plenamente ocupado.
Ao chegar ao último volume da trilogia, O arquipélago, o
leitor terá percorrido a história das origens da região e visto
o tempo e o espaço míticos da ficção se transformarem
em tempo e espaço históricos, por meio da narração de
Floriano Cambará.
A reconstituição do passado deixa claro o desejo de promover a reflexão crítica da sociedade presente. Nesse sentido, o
interesse da obra não está em revelar os aspectos regionais
típicos dos gaúchos, mas em reconhecer como o elemento
humano, heroico ou não, participa da formação de um povo.
Nos romances de Erico Verissimo, os costumes particulares, o comportamento
mportamento coletivo, as características próprias
de uma determinada região interessam menos do que a
reflexão sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade.
sociedade
Os romances da te
terceira
rceira fase mostram
mostram um escritor preocupado em aprofundar
rofundar os temas
mas políticos,
políticos, dando à su
sua
a
obra um tom mais en
engajado.
gajado. Isso aparece nos romances O
senhor embaixador (1965), O prisioneiro (1967) e Incidente
em Antares (1971).
A veia humanística de Erico Verissimo abriu importantes
caminhos para que outros autores se aventurassem na
exploração das angústias e dos conflitos vividos pelo
homem em um mundo francamente em crise.

Dyonelio Machado: as
angústias do homem comum
O mais célebre autor gaúcho contemporâneo de Erico
Verissimo foi Dyonelio Machado (1895-1985).
Em 1936, Dyonelio publicou seu romance mais conhecido:
Os ratos. Estranha narrativa que relata minuciosamente as
24 horas da vida de um funcionário público, essa obra representa um passo importante na ficção social do período.
A aflição de Naziazeno, desesperado porque não tem como
pagar a conta do leiteiro, é relatada por meio de um estilo
seco, enxuto, que transmite ao leitor o pavor e a angústia
de um homem comum, cujo salário não é suficiente para
prover o básico à sua família.
Dyonelio escreveu também Um pobre homem (1927), O louco
do Cati (1942), Desolação (1944), Passos perdidos (1955) e
Os deuses econômicos (1966).
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo no Brasil. O romance de 1930.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Um dos escritores brasileiros mais conhecidos e lidos de todos os tempos, Jorge Amado imprimiu um recorte particular
ao projeto literário de sua geração: o estudo das relações
humanas que levaram à constituição do perfil multicultural
e multirracial que caracteriza o povo brasileiro.
Os números referentes à vasta obra de Jorge Amado (32
títulos entre romances, biografias e livros infantis) são
reveladores de seu sucesso no Brasil e no mundo. Seus
romances ultrapassaram a marca dos 10 milhões de livros
vendidos só aqui no país e foram traduzidos para 49 línguas
estrangeiras.

O tempo e o vento: entre o mítico, o
histórico e o social

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jorge Amado: retrato da
diversidade econômica e cultural

O romance de 1930

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep)

Texto 2
Texto 1

Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas
entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém,
que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades
as mais variadas, desde os nove aos dezesseis anos, que à noite
se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam,
indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos
puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às
canções que vinham das embarcações...
AMADO, J. Capitães da Areia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008. (Fragmento).

Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático,
impermeável. Não há solução fácil para uma tentativa de
incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com
o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai
criar Vidas secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura
romanesca, uma constituição de narrador em que narrador e
criaturas se tocam, mas não se identificam. Em grande medida,
o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira
naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado
em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos
demasiadamente complexos. O que Vidas secas faz é, com
pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa,
dar conta de uma riqueza humana de que essas pessoas seriam
plenamente capazes.
BUENO, Luís. Guimarães, Clarice e antes.
In: Teresa. São Paulo: USP, n. 2, p. 254, 2001.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Texto 2
À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de
peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali os bêbados são felizes.
Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as
sobras do mercado.

2. A partir do trecho de Vidas secas (texto 1) e das informações
do texto 2, relativas às concepções artísticas do romance
social de 1930, avalie as seguintes afirmativas.

TREVISAN, D. 35 noites de paixão
paixão:
contos escolhidos. Rio de Janeiro:
BestBolso, 2009. (Fragmento).

I. O pobre, antes tratado de forma exótica e folclórica
pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado do romance social de 30.

Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são
exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos,
a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados.
b) a ironia marca o distanciamento dos narradores em
relação aos personagens.
c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela
a sua origem social.

II. A incorporação do pobre e de outros marginalizados
indica a tendência da ficção brasileira da década de 30
de tentar superar a grande distância entre o intelectual
e as camadas populares.
III. Graciliano Ramos e os demais autores da década de
30 conseguiram, com suas obras, modificar a posição
social do sertanejo na realidade nacional.
É correto apenas o que se afirma em
a) I.

d) o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas
de sua exclusão.

b) II.

e) a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta.

d) I e II.

(Enem-Inep) Textos para as questões 2 e 3.

Texto 1
Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava
era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado
amarelo não lhe pisava o pé não. [...] Tinha aqueles cambões
pendurados ao pescoço.
Deveria continuar a arrastá-los? Sinha Vitória dormia mal
na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o
pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão
invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um
soldado amarelo.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 23. ed.
São Paulo: Martins, 1969. p. 75. (Fragmento).

c) III.
e) II e III.
3. No texto 2, verifica-se que o autor utiliza
a) linguagem predominantemente formal, para problematizar, na composição de Vidas secas, a relação entre
o escritor e o personagem popular.
b) linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a
linguagem formal, dirige-se diretamente ao leitor.
c) linguagem coloquial, para narrar coerentemente
uma história que apresenta o roceiro pobre de forma
pitoresca.
d) linguagem formal com recursos retóricos próprios do
texto literário em prosa, para analisar determinado
momento da literatura brasileira.
e) linguagem regionalista, para transmitir informações
sobre literatura, valendo-se de coloquialismo, para
facilitar o entendimento do texto.
O romance de 1930
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Graciliano Ramos, Vidas secas.

Jorge Amado. Capitães da Areia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2008. p. 68.

Considere as seguintes afirmações sobre este trecho de
Vidas secas, entendido no contexto da obra, e responda ao
que se pede.

a) De que modo esse capítulo estabelece um contraste
com os demais do romance? Quais são os elementos
desse contraste?

a) No trecho, torna-se claro que a escassez vocabular do
menino contribui de modo decisivo para ampliar as
diferenças que distinguem homens de animais. Você
concorda com essa afirmação? Justifique, com base no
trecho, sua resposta.
Não é possível concordar com a afirmação feita na questão, já que a escassez de vocabulário do menino contribui, no caso, para diminuir (e não
para ampliar) as diferenças que “distinguem homens de animais”. Como
se pode perceber pelo trecho citado, o vocabulário do menino é “quase tão
minguado” quanto o do papagaio que a família tinha e, em razão disso, a
personagem se comunica por meio de “exclamações e gestos”, de forma
semelhante à cadela Baleia, que lhe “respondia com o rabo, com a língua”.

O contraste está na oposição entre a alegria e a despreocupação
do momento em que os Capitães da Areia brincam no carrossel e a
luta pela sobrevivência que os ocupa ao longo de todo o romance.
Nesse capítulo, é restituída a infância roubada por preocupações que
deveriam ser apenas dos adultos. Os elementos que compõem esse
contraste são: a alegria da música em lugar da fome; o carinho da vida
em família – nesse momento são todos irmãos – em lugar da solidão;
a cidade como um imenso brinquedo, e não como o lugar da luta pela
sobrevivência, cheio de perigos. Em resumo: a inocência da infância
em lugar da consciência da vida adulta.

b) Nesse trecho, como em outros do mesmo livro, é por exprimir suas emoções e sentimentos pessoais a respeito da
pobreza sertaneja que o narrador obtém o efeito de contagiar o leitor, fazendo com que ele também se emocione.
Você concorda com a afirmação? Justifique sua resposta.

Capitães da Areia é um romance sobre a infância roubada. Em con-

Não, pois não é possível afirmar que o narrador do romance se envolve

traste com os demais capítulos do livro, que acentuam a precocidade

emocionalmente com a realidade retratada na obra. Ao contrário, ele

dos Capitães da Areia, este acentua o fato de ainda serem crianças. O

utiliza maior objetividade e neutralidade na descrição dos fatos e da

ponto de vista do romance, portanto, é o de que suas atitudes violentas

realidade que apresenta.

são decorrentes da carência de tudo o que caracterizaria uma infância

b) Qual a relação de tal contraste com o tema do livro?

feliz. No momento em que recebem o carinho e o conforto da música,

5. (Unicamp-SP) Leia o trecho abaixo, do capítulo “As luzes
do carrossel”, de Capitães da Areia:

O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou
a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de Volta Seca se
abria num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos
em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do
bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia só para os
ouvidos aventureiros e pobres dos Capitães da Areia. Todos estavam
silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração
de meninos na praça, veio para o lado deles. E ficou também parado,
escutando a velha música. Então a luz da lua se estendeu sobre todos,
as estrelas brilharam ainda mais no céu, o mar ficou de todo manso
(talvez que Iemanjá tivesse vindo também ouvir a música) e a cidade
era como que um grande carrossel onde giravam em invisíveis cavalos
os Capitães da Areia. Nesse momento de música eles sentiram-se
donos da cidade. E amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos
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esquecem o seu dia a dia violento e o sonho de triunfarem pela violência
– como chefes de bando, cangaceiros – ou de fugirem dela pela morte.
A imagem da cidade, palco de suas ações violentas, ganhando a aparência de um grande carrossel, está em consonância com a proposta
de revolução política do romance, que é responsável por seu desfecho,
afinal, esperançoso.

6. (Fuvest-SP) Por caminhos diferentes, tanto Pedro Bala (de
Capitães da Areia, de Jorge Amado) quanto o operário (do
conhecido poema “O operário em construção”, de Vinicius

LITERATURA
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário
quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da
seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, e Baleia respondia
com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender.

porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham
o carinho e conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza
em Lampião nesse momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia
o chefe de todos os malandros da cidade. O Sem-Pernas em se jogar
no mar, onde os sonhos são todos belos. Porque a música saía do bojo
do velho carrossel só para eles e para o operário que parara. E era
uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

4. (Fuvest-SP)

de Moraes) passam por processos de “aquisição de uma
consciência política” (expressão do próprio Vinicius). O
contexto dessas obras indica também que essa conscientização leva ambos à:
a) exclusão social, que arruína precocemente suas promissoras carreiras profissionais.
b) sublimação intelectual do ímpeto revolucionário, motivada pelo contato com estudantes.
c) condição de meros títeres, manipulados por partidos
políticos oportunistas.
d) luta, em associação com seus pares de grupo ou de
classe social, contra a ordem vigente.
e) cumplicidade com criminosos comuns, com o fito de
atacar as legítimas forças de repressão.
7. (Fuvest-SP)

Inimigo da riqueza e do trabalho, amigo das festas, da música,
do corpo das cabrochas. Malandro. Armador de fuzuês. Jogador de
capoeira navalhista, ladrão quando se fizer preciso.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jorge Amado. Capitães da Areia.

O tipo cujo perfil se traça, em linhas gerais, neste excerto,
aparece em romances como Memórias de um sargento de
milícias, O cortiço, além de Capitães da Areia. Essa recorrência indica que
a) certas estruturas e tipos sociais originários do período
colonial foram repostos durante muito tempo, nos
processos de transformação da sociedade brasileira.
b) o atraso relativo das regiões Norte e Nordeste atraiu
para elas a migração de tipos sociais que o progresso
expulsara do Sul/Sudeste.
c) os romancistas brasileiros, embora críticos da sociedade, militaram com patriotismo na defesa de nossas
personagens mais típicas e mais queridas.
d) certas ideologias exóticas influenciaram negativamente os
romancistas brasileiros, fazendo-os representar, em suas
obras, tipos sociais já extintos quando elas foram escritas.
e) a criança abandonada, personagem central dos três
livros, torna-se, na idade adulta, um elemento nocivo
à sociedade dos homens de bem.
8. (PUC-SP)

Todos reconheceram os direitos de Pedro Bala à chefia, e foi dessa
época que a cidade começou a ouvir falar nos Capitães da Areia,
crianças abandonadas que viviam do furto. Nunca ninguém soube
o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns cem
e destes mais de quarenta dormiam nas ruínas do velho trapiche.
O trecho acima é do romance Capitães da Areia, que, escrito
em 1937, se inscreve entre os “romances proletários” de
Jorge Amado.
Considerando-o como um todo, é correto afirmar que
a) destaca e exalta o tema da infância abandonada e
delinquente, incentivada pelos interesses da imprensa
local e admitida pelas autoridades policiais, caracterizando um cotidiano de ações marginais capazes de
transtornar a sociedade baiana da época.
b) consubstancia o percurso de aprendizagem do herói
que supera a condição de origem e eleva o protagonista
ao plano histórico do confronto social e político.

c) a mãe de santo e o padre progressista, personagens
do romance, ainda que pudessem representar a convergência sincrética de forças protetoras e elementos
capazes de minimizar a orfandade dos Capitães, nada
conseguem porque não têm influência sobre o bando.
d) a prisão e a tortura de Pedro Bala no reformatório, confinado no cubículo escuro da cafua, apenas intensificam
seu instinto de violência e a necessidade de vingança
contra a sociedade.
e) Pedro Bala, líder dos Capitães, ao final, vê-se derrotado no
intento de realizar seu sonho de transformação social e é
literalmente abandonado pelos demais porque Volta Seca
junta-se ao bando de Lampião, Professor vai ser artista na
capital, Pirulito ingressa na vida religiosa, Boa Vida torna-se sambista e o Gato adere à marginalidade em Ilhéus.

