
 

Aula Ao Vivo de Literatura (24/05/2013): Romantismo no Brasil – 1ª geração e 2ª geração 

 

Amor I love you 

Deixa eu dizer que te amo 

Deixa eu pensar em você 

Isso me acalma 

Me acolhe a alma 

Isso me ajuda a viver 

Hoje contei pras paredes 

Coisas do meu coração 

Passei no tempo, caminhei nas horas 

Mais do que passo a paixão 

É um espelho sem razão 

 

(Carlinhos Brown/Marisa Monte) 

1) O texto de Marisa Monte e Carlinhos Brown apresenta diversos pontos de contato com o 

Romantismo, provando que um estilo literário não se esgota na época em que atingiu o seu 

auge, mas que deixa marcas em momentos literários posteriores. 

A) Que características podem ser percebidas como elementos de permanência do 

Romantismo no texto? 

B) Há, no texto, diversas metáforas como recursos expressionais que caracterizam o estado 

de espírito do sujeito lírico. Identifique o trecho metafórico que mostra a tendência 

romântica para o escapismo, para o sonho. 

C) O texto segue integralmente o princípio rom ântico do  mal do século? Justifique sua 

resposta com frases completas. 

 

O canto do guerreiro 

 

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. 

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? 

 

Gonçalves Dias. 

 

 

Macunaíma 

 

(Epílogo) 

Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na 

tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. 

Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles 

matos misteriosos, tudo era solidão do deserto... Um silêncio imenso dormia à beira do rio 

Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles 

casos tão pançudos. Quem podia saber do Herói? 

 

Mário de Andrade. 

 

2) (ENEM) A leitura comparativa dos dois textos acima indica que ambos: 

 

A) têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma realista e heroica, como 

símbolo máximo do nacionalismo romântico. 

 

B) a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos 

povos indígenas do Brasil. 

 

C) as perguntas “— Quem há, como eu sou?” (1.o texto) e “Quem podia saber do Herói?” (2.o 

texto) expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. 

 

D) o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como 

resultado do processo de colonização no Brasil. 

E) os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, 

mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador, no segundo 

texto. 



3) (ENEM) 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 ...” 

B) “... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça ...”  

C) “Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...” 

D) “Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ...” 

E) “...o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.” 

 

 

Gabarito: 

1) A) O individualismo, a emoção intensa, a imaginação. 

B) “Passei no tempo/Caminhei nas horas”. 

C) Não. O sujeito romântico sofria intensamente por amor. O eu-lírico no texto “Amor I 

love you” parece ter encontrado o amor e demonstra a sua felicidade, como no verso 

“Vivo em constante alegria”. 

 

2) C  

3) A 

 

 