9. (Unicamp-SP) O excerto abaixo, de Vidas secas, trata da
personagem Sinha Vitória:

Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula.
Sinha Vitória ofendera-se gravemente com a comparação, e se não
fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado.
Efetivamente os sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos.
Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de
meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristecera-a
muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos os dissabores, a cama de
novo lhe aparecera no horizonte acanhado. Agora pensava nela de
mau humor. Julgava-a inatingível e misturava-a às obrigações da
casa. [...] Um mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu
lembrando-se da seca [...]. Diligenciou afastar a recordação, temendo
que ela virasse realidade. [...] Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou
uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar o
canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada, que
passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para
cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse
ato com a lembrança da cama. Se o cuspo alcançasse o terreiro, a
cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de saliva,
inclinou-se – e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas,
inutilmente. [...] Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente
não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano
molestara-a. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, matuto anda
assim. Para que fazer vergonha à gente? Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio. Viajara com ela, na gaiola que balançava
em cima do baú de folha. Gaguejava: – “Meu louro.” Era o que sabia
dizer. Fora isso, aboiava arremedando Fabiano e latia como Baleia.
Coitado. Sinha Vitória nem queria lembrar-se daquilo.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro/
São Paulo: Record, 2007, p. 41-43.

a) Por que a comparação feita por Fabiano incomoda tanto
Sinha Vitória? Que lembrança evoca?
A comparação incomoda Sinha Vitória por evidenciar a forma ridícula
com que era vista pelo marido, dada sua falta de familiaridade e destreza
no uso de um calçado, sobretudo de salto. O incômodo é agravado
pela lembrança do papagaio, que figurava como parte da família de
retirantes, mas teve sua vida abreviada pela mãe a fim de apaziguar
a fome dos seus. O episódio, ocorrido no início do romance, é uma
constante a incomodar o pensamento das personagens.
O romance de 1930
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b) Tendo em vista a condição e a trajetória de Sinha Vitória, justifique a ironia contida no nome da personagem. Que outra personagem referida no excerto acima
também revela uma ironia no nome?
O nome Vitória evoca a ideia de vencer, superar os obstáculos e ser
recompensado. A trajetória de Sinha Vitória, no entanto, não condiz com
a tradução de seu nome; ao contrário, sua situação de pobreza e derrota
está presente desde sua existência e condição de vida até as coisas
mais simples, como sugere o cuspe fracassado. A outra personagem
cujo nome revela ironia é a cachorra Baleia, que, além de viver na seca
do sertão, é extremamente raquítica.

b) O romance é o retrato da desintegração dos seres
humanos, da decadência de uma sociedade das sub-regiões do cacau no Nordeste brasileiro.
c) O romance Vidas Secas enfoca a peregrinação de uma
família nordestina que foge da seca à procura de um
lugar melhor para viver.
d) Inicialmente a obra retrata a saga de uma família nordestina em que as condições sub-humanas nivelam
animais e pessoas; mas, à medida que o enredo avança,
a história vai tomando como pano de fundo a vida dos
retirantes na cidade grande.
e) A obra enfoca as primeiras décadas do século XX, mostrando a decadência da sociedade nordestina atingida
pela seca e, como consequência, a crise açucareira.
11. (UFBA)

Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava
era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão,
suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo
não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados,
não envergaria o espinhaço não, sairia dali como onça e faria uma
asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no
soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem
merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele.
Entraria num bando de cangaceiros e faria estragos nos homens
que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para semente.
Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os
meninos, havia a cachorrinha.
Fabiano gritou, assustando o bêbado, os tipos que abanavam
o fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha
aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a
arrastá-los? Sinha Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos
eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as
reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed.
Rio de Janeiro/São Paulo: Record. p. 37-38.
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(02) Demonstra incapacidade de compreender o mundo
sonhado por sinha Vitória, quando o considera algo
desprezível.
(04) Mostra compreensão de sua condição de inferioridade frente ao poder constituído.
(08) Encara a realidade do sertão com desencanto e tem
como ideal de vida a sua independência socioeconômica.

(32) Revela um duplo comportamento, de faces antagônicas: age no espaço público com franqueza e, diante
da família, com dissimulação. 01 + 04 + 16 = 21
12. (Ufac) O narrador em Vidas secas praticamente desaparece
num meio descrito em sua crueza e realismo, sujeitando os
personagens a seguir uma espécie de destino inexorável,
mas que justamente, por outro lado, não perde de vista a
condição humana que se debate num ambiente hostil.
Poderíamos afirmar que:
a) o grau de humanidade da obra independe dos gestos
descritos de forma objetiva pelo narrador.
b) o grau de humanidade da obra se fundamenta apenas
em contraponto ao cachorro e ao papagaio.
c) o grau de humanidade da obra se esvazia totalmente
quando os personagens se acovardam.
d) o grau de humanidade da obra é percebido justamente
nos pequenos detalhes que revelam a necessidade de
superar os limites do meio.
e) o grau de humanidade da obra se enquadra no desprezo
que o próprio narrador demonstra por personagens que
não podem servir de modelo a ninguém.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) O romance está dividido em quatro partes: a saga da
peregrinação, os retirantes, a família e o fim da perambulação pelo sertão.

Suplemento de revisão

(01) Manifesta-se, no momento em que arranja as ideias,
dividida entre o desejo de uma atitude de cunho individualista e a manutenção de um comportamento
responsável e solidário.

(16) Apresenta-se como um indivíduo desejoso de ser
sujeito do seu destino.

10. (Udesc) Assinale a alternativa correta em relação à obra
Vidas secas, de Graciliano Ramos.
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Com relação à personagem Fabiano, no fragmento destacado, é correto afirmar:

13. (UEMS) Assinale a alternativa correta sobre Menino de
engenho, de José Lins do Rego.
a) Alguns fatos permitem a localização da obra no final
dos anos 60, pois evocam as agitações sociais, o declínio
dos proprietários de terra, a crise na economia da cana,
a substituição da mão de obra negra pela do imigrante.
b) Trata-se do mais importante romance urbano da década de 30. A linguagem é culta, expressiva e valoriza
a fala do senhor de terra em detrimento da utilizada
pelos escravos.
c) O conflito do protagonista ocorre a partir da morte dos
pais, fato que o obriga a mudar-se para Recife, após ter
vivido parte de sua infância na fazenda.
d) O fim da narrativa coincide com o fim do período
escolar do protagonista, momento em que ele,
amadurecido física e mentalmente, matricula-se na
faculdade de Direito.
e) Nota-se que o romancista colocou sua presença entre
os acontecimentos da narrativa do texto; consequentemente, realidade e fantasia se fundem.

LITERATURA

1/5/11 3:36 PM

A Geração de 1945 e o Concretismo
A Geração de 1945 distancia-se da irreverência dos modernistas do início do século XX
e investe no trabalho formal da obra poética. O Concretismo representa um desdobramento
inesperado e radical do projeto de 1945: pela experimentação e exploração dos vários
aspectos da palavra, a sociedade é posta em análise.

Observe a seguir a gravura do artista gráfico holandês
Maurits Cornelis Escher (1898-1972).
2010 the m. c. escher company – holland. all rights reserved – national gallery
of art, washington

O mundo
após a bomba:
indagações e impasses

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa destroçada começa um lento processo de reconstrução. A
ameaça de uma catástrofe nuclear inicia a Guerra Fria,
dividindo o mundo em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, conduzido pela
União Soviética.
O Brasil torna-se aliado do bloco capitalista, o Partido
Comunista entra na ilegalidade e tem início a perseguição aos intelectuais de esquerda, entre eles Graciliano
Ramos, Rachel de Queiroz e Jorge Amado.
Após ser de
deposto
posto pelos militares em 1946, Getúlio Vargas volta à presidência
esidência da República
pública em 1951, aclamado
pelo povo. No entanto,
pressionado
tanto, pr
essionado por “forças ocultas”
(exército
xército e elite), não conclui seu mandato e comete
mete
suicídio.
icídio. Um
Uma
a no
nova
va eleição leva Juscelino
scelino Kubitschek
ao po
poder.
der.
O governo de JK promove um acelerado crescimento
industrial e urbano. Massas humanas migram do campo
para a cidade em busca de novas oportunidades, comprometendo a estrutura dos grandes centros.
O cenário cultural brasileiro reflete o quadro de desenvolvimento urbano: as chanchadas da Atlântida e o
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) tornam-se celeiros
de grandes atores, como Oscarito, Grande Otelo, Dercy
Gonçalves, Fernanda Montenegro e outros. Esta é também a época dos grandes ídolos do rádio. Em 1950,
o jornalista Assis Chateaubriand traz a televisão ao
Brasil, advento que modificou irreversivelmente o perfil
da nossa produção cultural.
A crise de valores sociais, ideológicos e estéticos
instaurada após a Primeira Guerra Mundial acentua-se com o fim da Segunda Guerra. O Pós-Modernismo, cujo surgimento está associado a esse período
histórico, é marcado pela ruptura com algumas certezas que sustentavam diversos campos da atividade humana: as fronteiras que definiam os conceitos
de belo e feio, bem e mal, certo e errado tornam-se
tênues, e os artistas começam a questionar os modelos modernos.
O indivíduo é colocado no centro do mundo contemporâneo, em detrimento do bem-estar social.

ESCHER, M. C. Relatividade. 1953. Litografia.
ografia. National Gallery of Art.
Washington, DC, Estados Unidos.

As leis naturais da gravidade não funcionam no universo
ficcional da gravura Relatividade, de Escher. Os limites entre
os planos horizontal e vertical se fundem, ao mesmo tempo
que separam as personagens humanas da cena. Sobre a
relativização dessas “certezas” (alto e baixo, subir e descer,
horizontal e vertical), o artista fez o seguinte comentário:
Três planos de gravitação agem aqui verticalmente uns sobre os
outros. Três superfícies terrestres, vivendo em cada uma delas seres
humanos, intersectam-se em ângulo reto. Dois habitantes de mundos diferentes não podem andar, sentar-se ou ficar em pé no mesmo
solo, pois sua concepção de horizontal e vertical não se conjuga. Eles
podem, contudo, usar a mesma escada. Na escada mais alta das
aqui representadas, movem-se, lado a lado, duas pessoas na mesma
direção. Todavia, uma desce e a outra sobe. É claramente impossível
um contacto entre ambas, pois vivem em mundos diferentes e não
sabem, portanto, da existência uma da outra.
ESCHER, M. C. M. C. Escher, gravuras e desenhos.
Köln (Alemanha): Taschen, 1989. p. 15. (Fragmento).

Ao construir esse universo matematicamente preciso e ao
mesmo tempo improvável, Escher evidencia a possibilidade de a
realidade ser transformada ou subvertida, conforme o ponto de
vista de quem a interpreta. Os conceitos que a definem parecem
objetivos, mas na verdade são subjetivos e dependentes, em
última análise, do conhecimento de mundo de cada um.
A GerAção de 1945 e o ConCretismo
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São exploradas diferentes possibilidades de
Experimentação criação e interação da obra de arte com o
público.
Construção
do sentido

O sentido da obra de arte deixa de ser algo
preexistente e se constrói no processo de
leitura do público.

Arte aliada
à mídia

A pop art de Andy Warhol recria a imagem
de produtos domésticos; no cinema, Godard
explora as associações e sobreposições de
imagens; a arquitetura urbana submete-se
ao capitalismo, transformando as cidades em
grandes corredores de compras.

A poesia em busca
de um caminho
O trabalho com a materialidade textual e a retomada de
formas fixas e de modelos poéticos clássicos são valorizados pelos autores da década de 1940 para delinear
mais claramente os limites entre o poético (trabalho com
a forma) e o não poético (registro do elemento prosaico
do cotidiano). Péricles Eugênio da Silva Ramos, Ledo Ivo,
Geir Campos, José Paulo Paes e João Cabral de Melo Neto
fazem parte dessa retomada da forma.
Para o pernambucano João Cabral de Melo Neto, o planejamento e a reflexão sobre a composição poética são a
seu fazer literário.
base do se
terário. Seus metapoemas (que tratam
atam
do fazer
zer po
poético
ético em si) apontam para a importância da
articulação entre a forma e o conteúdo e criam a base
para novas propostas estéticas, como o Concretismo
Concretismo.
A obra mais conhecida de João Cabral de Melo Neto é Morte
e vida severina, um auto de Natal. A cena bíblica do nascimento de Cristo se passa num manguezal do rio Capibaribe,
em Recife. O protagonista Severino, um retirante, torna-se
símbolo do drama vivido pelas pessoas que habitam as
regiões assoladas pela seca no sertão nordestino.
Relembre algumas características da poesia de João
Cabral no exemplo a seguir.

Ao associarmos essa cena ao universo da poesia
cabralina, percebemos que ela remete diretamente às
condições precárias de vida dos catadores de caranguejo do Capibaribe. O trabalho de João Cabral com a materialidade textual no fragmento, o modo como ele extrai
apenas o essencial de cada palavra é evidente: sem usar
ornamentos (repare a quase ausência de adjetivos) ou
falar de sentimentos do eu lírico, seus versos breves e
incisivos, como uma “faca só lâmina”, conseguem trazer
à tona uma imagem vigorosa da realidade do homem
nordestino.

O Concretismo
A partir da década de 1950, os efeitos do capitalismo
tardio se evidenciam nas sociedades de consumo. A
poesia, então, busca incorporar a ideia de multiplicidade, de materialidade
terialidade e de fragmentação da sociedade
pós-moderna.
São valorizados temas relacionados
lacionados a uma percepção
percepção crítica
da realidade
realidade, e o ve
verso
rso passa a ap
apresentar
resentar estruturas
estruturas semelhantes ao
aos códigos
digos utilizados no
nos
s meios
ios de comunicação
de massa (cores, sí
símbolos,
mbolos, organização
ganização gráfica,
áfica, etc.).
c.).
O Concretismo de
determinou
terminou a ruptura
ptura radical com o
lirismo, valorizando a experimentação com a forma e a
concretude das palavras, em seu aspecto verbi-voco-visual (semântico, sonoro e visual). Os principais recursos explorados pelos concretistas são:
a valorização da disposição gráfica das palavras;
o uso da elipse;
a exploração poética do espaço da página.

•
•
•

Compare as duas obras de arte a seguir.

O cão sem plumas
Na paisagem do rio
difícil é saber

naquele homem

onde começa o rio;

Difícil é saber

onde a lama

se aquele homem

começa o rio;

já não está

onde a terra

mais aquém do homem

começa a lama;

mais aquém do homem

onde o homem,

ao menos capaz de roer

onde a pele

os ossos do ofício;

começa a lama;
onde começa o homem
MELO NETO, João Cabral de. Obra completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. p. 110. (Fragmento).
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WARHOL, A. 210 Coke bottles. 1962. Serigrafia, tinta acrílica e lápis sobre
linho, 209,6 X 266,7 cm.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Objetos de arte podem ser tocados, cheirados,
ouvidos, etc.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Valorização da
matéria

Observe, na primeira parte desse fragmento do poema
“O cão sem plumas”, a repetição da expressão onde começa. Veja como os substantivos rio, lama, terra, homem
e pele atravessam a expressão, como se a cortassem ao
meio. O efeito provocado por esses cortes é o apagamento dos limites entre o homem e o rio: sua pele, a lama
e a terra fundem-se. Na segunda parte do fragmento, a
repetição do verso “mais aquém do homem” enfatiza a
condição desumana daqueles que “roem os ossos do
ofício”, que lutam pela sobrevivência no rio.

the andy warhol foundation/corbis/latinstock/andy warhol
foundation/licenciado por autvis, brasil, 2010 - daros collection, suiça

Observe, no quadro a seguir, alguns caminhos estéticos
trilhados pelo Pós-Modernismo.

augusto de campos

décio pignatari

CAMPOS, Augusto de.
Código. Caixa preta. Disponível
em: <http://www2.uol.com.br/
augustodecampos/06_05.html>.
Acesso em: 9 nov. 2010.

Ferreira Gullar: a poesia engajada

PIGNATARI, Décio. Beba coca cola. Poesia pois é poesia.
São Paulo: Brasiliense, 1986.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Andy Warhol (artista plástico norte-americano que consagrou a pop art) e Décio Pignatari (um dos fundadores do
Concretismo) partem de um tema em comum, o consumo do
refrigerante Coca-cola, para explorar diferentes possibilidades de representação artística da realidade social.
Para Warhol, o alimento industrializado é um ícone da cultura
contemporânea dos Estados Unidos: o mesmo refrigerante mata
a sede de ricos e pobres, do presidente ao cidadão comum,
custando sempre o mesmo e mantendo as mesmas características. Assim como as garrafas idênticas, todas as pessoas
dessa sociedade estariam unidas e “igualadas” pelo consumo
do mesmo
smo produto.
oduto.
Pignatari, por
po sua vez,
vez, separa
para graficamente partes do slogan
“beba coca
ca cola”
cola” para
pa evidenciar o processo de montagem
ntagem
e desmontagem desses
desses fragmentos,
fragmentos, até chegar à palavralavra-síntese “cloaca”.
loaca”. A obra
obra é claramente
cl
uma crítica
ítica à sociedade
consumista,
consumista influenciada
fluenciada pelo
pe modelo
delo norte-americano.
Em 1952, Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto
de Campos fundam o grupo Noigandres, nome que também seria dado à revista de divulgação da poesia concreta
poucos anos depois (1956).
Observe no quadro os movimentos poéticos decorrentes
do Concretismo.

the andy warhol foundation/corbis/latinstock/andy warhol
foundation/licenciado por autvis, brasil, 2010 - daros collection, suiça

Neoconcretismo (1959)

Poema-Processo (1967)

radical à
do leitor na
• Oposição
• Importância
discursividade da poesia: o
construção do poema: o poema

•

•

é um “não objeto”, que só se
realiza no ato da leitura.
Para evidenciar a importância
da interação do leitor com o
texto, os neoconcretos usavam
dobras e recortes na página
para produzir poemas-objeto
(como cubos de encaixe).
Participam desse movimento
o poeta Ferreira Gullar e os
artistas plásticos Lígia Clark e
Hélio Oiticica.

•

•

sentido da palavra poema é
tão ampliado que ele pode
denominar uma performance
ou um objeto gráfico sem
letras ou palavras.
Em lugar de palavras, são
utilizados signos gráficos
(como figuras geométricas,
perfurações no papel, etc.), e
o livro deixa de ser o suporte
tradicional.
O fundador do movimento é
Wlademir Dias-Pino.

A seguir, na criação de Augusto de Campos, a sequência das letras da palavra código, dispostas em círculos
concêntricos umas dentro das outras, é o próprio poema.
Assim, como um logotipo, código e poema transformam-se
em um signo visual.

A participação no Concretismo e a fundação do Neoconcretismo marcaram a primeira fase da obra de Ferreira Gullar. Seu
objetivo era a busca pela ampliação dos sentidos do poema.
A partir dos anos 1960, Gullar traz para sua poesia o engajamento político. O discurso politizado do período e o
golpe militar de 1964 provocam sua inquietação pessoal
quanto aos rumos políticos do Brasil. Nessa fase, marcada
pela obra Dentro da noite veloz (1975), o poeta procura o
equilíbrio entre a expressão dos sentimentos subjetivos
e a comunicação de uma visão de mundo.
Veja, em “Poema obsceno”, do livro Na vertigem do dia
(1975-1980), o tom de revolta do poeta diante da indiferença à miséria nacional: a “obscenidade”, que não poderá
aparecer na mídia, nas festas ou na análise dos intelectuais,
é a pobreza do povo brasileiro.

Poema obsceno

Façam a festa
cantem e dancem
que eu faço o poema duro
o poema-murro
sujo
como a miséria brasileira
Não se detenham:
façam a festa
Bethânia Martinho
Clementina
Estação Primeira de Mangueira Salgueiro
gente de Vila Isabel e Madureira
todos
façam
a nossa festa
enquanto eu soco este pilão
este surdo
poema
que não toca no rádio
que o povo não cantará
(mas que nasce dele)
Não se prestará a análises estruturalistas
Não entrará nas antologias oficiais
Obsceno
como o salário de um trabalhador aposentado
o poema
terá o destino dos que habitam o lado escuro do país
– e espreitam.
GULLAR, Ferreira. Na vertigem do dia. Disponível em: <http://
literal.terra.com.br/ferreira_gullar/porelemesmo/poema_obsceno.
shtml?porelemesmo>. Acesso em: 9 nov. 2010.

Análises estruturalistas: o Estruturalismo é uma teoria
que influenciou todo o campo das Ciências Humanas a
partir da década de 1960.
Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Modernismo no Brasil. A geração de 1945 e o Concretismo.

A GerAção de 1945 e o ConCretismo
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A Geração de 1945 e o Concretismo

Enem e vestibulares
1. (Enem-Inep) O poema transcrito pertence à poesia concreta brasileira. O termo latino de seu título significa
“epitalâmio”, poema ou canto em homenagem aos que
se casam. Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem
incorporados no poema “Epithalamium – II”,

pedro xisto

Epithalamium – II

III. O núcleo significativo do poema pode ser observado no
quarto verso. A transformação da “forma” (primeiro verso) pode ser entendida como reformulação da tradição
ironicamente reformada (segundo verso). Dessa maneira,
o último verso (“forma”) pode ser lido como uma ironia
face ao sentido fixo presente no primeiro verso.
a) II e III.
b) I.
c) II.
d) III.
e) I e II.
3. (PUC-PR)

de sol a sol

salgado
de sova a sova
a) adquirem novo potencial de significação.

sovado

b) eliminam a subjetividade do poema.

de suco a suco

c) opõem-se ao tema principal do poema.

sugado

d) invertem seu sentido original.

de sono a sono

e) tornam-se confusos e equivocados.

sonado
sangrado

josé lino grünewald

2. (UEMS) Leia atentamente o poema de Lino Grünewald.

de sangue a sangue
O poema concretista, acima transcrito, apresenta as seguintes inovações no campo verbal e visual:
a) abolição do verso tradicional; desintegração do sistema em seus morfemas; a palavra dá lugar ao símbolo
gráfico.
b) apresentação de um ideograma; uso de estrangeirismos; esfacelamento da linguagem.
c) ausência de sinais de pontuação; uso intensivo de
certos fonemas; jogos sonoros e uso de justaposição.
d) uso construtivo dos espaços brancos; neologismo;
separação dos sufixos e dos prefixos; uso de versos
alexandrinos.
e) apresentação de trocadilhos; usos de termos plurilinguísticos; desintegração da palavra e emprego de
símbolos gráficos.

Considere as afirmativas que seguem e indique qual é a
correta.
I. A poesia se fixa no âmbito do consumo auditivo. Esta informação pode ser confirmada pelo percurso cíclico presente no poema e, sobretudo, na repetição do signo forma
com o mesmo sentido em todos os versos do poema.
II. A noção de poesia explora o elemento visual. As constantes inovações estéticas, o uso da folha de papel
como elemento significativo, de rimas internas em
eco e a alternância semântica do signo “forma” são
exemplos das inovações presentes no texto.
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4. (ITA-SP) Na obra Quaderna (1960), João Cabral de Melo Neto
incluiu um conjunto de textos, intitulado “Poemas da cabra”,
cujo tema é o papel desse animal no universo social e cultural nordestino. Um desses poemas é reproduzido abaixo.

Um núcleo de cabra é visível
por debaixo de muitas coisas.
Com a natureza da cabra
outras aprendem sua crosta.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

de sal a sal

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

soldado

Um núcleo de cabra é visível
em certos atributos roucos

b) Qual é o sentido do adjetivo “severina” aplicado a
“morte e vida”?

que têm as coisas obrigadas

o adjetivo severina, derivado de nome próprio muito comum no nordeste,

a fazer de seu corpo couro.
A fazer de seu couro sola,

refere-se a uma vida árida, difícil, marcada pelo sofrimento. também

a armar-se em couraças, escamas:

refere-se ao anonimato em que vivem tantos “severinos”, semelhantes

como se dá com certas coisas

na vida e nas formas de morrer geradas pela miséria.

e muitas condições humanas.
Os jumentos são animais
que muito aprenderam com a cabra.
O nordestino, convivendo-a,
fez-se de sua mesma casta.
Acerca desse poema, não se pode afirmar que:
a) o poeta vê a cabra como um animal forte e que influencia outros seres que vivem em condições adversas.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) aquilo que a cabra parece ensinar aos demais seres é
a resignação e a paciência diante da adversidade.
c) a cabra oferece uma espécie de modelo comportamental para aqueles que precisam ser fortes para enfrentar
uma vida dura.
d) a cabra é um animal resistente ao meio hostil em que
vive, assim como outros animais também o são, como
o jumento.
e) há no poema uma aproximação entre a cabra e o homem nordestino, pois ambos são fortes e resistentes.
5. (Unicamp-SP) Morte e vida severina,
severina de João Cabral de Melo
Neto, traz como subtítulo “auto de natal pernambucano”.
Sabendo-se que a palavra auto “designa toda peça breve,
de tema religioso ou profano, em circulação durante a
Idade Média” (Massaud Moisés, Dicionário de termos literários), responda:

c) Comumente usa-se a expressão “vida e morte”; no
título da peça de João Cabral, entretanto, a sequência
é “morte e vida”. Explique o porquê dessa inversão.
a inversão da expressão reproduz a trajetória de severino, que ao sair
de sua terra depara-se com inúmeras situações de morte (enterros,
velórios, até mesmo o rio seco), para só no final ter uma experiência
de vida (o nascimento da criança).

a) Explique o porquê das adjetivações “de natal” e “pernambucano”, contidas no subtítulo, considerando o
enredo da peça.
no poema, o retirante severino percorre o estado de pernambuco até
chegar a recife, onde tem sua primeira experiência positiva: o nascimento de uma criança, filha de josé, o mestre carpina, fato que o dissuade
da ideia de suicídio. está aí o sentido de “natal”: nascimento (além da
conotação religiosa: a criança que nasce é filha de um carpinteiro de
nome josé, recebe visitas e presentes, etc.). o adjetivo pernambucano
refere-se ao espaço em que transcorre a ação.

6. (Mackenzie-SP) Leia as afirmações a seguir a respeito da
obra de João Cabral de Melo Neto.
I. A Espanha e suas paisagens ocupam parte importante
de sua poesia.
II. Apresenta preocupação com a estética e a arquitetura
da poesia.
III. A própria arte e suas várias manifestações aparecem
como tema constante em seus poemas.
Assinale:
a) se todas são corretas.
b) se apenas II e III são corretas.
c) se apenas I e III são corretas.
d) se apenas I e II são corretas.
e) se nenhuma é correta.
A Geração de 1945 e o Concretismo
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A prosa pós-moderna

Os grandes precursores do experimentalismo narrativo da prosa pós-moderna foram o irlandês James
Joyce e a inglesa Virginia Woolf. Para explorar o universo interior dos indivíduos, esses autores abrem
mão da organização tradicional do romance, propondo novas relações de tempo e espaço narrativos e
novos papéis para narrador e personagens.
João Guimarães Rosa e Clarice Lispector são os
principais responsáveis pela transformação da narrativa ficcional no Brasil.
Guimarães Rosa, por meio de sua prosa de evidentes
marcas regionais, explora as grandes questões universais: os limites entre o bem e o mal; a sanidade e
a loucura; o acaso e o destino, etc. O narrador rosiano algumas vezes se confunde com a personagem
que detém a palavra.
A prosa de Clarice Lispector investiga
vestiga os processos
que tornam o ser humano único:
único para reconhecer
conhecer a
própria
identidade,
ópria id
entidade, as personagens
rsonagens mergulham em
seu universo
iverso interior.
in terior. Esse reconhecimento
conhecimento leva à
reavaliação
avaliação do contexto em que se encontram e ao
questionamento
estionamento de sua submissão em relação
lação à
família
mília e à sociedade.
ciedade. Na obra de Clarice, o narrador
rrador
às vezes ocupa o lugar de uma consciência crítica
que auxilia o leitor a refletir sobre esse processo de
individuação.
Para os dois autores, a principal ferramenta da
criação literária é o trabalho com a linguagem. Em
Guimarães Rosa, isso aparece na forma de experimentação radical com as palavras (resgate de
termos arcaicos, neologismos, reconstrução da fala
regional do interior de Minas Gerais, etc.). Em Clarice
Lispector, a experimentação com a linguagem afeta
principalmente a estrutura da narrativa: o domínio
da técnica do fluxo de consciência é sua principal
característica.

Guimarães Rosa:
o descobridor do
“sertão universal”
Em Grande sertão: veredas, único romance do autor,
a história de Riobaldo é recontada em forma de
monólogo. Criado na fazenda de seu padrinho, no
interior de Minas Gerais, Riobaldo teve alguma instrução escolar formal. Mas sua educação acontece
Suplemento de revisão
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Contos
O regionalismo qu
que
e marcou a ficção da geração de
1930 transforma-se
ansforma-se completamente
mpletamente na prosa de Gu
Guimarães Rosa. Indagações
dagações filosóficas
losóficas sobre grandes
andes
problemas existenciais aparecem
arecem na fala
la de homens
mens
simples e incultos dos sertões
rtões da
das Gerais,
rais, mostrando
strando
que os dramas humanos podem surgir em qualquer
lugar: são universais.
A fama de Guimarães Rosa surgiu com a publicação
do livro de contos Sagarana, de 1948. A obra causou surpresa pela recriação da língua portuguesa,
mais especificamente da fala regional, como língua
literária. As narrativas dos “causos da arraia miúda”,
que parecem ocupar a posição central do livro, aos
poucos revelam as oposições fundamentais que o
autor deseja investigar.
Os contos de Primeiras histórias formam um conjunto
cujo foco principal é o confronto entre sanidade e
loucura. Além disso, retornam os temas do amor, da
violência e do misticismo. A capacidade de apresentar
o olhar infantil, revelada em alguns contos desse livro,
atinge seu ponto máximo na novela Campo geral, em
que o universo do menino Miguilim, personagem de
fundo autobiográfico, é recriado de forma extremamente lírica.
Sobre seu projeto literário, Guimarães Rosa fez a seguinte afirmação:

Romance
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quando se junta a um bando de jagunços e começa
sua longa jornada sertão adentro. Nessa viagem, a
personagem nos guia por meio das sagas das pessoas que habitam os confins das Gerais. Tais narrativas
transformam esse espaço geográfico em um espaço mítico: o sertão se expande, perde suas fronteiras reais e passa a simbolizar a busca de respostas
para as grandes questões humanas: o que é o bem
e o que é o mal?
Na travessia do sertão, Riobaldo aprende a ver a beleza da paisagem, a enfrentar o medo, descobre o amor
e, principalmente, constata que a vida é sempre uma
situação de risco. Vencida a travessia da linguagem
e das especulações da personagem, o leitor aprende
que, para superar os próprios problemas, é preciso
“sair do sertão”, mas só se consegue isso “tomando
conta dele a dentro”.

Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar
um pouquinho o mistério cósmico, esta coisa movente, impossível,
perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é a chamada “realidade”,
que é a gente mesmo, o mundo, a vida. Antes o obscuro que o óbvio,
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A reinvenção da narrativa

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O “sertão universal” de Guimarães Rosa e a prosa introspectiva de Clarice Lispector
provocam uma transformação radical na ficção brasileira.

que o frouxo. Toda lógica contém inevitável dose de mistificação.
Toda mistificação contém boa dose de inevitável verdade, precisamos também do obscuro.
Carta de Guimarães Rosa a seu tradutor
alemão Curt Meyer-Classon datada de
9 de fevereiro de 1965. In: BALBUENA,
Monique. Poe e Rosa à luz da cabala.
Rio de Janeiro: Imago, 1994. p. 52. (Fragmento).

Essa tentativa de “devassar o mistério” da realidade
humana pode ser observada nos seguintes fragmentos do
conto “A terceira margem do rio”, em que um pai de família
constrói uma canoa para remar ininterruptamente no rio,
sem jamais aportar em nenhuma das margens.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim
desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas
sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste
do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era
quem regia, e que ralhava no diário com a gente – minha irmã,
meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer
para si uma canoa.
Era a sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático,
pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o
remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns vinte ou
trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que, ele,
que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e
caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda
era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua: o rio por aí
se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se
poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia em
que a canoa ficou pronta.
Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu
um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou
matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a
gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de
pálida, mascou o beiço e bramou: — “Cê vai, ocê fique, você nunca
volte!” Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim,
me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa
mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava,
chega que um propósito perguntei: — “Pai, o senhor me leva junto,
nessa sua canoa?” Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a
bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda
virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e
desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo — a sombra dela
por igual, feito um jacaré, comprida longa.
Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só
executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de
meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca
mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a
gente. Aquilo que não havia, acontecia. [...]
GUIMARÃES ROSA, João. A terceira margem do rio.
Primeiras estórias. 15. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2001. p. 79-80. (Fragmento).

Estúrdio: estranho,
extravagante.
Pau de vinhático:
madeira
amarelada, pesada
e dura, própria para
construções civis
e navais.

Clarice Lispector: a busca
incansável da identidade
A primeira publicação de Clarice Lispector, Perto do coração selvagem (1943), abalou a crítica especializada por
causa do caráter inovador de sua narrativa intimista.
Clarice publicou vários romances e volumes de contos.
Veja a seguir as obras da autora que mais se destacaram.
Romances
do coração selvagem
• Perto
(1943), obra inaugural
• A maçã no escuro (1961)
• A paixão segundo GH (1964)
aprendizagem ou O livro
• Uma
dos prazeres (1969)
• Água viva (1973)
• A hora da estrela (1977)

Contos
“A imitação
• “Amor”,
da rosa” e “Feliz aniversário”,
no livro Laços de família
(1960)
clandestina”,
• “Felicidade
“Tentação” e “Os desastres
de Sofia”, no livro Felicidade
clandestina (1971)

Sem se preocupar com a linearidade da narrativa, a literatura de Clarice busca a compreensão da consciência
individual, marcada sempre pela grande introspecção das
personagens.
A epifania, na obra de Clarice Lispector, representa o
momento em que as personagens descobrem a própria
identidade a partir de um estímulo
tímulo externo (um fato
corriqueiro, como a visão de um cego mascando chiclete),
capaz de abalar a estrutura prosaica de suas vidas.
Affonso Romano de Sant’Anna identificou
entificou assim
sim a estrutura
trutura
das narrativas de Clarice:
1. A personagem encontra-se numa determinada situação cotidiana.
2. Prepara-se um evento que é pressentido discretamente
pela personagem (algo como uma inquietação).
3. Ocorre o momento que ilumina sua vida (epifania).
4. Apresenta-se o desfecho, no qual a situação da vida
da personagem, após a epifania, é reexaminada.
Em seus contos, a presença constante de animais representa o “coração selvagem da vida”, ou seja, simboliza
a busca das personagens por sua individuação e pela
libertação das amarras sociais.
Em Clarice, o trabalho com a linguagem revela uma desconstrução equivalente àquela vivida pelas personagens,
assumindo uma função libertária.
Veja, no fragmento a seguir, o depoimento da autora
acerca da íntima relação da linguagem com o processo de
busca pela identidade.
Sei que há em mim e em torno de mim significados. Mas como
achá-los? Como procurá-los? Quero saber o meu sinônimo e nem
mesmo a palavra que teria o meu sinônimo eu não posso procurar.
E a vida é curta demais para eu ler o grosso dicionário a fim de por
acaso descobrir a palavra salvadora.
In: WALDMAN, Berta. Clarice Lispector.
São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 12. (Fragmento).
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A prosa pós-moderna

Enem e vestibulares
1. (Fuvest-SP) Leia o trecho do conto “Minha gente”, de
Guimarães Rosa, e responda ao que se pede.

a) Explique o sentido das expressões “bezerro-de-homem”
e “babando água dos olhos”. Relacione-as com o enredo.

Oh, tristeza! Da gameleira ou do ingazeiro, desce um canto, de
repente, triste, triste, que faz dó. É um sabiá. Tem quatro notas,
sempre no mesmo, porque só ao fim da página é que ele dobra o pio.
Quatro notas, em menor, a segunda e a última molhadas. Romântico.
Bento Porfírio se inquieta:
– Eu não gosto desse passarinho!... não gosto de violão... De nada
que põe saudades na gente.

A expressão “bezerro-de-homem” refere-se a Tiãozinho, uma criança

J. Guimarães Rosa. Minha gente. Sagarana.

com quem os bois se solidarizam. A expressão “babando água dos
olhos” remete ao choro do menino. Tiãozinho chora de tristeza pela morte
recente do pai. Sofre pela vergonha que sente diante do comportamento
da mãe — que mantinha um relacionamento amoroso com Agenor
Soronho enquanto o marido estava acamado — e pelos maus-tratos a

b) Explique a expressão “homem-do-pau-comprido-com-o-marimbondo-na-ponta”. Que característica do
carreador Agenor Soronho ela busca evidenciar?
A expressão, utilizada na conversa dos bois, remete a Agenor, que leva

b) Considerando o trecho no contexto de Sagarana, a provável referência, nele presente, a um autor brasileiro
indica que Guimarães Rosa é um escritor nacionalista,
que rejeita o contato com línguas e culturas estrangeiras? Justifique sucintamente sua resposta.

consigo um pedaço de madeira com que os fustiga e cuja pontada

Guimarães Rosa é um escritor nacionalista, mas ele dialoga constantemente

a Tiãozinho quanto em relação aos bois, que assumem a voz direta no

com línguas e culturas estrangeiras, dando uma nova dimensão ao sertão. No

trecho citado.

dolorosa faz lembrar a picada do marimbondo. Essa imagem evidencia
a violência e a exploração cruel do carreador Agenor, tanto em relação

campo linguístico, isso se dá por meio da recriação da fala dos sertanejos,
principalmente pelo uso de neologismos. A partir da apropriação de estruturas
sintáticas de outros idiomas, surge um estilo novo, marcado pela sonoridade
e musicalidade. No campo cultural, a diversidade emerge na universalização
de temas que ganham muitas vezes uma reflexão filosófica e humanística.

2. (Unicamp-SP) “Conversa de bois”, de Guimarães Rosa,
narra acontecimentos de uma viagem no carro de bois,
em que estão o carreador Agenor Soronho, Tiãozinho e
o corpo de seu pai morto. O trecho abaixo reproduz um
dos diálogos entre os bois:

– Que é que está fazendo o carro?
– O carro vem andando, sempre atrás de nós.
– Onde está o homem-do-pau-comprido?
– O homem-do-pau-comprido-com-o-marimbondo-na-ponta
está trepado no chifre do carro...
– E o bezerro-de-homem-que-caminha-sempre-na-frente-dos-bois?
– O bezerro-de-homem-que-caminha-adiante vai caminhando
devagar... Ele está babando água dos olhos...
GUIMARÃES ROSA, João. Conversa de bois.
Sagarana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. p. 317.

164

Suplemento de revisão

MPSR-LIT-T29(162-165)-b.indd 164

3. (UnB – adaptada)

Tomando o tempo da gente, os soldados remexiam este mundo
todo. Milho crescia em roças, sabiá deu cria, gameleira pingou
frutinhas, o pequi amadurecia no pequizeiro e a cair no chão, veio
veranico, pitanga e caju nos campos. Até que voltaram as tempestades, mas entre aquelas noites de estrelaria se encostando. Daí,
depois, o vento principiou a entortar rumo, mais forte – porque o
tempo todo das águas estava no se acabar.
GUIMARÃES ROSA, João. Grande sertão: veredas.
19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 319.

A partir da leitura desse fragmento da obra Grande sertão:
veredas, de Guimarães Rosa, julgue os itens a seguir e
indique se estão certos ou errados.
a) O narrador atesta o passar do tempo por meio de uma
ordenação de eventos naturais segundo a sucessão
temporal desses eventos.
Certo.

b) Esse fragmento de texto descreve efeitos de uma característica climática: a sazonalidade das chuvas, que
se verifica, por exemplo, nas regiões Centro-Oeste e
Nordeste do Brasil.
Certo.
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“Canção do exílio”, de Gonçalves Dias.

que é submetido por Agenor.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a) No trecho, a menção ao sabiá e a seu canto, enfaticamente associados a “Romântico” e a “saudades”, indica
que o texto de Guimarães Rosa pode remeter a um
poema, dos mais conhecidos da literatura brasileira,
escrito em um período em que se afirmava o nacionalismo literário. Identifique o poema a que remete o
texto de Rosa e aponte o nome de seu autor.

TARSilA Do AmARAl EmpREENDimENToS - muSEu DE ARTE
CoNTEmpoRâNEA DA uNivERSiDADE DE São pAulo, São pAulo

4. (UEG-GO)

Excerto 1
Ulisses, o sábio Ulisses, perdera a sua tranquilidade ao encontrar
pela primeira vez o amor. [...] ele estava perdido num mar de alegria
e ameaça de dor. Lóri pôde enfim falar com ele de igual para igual.
Porque enfim ele se dava conta de que não sabia de nada e o peso
prendia a sua voz. Mas ele queria a vida nova perigosa.
LISPECTOR, Clarice. Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 168.

Excerto 2
Entre tantos seres que estão prontos para se tornar donos de
outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele
cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os
cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande
soluço sacudia-a, desafinado. Ele nem sequer tremeu.

Floresta, de Tarsila do Amaral. 1929. Disponível em: <http://
cincinnatiartmuseum.org/Search/collectionresultsitemdetail.
aspx?OID=98233>.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Analisando as interações entre as personagens do romance Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres e da crônica
“Tentação”, responda:
a) Qual a descoberta que aproxima Lóri da menina de
“Tentação”?

Texto 1
Por motivos diferentes Macabéa e Olímpico entraram num açougue. Para ela o cheiro da carne crua era um perfume que a levitava
toda como se tivesse comido. Quanto a ele, o que queria ver era
o açougueiro e sua faca amolada. Tinha inveja do açougueiro e
também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram
do açougue satisfeitos.
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. (Excerto).

lóri e a menina de “Tentação” têm em comum a descoberta do amor
por outro ser.

Texto 2

b) Quais as atitudes, no desfecho das duas narrativas, que
distanciam Ulisses do cachorro de “Tentação”?
ulisses
ulisses se rende e assume o risco de viver um grande amor com lóri.
lóri. Já

Andou pelo Jardim Zoológico entre mães e crianças. De dentro
da jaula o quati olhou-a. Ela o olhou. Nenhuma palavra trocada.
A testa estava tão encostada às grades que por um instante lhe
pareceu que ela estava enjaulada e que um quati livre a examinava.
A jaula era sempre do lado onde ela estava.

o cachorro vai embora e nem olha para trás.

5. (UFPE – adaptada) A beleza convencional da natureza-morta
enquanto estilo pictórico clássico na Europa foi substituída
pela beleza espontânea da arte Pau-Brasil, na qual flores e
frutas eram retratadas in loco, e não em suportes artificiais
como vasos e bandejas. Além da inocência, a arte antropofágica ressaltou também a face bárbara e ilógica da natureza.
Considere as imagens e os textos e analise as proposições
a seguir. Indique qual das proposições é falsa e justifique
sua resposta.
CiNCiNNATi ART muSEum, ohio

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

LISPECTOR, Clarice. Tentação. In: ANDRADE,
Carlos Drummond de et al. Elenco de cronistas modernos.
23. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. p. 88.

LISPECTOR, Clarice. O búfalo. (Excerto).

a) Clarice Lispector é uma escritora eminentemente urbana,
e a natureza em suas obras aparece nos parques públicos;
daí as muitas referências aos “Jardins Botânicos” e aos “Jardins Zoológicos” visitados por seus personagens citadinos.
b) Como naturezas-mortas arrancadas de seu habitat
natural, os nordestinos Macabéa e Olímpico aparecem
descontextualizados no ambiente da cidade grande.
c) Como na pintura antropofágica, Clarice Lispector procura disfarçar a face bárbara e ilógica da natureza de
seus personagens Macabéa e Olímpico.
d) Ao retratar os recortes enjaulados dentro dos quais
as plantas e os bichos sobrevivem para exposição no
seio da cidade grande, Clarice Lispector reflete sobre a
artificialidade da vida moderna e sobre o modo como
a cidade também aprisiona os seres humanos.
e) O título A hora da estrela é irônico porque se refere ao
momento da morte da protagonista, atropelada numa
estrada e jogada numa sarjeta como um bicho.
proposição falsa: c. Clarice lispector não disfarça a face bárbara e
ilógica da natureza de seus personagens, mas a enfatiza, como na

Vaso de rosas
e tulipas, de
Oosterwyck. 1669.

visita de ambos ao açougue.

A prosa pós-moderna
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Tendências contemporâneas.
O teatro no século XX
Das últimas décadas do século XX até hoje, o mundo sofreu transformações profundas em seus
mais variados aspectos. Essa diversidade reflete-se na arte e na literatura
por meio das múltiplas tendências adotadas pelos artistas.

Com o surgimento da internet, a informação passa a
circular de modo extremamente rápido e a televisão
perde o status de veículo mais ágil de transmissão
de dados.
Com o século XXI, nasce o repúdio ao conhecimento
absoluto, estanque. O convite à interdisciplinaridade, à ética e à re
responsabilidade
sponsabilidade social é uma forma
sistência ao uso de recursos
cursos da ciência
ência para
pa
de resistência
torturar
rturar e destruir.
struir.
Do ponto de vista político e econômico,
onômico, a queda
eda do
Muro de Berlim e o fim
m da Guerra Fria dão origem ao
processo
dos
ocesso de globalização,
globalização
obalização ou seja, a integração do
s
mercados mundiais.
O desenvolvimento econômico ocorre de maneira
bastante desigual no período pós-guerra. Enquanto
os países desenvolvidos alcançam índices inéditos
de qualidade de vida, muitos países africanos sofrem
com guerras, miséria e doenças.
No Brasil, o período de 1964 a 1985 é marcado pela
ditadura militar, pela repressão e pela tortura. Ainda assim, a produção cultural é riquíssima e contestadora, gerando movimentos como o Cinema Novo e
o Tropicalismo.

A literatura do mundo
contemporâneo: um espelho
fragmentado
A massificação transforma os indivíduos em seres
anônimos, sem identidade. Nesse contexto, a produção de arte também se massifica, utilizando os
meios de comunicação para atingir o maior público
possível.
A indústria cultural revela-se capaz de identificar e
explorar as tendências e novidades, agradando aos
gostos das diversas classes sociais.
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Ao lado dos títulos mais comerciais, a expansão
do mercado permite que se amplie o espaço para
obras de grande valor literário e para escritores
interessados em experimentar novas abordagens
estéticas.

Marcas da produção
pós-moderna
O desenvolvimento de novas tecnologias de reprodução e difusão da arte provoca o desaparecimento
das fronteiras entre a arte culta e a popular.
Para poder atingir o maior público possível, a arte
pós-moderna incorpora as estéticas do passado de
uma maneira
um
neira inovadora.
inovadora
O recurso à intertextualidade
tertextualidade permite o diálogo co
com
xtos do passado
ssado por me
io de uma releitura, ge
os te
textos
meio
ge-ralmente, de viés irônico.
ônico.
Uma postura comum entre as pessoas da sociedade
pós-moderna é o niilismo, ou seja, a descrença nas
verdades absolutas, nas religiões, nas utopias e nos
ideais humanistas.
Vivendo num mundo sem modelos ou conceitos, o ser
humano se importa apenas em atingir suas metas e
realizar seus desejos.
Temas sérios são tratados com humor, como meio
de tornar menos dramático o contexto social contemporâneo.

A ficção
contemporânea
em Portugal
A tensão política que domina Portugal no final do século XX leva a literatura a manifestar duas principais
tendências: a manutenção do tom neorrealista, com
romances que reproduzem o mundo real, e a busca
de uma nova forma narrativa mais compatível com o
fim da ditadura de Salazar.
Entre os romancistas portugueses contemporâneos
estão Vergílio Ferreira, José Cardoso Pires e Agustina Bessa Luís. Contudo, destacam-se António Lobo
Antunes e José Saramago, que tornaram a literatura
portuguesa conhecida em todo o mundo.
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Após o fim da Segunda Guerra ocorrem mudanças
profundas nos valores da sociedade, com o questionamento dos limites da consciência, do consumismo e da exploração de outros seres humanos.
Ecoando essas mudanças, os artistas compõem canções de protesto; a sociedade organiza movimentos
contra a discriminação sexual e racial.

Na literatura, essa tendência manifesta-se especialmente nos best-sellers, livros da moda que entram
nas listas dos mais vendidos. As editoras investem
em propaganda, marketing e pesquisas para maximizar as vendas de seus livros.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Os extremos
do século XX

Lobo Antunes e
as marcas indeléveis
da guerra
O pesadelo da guerra é o tema principal dos romances de António Lobo Antunes, que testemunhou por
três anos a Guerra Colonial em Angola. Sua obra mais
célebre é Os cus de Judas, de 1979, no qual o narrador-protagonista faz uso do fluxo de consciência e
do diálogo com o leitor para questionar a falta de
sentido da guerra.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Saramago: o olhar do presente
analisa o passado
Em 1998, José Saramago torna-se o primeiro escritor
de língua portuguesa a ser agraciado com o prêmio
Nobel de Literatura.
A identidade literária de Saramago é marcada por um
tipo de romance histórico em que o narrador traz
fatos do passado para o presente, analisando-os.
É o caso do romance Memorial do convento, que faz
um retrato do período barroco português ao longo do
reinado de D. João IV. Essa obra levou o autor a ser
conhecido internacionalmente.
Outra marca da literatura de Saramago é a criação de
situações ficcionais que remetem a episódios históricos reais.
reais É o que ocorre na obra futurista O ano de 1993,
escrita
crita após
ap a Revolução
Revolução dos Cravos,
avos, responsável pe
pelo
tadura salazarista.
salazarista. Nesse
sse romance, as cidades
fim da ditadura
tomadas
madas por
po lobos ferozes são alegorias
egorias dos órgãos repressores que dominaram
dominaram Portugal
rtugal por
po mais de 40 anos.
anos.
Tanto nos romances
mances históricos
hi
quanto nas alegorias
egorias
que remetem
metem o leitor
leitor às preocupações
eocupações sociais contemporâneas, é possível perceber claramente um comprometimento com a ideologia marxista e a defesa dos
direitos humanos.

Os rumos da prosa brasileira
contemporânea
Para retratar a produção da prosa contemporânea no
Brasil é preciso considerar três diferentes gêneros
narrativos: o conto, a crônica e o romance.

O conto
O conto é um gênero narrativo muito adotado nas
últimas décadas por refletir a velocidade do mundo
contemporâneo e possibilitar a aproximação com a
notícia, com os aspectos mais prosaicos da realidade pelos quais se interessam os leitores atuais.
Nos contos também é possível identificar o desejo de
reinvenção das estruturas narrativas, com o rompimento
dos padrões tradicionais de desenvolvimento de enredo.
Muitos contistas contemporâneos brasileiros desenvolvem temáticas relacionadas aos problemas da vida
nos grandes centros urbanos, como a violência. Os
mais conhecidos são João Antônio, Dalton Trevisan,
Sérgio Sant’Anna, Ricardo Ramos, Luiz Vilela, Rubem
Fonseca e Inácio de Loyola Brandão.

Outra tendência do conto contemporâneo é o realismo fantástico, no qual o extraordinário e as fronteiras entre a realidade e o maravilhoso, o insólito,
são questionados. Murilo Rubião, J. J. Veiga e Moacyr
Scliar destacam-se nessa vertente.
Nos contos desses autores, o fantástico surge em
meio ao cotidiano e produz um estranhamento que
provoca reflexões no leitor. É o caso do conto “O
centauro no jardim” (1980), de Moacyr Scliar, no qual
o nascimento de um ser metade menino e metade
cavalo permite a reflexão sobre o que é ser diferente
em uma sociedade massificada.
A ficção intimista também marca presença entre
as narrativas curtas contemporâneas. Nelas, os encontros e desencontros amorosos são expostos em
um tom reflexivo e de cumplicidade com o leitor.
Destacam-se: Caio Fernando Abreu, Lygia Fagundes
Telles, Autran Dourado, Fernando Sabino, Otto Lara
Resende, Luiz Vilela e Heloísa Seixas.

A crônica
A crônica, um gênero narrativo que transita entre o
conto e a notícia, parte de fatos do cotidiano que
despertam a sensibilidade do cronista, levando-o a
refletir sobre a realidade. A crônica aborda diferentes
temas e pode promover reflexão e denúncia, produzir
humor, analisar relacionamentos amorosos, etc.
Bastante popular
pular e prestigiado no Brasil
Brasil, esse gênero foi cultivado
ltivado por gr
grandes escritores, de Machado de Assis e Drummond
ummond a Lu
Luis Fernando
rnando Verissimo e
Martha
rtha Medeiros.

O romance
Talvez o romance brasileiro seja o gênero ficcional
com menos transformações formais ao longo de
sua história. A produção de gêneros mais populares,
como o policial e a ficção científica, é estimulada
para ampliar o público leitor.
Os romances regionais são uma forte tradição na
narrativa ficcional brasileira. Nessa vertente destaca-se João Ubaldo Ribeiro, com a obra Viva o povo
brasileiro.
Os romances autobiográficos, que despontaram nos
anos 1970, trazem a memória pessoal dos autores e, às
vezes, denúncias sociais, como é o caso das obras que
narram experiências vividas durante a ditadura militar.
Renato Tapajós, Alfredo Sirkis, Fernando Gabeira e Marcelo Rubens Paiva são alguns dos escritores que levam
ao público os dramas por que passaram nesse período.
Os romances da ficção memorialista retratam diferentes épocas ao abordar a história e a política do
país e a vida pessoal de seus autores. Quarup, de Antonio Callado, compõe um amplo retrato da política
e da sociedade brasileira, de Getúlio Vargas à ditadura militar. Outros romances que sobressaem são:
Agosto, de Rubem Fonseca, e Quase memória, de Carlos Heitor Cony. Entre os escritores da atualidade,
destacam-se Milton Hatoum e Raduan Nassar, com
romances que mesclam o resgate de memórias familiares e a origem libanesa.
TEndêncIAS conTEmpoRânEAS. o TEATRo no SécULo XX
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O novo lirismo português
Se a prosa ficcional portuguesa contemporânea se
notabilizou pela abordagem crítica das guerras coloniais e da ditadura, a poesia revela uma grande diversidade de temas e formas que cria um ambiente
de intensa liberdade criativa.
Poetas como E. M. de Melo e Castro, Ana Hatherly e
Herberto Helder enveredam por uma experimentação
formal e uma aproximação com o Surrealismo.

Sophia de Mello:
a essência revelada
Além das experiências formais, poetas como Sophia de
Mello revisitam temas importantes ligados à identidade portuguesa e exploram ao máximo a relação
lação en
entre
a pa
palavra
lavra (que
ue no
nomeia)
meia) e a coisa
isa (que é nomeada),
meada), de
modo a revelar
velar a essência do ser humano
humano.

Gonçalo Tavares:
uma voz para o século XXI
Apesar de jovem, Gonçalo Tavares alcança reconhecimento literário e produz romances, poemas,
peças de teatro e contos. Avesso às formas poéticas tradicionais, ele revela, de modo inesperado,
a transcendência de coisas, gestos e pequenos
acontecimentos.

Lirismo e experimentação
na poesia brasileira
contemporânea
A poesia brasileira produzida depois da década de
1970 e das experiências feitas pelos concretistas
apresenta tendências bastante distintas.

Tropicália: “seja marginal,
seja herói”
O Tropicalismo busca resgatar as ideias de Oswald
de Andrade expressas nos manifestos Pau-brasil e
Antropófago para produzir obras em que as influências
estrangeiras sejam incorporadas e misturadas à cultura local, mesclando ritmos e subvertendo a música
popular brasileira. Outra característica importante do
movimento é a utilização de meios de comunicação
como a TV na divulgação de seus trabalhos.
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O nome poesia marginal refere-se, especialmente,
ao modo como os poemas circulam: cópias mimeografadas, penduradas em varais, arremessadas do
alto de prédios ou distribuídas na rua.
Uma característica importante da poesia marginal é
resistir culturalmente ao período de repressão política utilizando-se do humor e da alegria.
Os principais nomes desse movimento são: Chacal,
Charles, Ronaldo Bastos, Ledusha, Cacaso, Francisco
Alvim, Pedro Lage, Luiz Olavo Fontes, Afonso Henrique, Glauco Mattoso e Roberto Piva.
Um poeta que começa na poesia marginal, mas logo
desenvolve uma obra mais pessoal, é Paulo Leminski,
que experimenta aproximações com o Concretismo,
utiliza-se do “palavra puxa palavra” e envereda pela
criação de haicais, poemas de origem japonesa que
exigem muita precisão em sua composição.
A partir da década de 1970, surgem outros poetas
importantes como Ana Cristina César, Antônio Cícero, Alice Ruiz, Armando Freitas Filho, Zuca Sardan, Eucanaã Ferraz, Frederico Barbosa e Arnaldo Antunes.

A reinvenção da linguagem
e o cotidiano redescoberto
Um poeta importante
portante na cena literária brasileira atual
é Manoel
noel de Barros
Barros, que, tal como Guimarães Rosa na
prosa,
pr
busca reinventar
inventar as palavras de modo a revelar
um olhar
har diferente para o mundo.
mu ndo.
Também merece
rece destaque Ad
Adélia
élia Prado,
Prado qu
que retoma
Drummond
ummond (ao re
retratar
tratar cenas simples do cotidiano)
cotidiano )
e Manuel
Ma nuel Bandeira (ao conferir
nferir aos poemas
emas um lirisrismo indiscutível).
discutível).

Panorama do
teatro brasileiro
no século XX
Segundo o crítico Sábato Magaldi, o teatro brasileiro do século XX tem início verdadeiramente com
a peça Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, em
1943. Até então, a cena teatral do Brasil é dominada
por peças de autores estrangeiros.
A exceção a esse panorama é O rei da vela, de Oswald
de Andrade, escrita em 1933, mas só levada ao palco
em 1967. Nela, o autor parte de influências do Modernismo europeu para retratar o atraso cultural
e econômico do país a partir da história do agiota
Abelardo I, um fabricante de velas.

Nelson Rodrigues:
o “anjo pornográfico”
Vestido de noiva é uma peça inovadora em diversos
sentidos. Do ponto de vista formal, abandona a linearidade cronológica e institui três planos — realidade, memória e alucinação — nos quais a história se
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Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O romance policial urbano, uma vertente já há muito
tempo consagrada pelos autores de língua inglesa,
desponta no Brasil por meio das obras de Luiz Alfredo Garcia-Roza, Patrícia Melo e Jô Soares.

A poesia marginal

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Outra vertente do romance brasileiro contemporâneo é a narrativa intimista, influenciada tanto
pelo resgate de memórias quanto pela pressão do
espaço urbano. Destacam-se os nomes de Lygia Fagundes Telles, Lya Luft, Nélida Piñon e Chico Buarque
de Hollanda.

desenrola. Já a linguagem é concisa e a seleção de
palavras, precisa. O tema traz a questão da repressão sexual para o centro do palco em uma época
bastante moralista e conservadora.
As dezessete peças que Nelson Rodrigues escreveu
costumam ser agrupadas em: psicológicas, que destacam problemas do ser humano como indivíduo e
como membro de uma sociedade hipócrita; míticas,
que tratam dos instintos humanos, da tentativa de
compreender as origens de ações e sentimentos;
e as tragédias cariocas, enredos criados para desmascarar o egoísmo, a futilidade e a mesquinhez do
mundo moderno.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Jorge Andrade
e o Brasil rural
Em 1955, A moratória, de Jorge Andrade, representa
a entrada do Brasil rural no teatro moderno. A peça
apresenta, simultaneamente, dois momentos de uma
família de grandes proprietários de terra, antes e
depois da crise de 1929.
Ariano Suassuna também incorpora o Brasil rural em seu
teatro mesclando referências eruditas e populares. Em
peças como Auto da compadecida, a estrutura quase medieval do auto é utilizada para contar a história de tipos
populares por meio de uma linguagem bastante coloquial.

Os conflitos urbanos
chegam ao palco
O Teatro de Arena touxe
ouxe uma contribuição importante à dramaturgia brasileira ao tematizar os conflitos
urbanos originados pelo desenvolvimento e modernização do país. Ainda durante o regime militar, o
grupo adere à luta contra a ditadura.
Um dos autores, Gianfrancesco Guarnieri, aborda, em Eles
não usam black-tie (1958), a exploração dos operários
sob uma ótica marxista.
Oduvaldo Viana Filho, outro autor do grupo, também
critica o capitalismo em suas peças. Em Rasga coração, por exemplo, ele mostra os conflitos entre um
ex-militante comunista e seu filho, um jovem pouco
interessado em revoluções e transformações sociais.

Outro dramaturgo preocupado com as classes menos
favorecidas é Dias Gomes. Em sua primeira peça, O pagador de promessas, ele conta a história de Zé-do-Burro,
um agricultor humilde que vai até Salvador agradecer
pela cura do animal ao qual deve seu apelido. O conflito
instaura-se quando o padre impede sua entrada na igreja,
pois a promessa havia sido feita originalmente em nome
de uma divindade do candomblé e envolvia um burro.
Inicia-se, então, um confronto que termina com a morte
do protagonista.
Na década de 1960, destaca-se Plínio Marcos, que
revoluciona o teatro com peças protagonizadas por
personagens marginalizadas, denunciando a hipocrisia da sociedade burguesa.

As comédias de costume
voltam à cena
A censura e a repressão durante a ditadura são responsáveis por um esvaziamento do teatro brasileiro.
O grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone é uma das exceções desse cenário com seu humor irreverente e
peças experimentais, criadas coletivamente.
Uma tendência mais atual na comédia é o “besteirol”, peças que exploram os aspectos cômicos do
dia a dia e são responsáveis por levar um grande
público ao teatro.
Atualmente, o teatro brasileiro conta com autores
variados
riados que produzem textos de alta qualidade.
qualidade
Além disso, também há grandes desenvolvimentos
em relação à encenação, já que surgem grandes diretores , capazes de concretizar no palco, com competores,
tência e originalidade, as ambições e intenções dos
dramaturgos.
A televisão representa uma nova área de atuação
para dramaturgos como Dias Gomes. Ao se adaptarem às novas exigências dessa linguagem, eles
contribuem para tornar a telenovela brasileira reconhecida em todo o mundo.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Tema animado: Tendências contemporâneas da literatura portuguesa.
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Tendências contemporâneas. O teatro no século XX

Enem e vestibulares
(Enem-Inep) Textos para as questões 1 e 2.

Texto 2
Raduan Nassar lançou a novela Um copo de cólera em 1978,
fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes, em
que a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. O embate
conjugal ecoava o autoritário discurso do poder e da submissão de
um Brasil que vivia sob o jugo da ditadura militar.
COMODO, R. Um silêncio inquietante. IstoÉ
IstoÉ. Disponível em: <http://
www.terra.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2009.

1. Considerando-se os textos apresentados e o contexto
político e social no qual foi produzida a obra Um copo de
cólera, verifica-se que o narrador, ao dirigir-se à sua parceira, nessa novela, tece um discurso
a) conformista, que procura defender as instituições nas
quais repousava a autoridade do regime militar no
Brasil, a saber: a Igreja, a família e o Estado.
b) pacifista, que procura defender os ideais libertários
representativos da intelectualidade brasileira opositora
à ditadura militar na década de 70 do século passado.
c) desmistificador, escrito em um discurso ágil e contundente, que critica os grandes princípios humanitários
supostamente defendidos por sua interlocutora.
d) politizado, pois apela para o engajamento nas causas
sociais e para a defesa dos direitos humanos como uma
única forma de salvamento para a humanidade.
e) contraditório, ao acusar a sua interlocutora de compactuar com o regime repressor da ditadura militar, por
meio da defesa de instituições como a família e a Igreja.
2. Na novela Um copo de cólera, o autor lança mão de recursos
estilísticos e expressivos típicos da literatura produzida
na década de 70 do século passado no Brasil, que, nas
palavras do crítico Antonio Candido, aliam “vanguarda
estética e amargura política”. Com relação à temática
abordada e à concepção narrativa da novela, o texto 1
a) é escrito em terceira pessoa, com narrador onisciente,
apresentando a disputa entre um homem e uma mulher
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c)

d)
e)

3. (UEG-GO) Texto para a próxima questão.

Pai, afasta de mim esse cálice
Pai, afasta de mim esse cálice
Pai, afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta.
Disponível em: <http://natura.di.uminho.pt/~jj/musica/
html/brasil-calice.html>. Acesso em: 19 set. 2007.

Durante a ditadura militar, a censura política funcionou
como uma mordaça à liberdade de expressão no Brasil. Em
função disso, artistas de diversas tendências usaram a sua
criatividade na produção de obras de forte apelo político,
mas que, ao mesmo tempo, preservavam a beleza estética. Um exemplo é a canção “Cálice”, composta por Chico
Buarque e Gilberto Gil, em 1973. Sobre a expressividade
poética e política dessa canção, é incorreto afirmar:
a) Ela explora o duplo sentido que se pode verificar na
leitura do vocábulo “cálice”, em razão da identidade
fônica entre esta palavra e a forma verbal do verbo
“calar”, na terceira pessoa do imperativo.
b) Percebe-se a manifestação de uma intertextualidade
entre os três primeiros versos e o contexto bíblico da
crucificação de Cristo.
c) “Bebida amarga”, no contexto da canção, metaforiza o
contexto sócio-histórico em que ela foi composta.
d) A canção é um exemplo da bossa nova, um gênero
musical que tentou extirpar qualquer influência norte-americana na música popular brasileira.
4. (ITA-SP) Leia o texto abaixo e responda à questão seguinte:

Solar
Minha mãe cozinhava exatamente:
arroz, feijão-roxinho, molho de batatinhas.
Mas cantava.
PRADO, Adélia. O coração disparado.
Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
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NASSAR, R. Um copo de cólera. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

b)
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Texto 1
[...] já foi o tempo em que via a convivência como viável, só exigindo
deste bem comum, piedosamente, o meu quinhão, já foi o tempo
em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora sem
ceder contudo no que me era vital, já foi o tempo em que reconhecia a
existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda
“ordem”; mas não tive sequer o sopro necessário, e, negado o respiro,
me foi imposto o sufoco; é esta consciência que me libera, é ela hoje
que me empurra, são outras agora minhas preocupações, é hoje outro o
meu universo de problemas; num mundo estapafúrdio – definitivamente fora de foco – cedo ou tarde tudo acaba se reduzindo a um ponto de
vista, e você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita
que paparica uma piada: impossível ordenar o mundo dos valores,
ninguém arruma a casa do capeta; me recuso pois a pensar naquilo
em que não mais acredito, seja o amor, a amizade, a família, a igreja,
a humanidade; me lixo com tudo isso! me apavora ainda a existência,
mas não tenho medo de ficar sozinho, foi conscientemente que escolhi
o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes [...].

em linguagem sóbria, condizente com a seriedade da
temática político-social do período da ditadura militar.
articula o discurso dos interlocutores em torno de uma
luta verbal, veiculada por meio de linguagem simples
e objetiva, que busca traduzir a situação de exclusão
social do narrador.
representa a literatura dos anos 70 do século XX e aborda, por meio de expressão clara e objetiva e de ponto
de vista distanciado, os problemas da urbanização das
grandes metrópoles brasileiras.
evidencia uma crítica à sociedade em que vivem os personagens, por meio de fluxo verbal contínuo de tom agressivo.
traduz, em linguagem subjetiva e intimista, a partir do
ponto de vista interno, os dramas psicológicos da mulher moderna, às voltas com a questão da priorização
do trabalho em detrimento da vida familiar e amorosa.

Nesse pequeno poema, a escritora Adélia Prado consegue
não só registrar um traço singular do cotidiano da própria
mãe, como também constrói dessa mulher um retrato, que
apresenta duas facetas: uma relativa à posição social e
outra, ao temperamento. Particularize essas duas facetas
e aponte como a estruturação sintática as instaura.
No poema transcrito, a simplicidade característica dos versos de Adélia
Prado é evidente na maneira de se referir à própria mãe. Do ponto de vista
social, uma mulher voltada para as atividades domésticas, exercidas sem sofrimento. Já seu temperamento é denunciado pela alegria de cantar enquanto
desenvolve as tarefas diárias; trata-se, portanto, de alguém disposta à vida,
metódica a ponto de cozinhar com exatidão (“exatamente”), mas realizando
a tarefa de forma alegre. As duas facetas são indicadas também pelo aspecto
sintático: a tarefa de cozinhar, desempenhada com precisão quase científica
da cozinheira, é acompanhada pela leveza do canto, numa oposição reforça-
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da pela adversativa (“Mas”) do terceiro verso. Além disso, os verbos cozinhar
e cantar nos remetem, semanticamente, ao trabalho e ao prazer, mostrando

III. A redação de um dos versos do texto no plural deve
resultar em “Mas sabemos que dores assim pungentes
não há de ser inúteis”.
Está correto o que se afirma somente em
a) I.

c) III.

b) II.

d) I e II.

e) II e III.

6. No contexto histórico brasileiro do final dos anos de 1970, a
composição de João Bosco e Aldir Blanc revela-se como uma
a) estratégia política de conciliação entre os movimentos
sociais e o governo militar, durante a Abertura Política.
b) denúncia política contra o regime militar e a favor da
campanha pela anistia aos presos e aos exilados políticos.
c) ação contra a suspensão dos direitos e garantias individuais às entidades ligadas à defesa dos direitos humanos.
d) manifestação de euforia pela revogação das leis arbitrárias do regime militar, como a da Lei de Greve e a
de censura.
e) posição política favorável à imediata convocação de eleições presidenciais e de adesão à campanha das Diretas Já.
7. (Unemat-MT – adaptada) Texto para a questão.

a capacidade da mulher de aproximar essas duas atividades.

(Vunesp/Senac-SP) As questões de números 5 e 6 referem-se ao texto:

O bêbado e a equilibrista
Caía a tarde feito um viaduto
E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos
A lua, tal qual a dona do bordel,
Pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel
E nuvens, lá no mata-borrão do céu,
Chupavam manchas torturadas, que sufoco
Louco, o bêbado com chapéu-coco
Fazia irreverências mil pra noite do Brasil,
Meu Brasil,
Que sonha com a volta do irmão do Henfil,
Com tanta gente que partiu num rabo de foguete:
Chora a nossa pátria-mãe gentil
Choram marias e clarisses no solo do Brasil.
Mas sei que uma dor assim pungente
Não há de ser inutilmente, a esperança
Dança na corda bamba de sombrinha
E em cada passo dessa linha pode se machucar.
Azar, a esperança equilibrista
Sabe que o show de todo artista tem de continuar.

O que não sei fazer desmancho em frases.
Eu fiz o nada aparecer.
(Represente que o homem é um poço escuro.
Aqui de cima não se vê nada.
Mas quando se chega ao fundo do poço já se pode ver o nada.)
Perder o nada é um empobrecimento.
BARROS, Manoel de. Livro sobre nada
nada.

Assinale a alternativa correta com relação ao poema acima.
a) O nada é matéria de poesia.
b) Os versos são regulares e simétricos.
c) As propostas do Modernismo foram abandonadas.
d) O poeta usa versos regulares e fixos.
e) O desconhecimento da forma se transforma em versos.
8. (UEG-GO) Leia o poema abaixo e responda aos itens em seguida.

Grande Desejo

João Bosco e Aldir Blanc.

5. Considere as afirmações acerca do texto.
I. Em “Choram marias e clarisses no solo do Brasil”, o
efeito de sentido decorre da mudança dos nomes próprios para comuns e de sua pluralização, o que faz com
que esses nomes designem, genericamente, mulheres
brasileiras que choram a partida de seus entes queridos.
II. Em “a esperança / Dança na corda bamba de sombrinha
/ E em cada passo dessa linha pode se machucar”, há
uma referência metafórica à possibilidade de ser frustrada a confiança na volta dos que partiram do Brasil.

1 Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia,
2 sou mulher do povo, mãe de filhos, Adélia.
3 Faço comida e como.
4 Aos domingos bato o osso no prato pra chamar cachorro
5 e atiro os restos.
6 Quando dói, grito ai.
7 Quando é bom, fico bruta,
8 as sensibilidades sem governo.
9 Mas tenho meus prantos,
10 claridades atrás do meu estômago humilde
11 e fortíssima voz pra cânticos de festa.
12 Quando escrever o livro com o meu nome
13 e o nome que eu vou pôr nele, vou com ele a uma igreja,
14 a uma lápide, a um descampado,
15 para chorar, chorar, e chorar,
16 requintada e esquisita como uma dama.
PRADO, Adélia. Bagagem. 19. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 10.

Tendências contemporâneas. o teatro no século XX
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a) Identifique duas atividades que fazem do sujeito lírico
deste poema uma “mulher do povo”.

a) crítica à internacionalização da cultura, reivindicando
o privilégio dos temas nacionais.

As atividades que fazem do eu lírico uma “mulher do povo” são

b) sátira do melodrama, o que dá dimensão autocrítica à peça.

preparar a comida e bater o osso no prato para chamar cachorro

c) sátira do cinema, indicando a superioridade estética
do teatro.

(ou comer e atirar os restos ao cachorro).

d) intertextualidade, visando indicar o caráter universal
das paixões humanas.

b) Explique o efeito de sentido criado pela palavra “mas”
(nono verso) em relação aos versos anteriores.
O “mas” marca a oposição entre a “mulher do povo” caracterizada
nos versos anteriores e a mulher sensível dos seguintes.

c) Explique qual o “grande desejo” do sujeito lírico do poema.
O “grande desejo” do sujeito lírico é escrever um livro com o seu

e) metalinguagem, visando revelar o caráter ficcional da
construção dramática.
11. (Unicamp-SP) Considera-se a estreia da peça Vestido de
noiva (1943), de Nelson Rodrigues, um marco na renovação
do teatro brasileiro.
a) Cite a principal novidade estrutural da peça e comente.
A cenografia apresenta, em Vestido de noiva, a exigência de leitura
em três níveis – um representando a realidade; outro, as lembranças;

nome (versos 12-16).

e um último, uma espécie de projeção alucinada e paranoica dos

O homem de lata
Está na boca de espera
De enferrujar.
O homem de lata

Se relva nos cantos
E morre de não ter um pássaro
Em seus joelhos.

acontecimentos –, o que causou espanto na época.

b) Por que no encerramento da peça uma rubrica indica
que a “Marcha nupcial” e a “Marcha fúnebre” devem
ser executadas simultaneamente?
A “Marcha nupcial” e a “Marcha fúnebre” devem ser tocadas simultaneamente porque, nesse momento, ocorre a união de Pedro e

A partir da leitura do poema, assinale a afirmativa INCORRETA
INCORRETA.
a) O homem de lata representa um repúdio de Manoel de
Barros ao mundo do progresso tecnológico.
b) Manoel de Barros, ao se referir a um homem criado
pela tecnologia, enaltece o progresso materialista.

Lúcia, graças à morte de Alaíde.

12. (Unicamp-SP)

Amor é fogo que arde sem se ver;

c) O homem de lata sofre a falta de um contato mais direto
com o elemento natural, representado pelo pássaro.

É ferida que dói e não se sente

d) Na poética de Manoel de Barros, é recorrente a valorização de coisas impróprias à geração de lucro.

É dor que desatina sem doer;

É um contentamento descontente;
CAMÕES. Lírica. Seleção, prefácio e notas
de Massaud Moisés. São Paulo: Cultrix, 1963.

e) A ausência de uma comunhão com a natureza desvitaliza O homem de lata, prestes a enferrujar.
10. (Fuvest-SP)

Clessi (choramingando) – O olhar daquele homem despe a gente!
Mãe (com absoluta falta de compostura) – Você exagera, Scarlett!

Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo.
Mal de te amar neste lugar de imperfeição
Onde tudo nos quebra e emudece
Onde tudo nos mente e nos separa.

Clessi – Rett é indigno de entrar numa casa de família!

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner.
Terror de te amar. In: Antologia poética.

Mãe (cruzando as pernas; incrível falta de modos) – Em compensação, Ashley é espiritual demais. Demais! Assim também não gosto.
Clessi (chorando despeitada) – Ashley pediu a mão de Melânie!
Vai-se casar com Melânie!
Mãe (saliente) – Se eu fosse você, preferia Rett (Noutro tom).
Cem vezes melhor que o outro!
Clessi (chorosa) – Eu não acho!
Mãe (sensual e descritiva) – Mas é, minha filha! Você viu como
ele é forte? Assim! forte mesmo!
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9. (UFMT) Manoel de Barros, uma das mais sólidas referências literárias mato-grossenses, é autor de “O homem de
lata”, da obra Gramática expositiva do chão, de 1968.

Dos dois textos transcritos, o primeiro é de Luís Vaz de
Camões (século XVI) e o segundo, de Sophia de Mello
Breyner Andresen (século XX). Compare-os, discutindo,
através de critérios formais e temáticos, aspectos em
que ambos se aproximam e aspectos em que ambos se
distanciam um do outro.
Apesar do tema comum, os dois tratam do amor. Camões se vale de
versos decassílabos, enquanto Sophia faz a opção contemporânea

No trecho acima, as personagens de Vestido de noiva subitamente se põem a recitar os diálogos do filme E o vento
levou. No contexto dessa obra de Nelson Rodrigues, esse
recurso de composição configura-se como:
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A narrativa africana de língua portuguesa
A rica tradição de literatura oral das colônias africanas lusófonas foi aproveitada
pelos escritores engajados nos processos de independência e na
construção de literaturas verdadeiramente nacionais.

A África que
conta histórias
Em culturas sem escrita, a literatura oral é um elemento
importante na construção da identidade e renova-se continuamente ao passar de geração para geração.
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Tradição oral, ficção escrita:
encontros necessários
Nos países africanos lusófonos, a taxa de analfabetismo é
muito elevada: 33,2% em Angola e 53,5% em Moçambique.
Nesse contexto, a literatura oral tem um papel muito
importante na vida das pessoas.
Muitos escritores africanos optam por incorporar em suas
obras essa cultura popular e oral que resistiu à opressão
colonial.

Escritores angolanos:
engajamento político
e criação literária
Durante o período de dominação sobre Angola, Portugal
promove o desenvolvimento estrutural e social da região
para facilitar a exploração da colônia. Nesse processo, o
romance é trazido para o país africano já no século XIX e
passa a ser adotado por vários escritores locais.

A ficção a serviço da História
Uma instituição importante para a independência das
colônias africanas lusófonas e para a formação de suas
literaturas é a Casa dos Estudantes do Império. É nesse
local que os jovens das colônias que estudam em Portugal
discutem ideias de emancipação política.
Escritores como Agostinho Neto, José Luandino Vieira e Pepetela frequentam esse espaço e têm papéis importantes
no processo de independência de Angola.
Para que a literatura cumpra seu papel no projeto de independência, os escritores angolanos investem na recriação
do passado por meio de narrativas.

Luandino Vieira: o peso
político da palavra
Grande parte da produção literária de Luandino Vieira é
escrita no campo de concentração de Tarrafal de Santiago,
Cabo Verde, onde ele é preso por participar das lutas pela
independência de Angola.

A cidade e a infância, de 1957, é o livro que marca publicamente o início de sua carreira literária. Os contos da obra
revelam a vida nas ruas e nos musseques, bairros pobres
de Luanda, em narrativas criadas a partir de suas próprias
experiências.
Nesses contos, a divisão social tão presente em Angola é
vista sob a ótica de uma criança e por meio de um lirismo
que se sobrepõe, muitas vezes, à violência e à dureza da
realidade local.
Outro tema presente na obra de Luandino é a modernização
trazida pela administração portuguesa, por meio das indústrias e máquinas. O autor revela a dimensão complexa
que esse processo assume em Angola: a promessa de um
futuro mais próspero convive com o impacto das máquinas
na vida da população.
A obra de Luandino Vieira revela uma crença no poder
transformador da literatura, principalmente no sentido de
conferir a Angola uma identidade própria e de fortalecer o
desejo de independência política.

Pepetela:
o contador de
histórias ancestrais
Angolano, Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos participa ativamente da independência de seu país e chega
até mesmo a se envolver na luta armada. Seu pseudônimo
literário, Pepetela, significa “pestana” em Umbundo, uma
das línguas Banto faladas no país.
Em seu projeto de participar da construção de uma literatura verdadeiramente nacional, Pepetela procura rever a
história de Angola por meio da ficção, fazendo um interessante uso de alegorias que revelam aspectos definidores
da identidade do país.
Um bom exemplo disso é o romance Parábola do cágado
velho, que tem como personagem principal Ulume, o
primeiro homem de um mundo ainda não maculado pelo
ser humano e que todos os dias espera pela passagem
de um velho cágado, animal que simboliza a sabedoria.
Nesse mundo, Ulume vive harmoniosamente com Muari,
com quem tem diversos filhos. O equilíbrio é rompido pelo
envolvimento do protagonista com Munakazi, uma jovem
aldeã, e pela explosão de uma granada que o fere, eventos
que representam as forças desestabilizadoras do amor
e da guerra.
O romance também conta a luta entre Kanda e Luzolo, filhos de Ulume, uma alegoria para a disputa entre o MPLA e
a UNITA, durante a guerra civil. Esse processo de retomada do passado mítico de Angola para pensar o presente é
uma constante na obra de Pepetela.
A nArrAtivA AfricAnA de línguA portuguesA
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Ondjaki: a vida que segue
O contexto político da guerra civil, que vitimou mais de
1 milhão de angolanos, é determinante para a produção
literária de Ondjaki.
No romance Bom
m dia camaradas
camaradas, Ondjaki constrói um retrato lírico
rico da cidade
dade de Luanda, na Angola
gola da década de 19
1980,
quando o país tenta organizar-se política e socialmente
depois da independência.
Ao abordar a transição entre o domínio colonial e a nova
administração
ministração revolucionária
revolucionária, essa
sa obra evidencia o qu
que a
sociedade
ainda tem de conquistar: embora haja
soci
edade angolana
lana aind
liberdade, os papéis sociais estão todos fora de lugar.

Moçambique: um escritor
revela seu país
A prosa ficcional de Moçambique, se comparada à de Angola, ainda está no início de sua produção. Porém, um autor
tem conseguido abrir as portas da cultura moçambicana
ao mundo: Mia Couto.
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O escritor moçambicano Mia Couto recebeu a rica influência cultural de seu país, que mescla a cultura europeia,
sobretudo portuguesa, e a tradição tribal africana. Sua
sensibilidade literária e seu lirismo destacam-se no panorama das obras em língua portuguesa.
As tocantes descrições e inesperadas criações de
imagens aproximam Mia Couto de escritores como João
Guimarães Rosa e Manoel de Barros, que reconhecidamente o influenciaram.
Observe.
A morte é como o umbigo: o quanto nela existe é a sua
cicatriz, a lembrança de uma anterior existência. A bordo
do barco que me leva à Ilha de Luar-do-Chão não é senão a
morte que me vai ditando suas ordens. Por motivo de falecimento, abandono a cidade e faço a viagem: vou ao enterro
de meu Avô Dito Mariano.
Cruzo o rio, é quase já noite. Vejo esse poente como o
desbotar do último sol. A voz antiga do Avô parece dizer-me:
depois deste poente não haverá mais dia. E o gesto gasto de
Mariano aponta o horizonte: ali onde se afunda o astro é o
mpela djambo, o umbigo celeste. A cicatriz tão longe de uma
ferida tão dentro: a ausente permanência de quem morreu.
No Avô Mariano confirmo: morto amado nunca mais para
de morrer.
COUTO, Mia. Um rio chamado tempo,
terra São Paulo:
uma casa chamada terra.
Companhia das Letras, 2003. p. 15.

Terra sonâmbula, um de seus mais conhecidos romances,
retrata o pesadelo da guerra civil em Moçambique, que
provocou mais de 1 milhão de mortes. Por meio de personagens memoráveis, Mia Couto tematiza a complexa
identidade moçambicana — suas raízes e tradições e a
luta para a construção de um país autônomo.
A abordagem da africanidade nas obras de Mia Couto
supõe que os antigos costumes não são sufocados pela
metrópole, pelo novo. Em seus romances, contos, crônicas
e poemas, o escritor dá voz à alma africana.
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O angolano José Eduardo Agualusa faz parte do grupo de
escritores que passam a produzir após a independência
e aborda o tema da identidade cultural de seu país de
outra maneira. Por ser filho de portugueses e ter vivido
em Luanda, Lisboa e no Rio de Janeiro, Agualusa reconhece características comuns entre as culturas da África, de
Portugal e do Brasil. Revela ainda de que maneira Brasil e
Angola afetaram a metrópole portuguesa.
O romance Nação crioula, uma narrativa epistolar, faz uso
de um inventivo recurso ficcional para engendrar a visão
colonial do autor: Fradique Mendes, personagem de Eça de
Queirós, vai a Luanda e se envolve com Ana, uma ex-escrava.
Esse entrelaçamento de personagens de diferentes culturas permite relacionar literariamente os três países, promovendo a discussão, inovadora para a época, de que na base
da identidade dos povos colonizados está a mestiçagem.

Mia Couto:
o transcriador
de palavras e histórias
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Agualusa: o esfumaçamento
das fronteiras geográficas

A narrativa africana de língua portuguesa

Enem e vestibulares
1. (UEL-PR – adaptada) A questão a seguir refere-se ao romance O outro pé da sereia, de Mia Couto.
Acerca da organização temporal da narrativa, considere
as afirmativas a seguir.
I. O tempo da narrativa desenvolve-se por meio de uma
estrutura linear, começando em 1560 e terminando
em 2002.
II. O tempo presente da narrativa situa-se em 2002, em
Moçambique, na aldeia de Vila Longe e adjacências.
III. A imagem da Virgem e a leitura de manuscritos
simbolizam os tempos de paz e prosperidade vividos
pelos habitantes de Goa e Moçambique, tanto em 1560
quanto em 2002.
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IV. O tempo passado da narrativa aborda a travessia do
Oceano Índico, em barco, do missionário jesuíta Gonçalo da Silveira, personagem histórica do Cristianismo
português do século XVI.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
2. (PUC-MG) Os contos reunidos em Os da minha rua, de
Ondjaki, têm como traço recorrente, exceto:
a) a memória de uma infância feliz em Luanda.
b) a denúncia social explícita de uma Angola pós-independência.
c) a presença constante de marcas de oralidade.
d) a linguagem lírica que aproxima a prosa da poesia.
3. (PUC-MG) São fatos presentes nas histórias contadas por
Ondjaki em Os da minha rua, exceto:

b) “Depois do lanche o Sol ia embora de repentemente.
Os soviéticos abandonavam a obra do Mausoléu e
ficávamos ali, no muro que dividia a casa da avó
Agnette da casa do senhor Tuarles.”
c) “Naquele tempo, antes de sairmos de casa para o
nosso desfile de crianças mascaradas, a disputa era
quem ia levar o apito na boca. Esse que tinha o poder de apitar fazia a vez daqueles que, no desfile de
verdade, vão à frente a marcar o ritmo do grupo.”
d) “Chegámos à casa dos camaradas professores Ángel e
María. O camarada professor não estava vestido com
a calça militar dele, tinha uma camisa tipo ‘goiabera’
e uma calça justa. [...] Um pingo de chuva, sozinho,
caiu-me na cabeça, nessa que foi a última vez que
vimos aqueles camaradas professores cubanos.”
5. (UFBA)

Há aqueles que nascem com defeito. Eu nasci por defeito. Explico:
no meu parto não me extraíram todo, por inteiro. Parte de mim ficou
lá, grudada nas entranhas de minha mãe. Tanto isso aconteceu que
ela não me alcançava ver: olhava e não me enxergava. Essa parte de
mim que estava nela me roubava de sua visão. Ela não se conformava:
– Sou cega de si, mas hei-de encontrar modos de lhe ver!
A vida é assim: peixe vivo, mas que só vive no correr da água.
Quem quer prender esse peixe tem que o matar. Só assim o possui em mão. Falo do tempo, falo da água. Os filhos se parecem
com água andante, o irrecuperável curso do tempo. Um rio tem
data de nascimento? Em que dia exato nos nascem os filhos?
Conselhos de minha mãe foram apenas silêncios. Suas falas
tinham o sotaque de nuvem.
– A vida é que é a mais contagiosa – dizia.
Eu lhe pedia explicação do nosso destino, ancorados em pobreza.
– Veja você, meu filho, já apanhou mania dos brancos! – Inclinava
a cabeça como se a cabeça fugisse do pensamento e me avisava:
– Você quer entender o mundo que é coisa que nunca se entende.
COUTO, M. O último voo do flamingo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 45-46.

a) a chegada da TV em cores à casa das famílias angolanas.
b) a despedida dos professores cubanos.
c) a ida ao comício do Dia Internacional do Trabalhador.
d) a visita a Portugal junto do avô.
4. (PUC-MG) Segundo Tânia Macedo, “Se a cidade de
Luanda é o espaço privilegiado trilhado pela maioria dos textos ficcionais angolanos no pré e pós-independência, talvez poucas personagens possam
exemplificar as transformações pelas quais passou o
país e a literatura de Angola nos últimos cinquenta
anos como as infantis [...]”.
Assinale a passagem em que não comparecem indícios
das transformações a que se refere o comentário:
a) “Eu ainda avisei a tia Rosa, ‘cuidado com as minas’,
ela não sabia que ‘minas’ era o código para o cocó
quando estava assim na rua pronto a ser pisado.”

Considerando o fragmento transcrito e a obra de onde foi
retirado,
• explique, no contexto da obra, a diferença expressa
pelo narrador ao afirmar “Há aqueles que nascem com
defeito. Eu nasci por defeito”.
O narrador diferencia aqueles que nascem com defeito (portadores de algum tipo de deficiência) do nascer “por defeito”, ou seja,
incompleto, dependente da vontade e das ideias de outros. Essa
alegoria representa bem o narrador personagem, que se encontra
dividido entre a tradição e os costumes de seu povo, representado
pela parte que ficara na mãe, e o mundo oposto ocidental, sua parte
externa, que a mãe “não alcançava ver”.
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• avalie o pensamento da mãe do narrador em relação ao
papel que ele desempenha na narrativa: “– Você quer
entender o mundo que é coisa que nunca se entende”.

d) Ao ler os cadernos de Kindzu, Muidinga finalmente
identifica e localiza, ao final do relato, seu irmão desaparecido no início da guerra.

Como tradutor do investigador italiano, o narrador tem o papel de

e) Através dos cadernos de Kindzu, Muidinga percebe que
Tuahir é na verdade seu pai, apesar do esforço deste em
manter a informação em segredo a fim de não comprometer a fuga do local de conflito.

traduzir não só as palavras, mas a visão de mundo, as peculiaridades que distanciam Tzangara do mundo ocidental dos “brancos”,
que buscam sempre uma explicação lógica para os fatos. Com o
envolvimento do narrador com as ideias dos “brancos”, sua postura
diante das questões de sua pátria se modifica, por isso o comentário
da mãe: “... já apanhou mania de brancos! Você quer entender o
mundo que é coisa que nunca se entende”.

8. (UFBA)

Deixei o gravador reproduzir suas tão recentes palavras que
até pareciam eco. Ele se ouviu, maravilhado, acenando a cabeça
em constante anuência. No fim, reforçou ordem com ordem:
— E não quero esse italiano a escutar as palavras. Ouviu?
Ainda não confio cento por cento nesse fidamãe.
— Mas pai, esse italiano nos está a ajudar.
— A ajudar?
— Ele e os outros. Nos ajudam a construir a paz.

Pelos caminhos só as hienas se arrastavam, focinhando entre
cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas,
em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que
tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar
asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível. E os viventes
se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte.
COUTO, Mia. Terra sonâmbula.
sonâmbula
São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

No que tange à realidade sócio-histórica exposta na
obra do escritor moçambicano Mia Couto, Terra sonâmbula, no breve recorte acima, é correto afirmar que os
elementos grifados no excerto fazem analogia direta,
respectivamente, a
a) Moçambicanos / da luta / os pássaros.
b) Moçambicanos / da vida / a vida.
c) Moçambicanos / da guerra / a vida.

— Ora, pai...
— O problema deles é manter a ordem que lhes faz serem
patrões. Essa ordem é uma doença em nossa história.
Dessa doença, segundo ele, se refazia em nós essa divisão de
existências: uns moleques dos patrões e outros moleques dos
moleques. A aposta dos poderosos — os de fora e os de dentro —
era uma só: provar que só colonizados podíamos ser governados.
COUTO, Mia. O último voo do flamingo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 188.

O fragmento transcrito é representativo da linha temática de O último voo do flamingo,
flamingo em que o narrador-tradutor personagem discute com o pai — Sulplício
— “as coisas da terra”. Baseando-se no contexto da
obra, comente o ponto de vista de cada uma das duas
personagens, explicitando as diferenças que as separam no que tange à política.
O pai do narrador-tradutor personagem, Sulplício, é o guardião dos

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

6. (UFGD-MS) Leia o excerto abaixo e responda à questão:

— Nisso se engana. Não é a paz que lhe interessa. Eles se preocupam é com a ordem, o regime desse mundo.

valores ancestrais de Tzangara (território imaginário) e regressa à

d) Africanos / da guerra / a vida.

sua terra natal na esperança de reencontrar a identidade de uma

e) Africanos / da guerra / os pássaros.

nação em ruínas no pós-guerra. O filho, por outro lado, é testemunha
e tradutor do desaparecimento da nação e é também aquele que crê

7. (UFGD-MS) Em Terra sonâmbula, de Mia Couto, de que maneira os cadernos de Kindzu adquirem importância para
a sobrevivência do menino Muidinga em meio à guerra
civil que assola o país?
a) Sendo Muidinga semianalfabeto, os cadernos de Kindzu
permitem que ele, à medida que os decifra, perceba que
a leitura é um poderoso instrumento de resistência ao
poder estabelecido.
b) Sendo Tuahir analfabeto, os cadernos de Kindzu permitem que Muidinga, ao lê-los, entretenha o velho durante
a longa viagem que intentam fazer para fugir da guerra.
c) Ao ler os cadernos de Kindzu para o analfabeto Tuahir,
Muidinga, ao se identificar com o relato, assimila melhor
seu próprio drama de resistência à guerra e a busca aos
pais desaparecidos.
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na possibilidade de construir uma nova pátria com a colaboração
do estrangeiro. O pai discorda do filho por achar que este acaba
por servir àqueles que haviam arruinado o país e também o julga
imaturo para entender o processo histórico colonial em que ele vive.
Sendo assim, pode-se dizer que Sulplício possui um ponto de vista
mais realista quanto às consequências da colonização e, devido à
sua experiência de vida, não acredita na “boa intenção” de quem
pertence à cultura tradicional colonialista.
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