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1. (FUVEST 2008) 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.
a) A poesia americana está completamente nobilitada; os maus poetas já não podem
acaba de vencer com o autor de Iracema.

Adaptado de Machado de Assis, Crítica literária.
Machado de Assis refere-se, nesse trecho, a um movimento literário chamado, na época, de
movimento? Quais eram seus principais objetivos?
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 heróico, entre os celtas e gálios; por extensão, qualquer poeta, trovador etc.
No trecho, Machado de Assis afirma que a narração de Iracema não parece ter sido feita por
oeta
sucintamente.

2. (FUVEST 2010) 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.
*Rosbife: tipo de assado ou fritura de alcatra ou filé bovinos, bem tostado externamente e
sangrante na parte central, servido em fatias.
, que se refere a certos traços do Romantismo, pode
remeter também a alguns aspectos do romance Iracema? Justifique sua resposta.
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3. (UNICAMP 2007) O trecho abaixo foi extraído de Iracema. Ele reproduz a reação e as
últimas palavras de Batuiretê antes de morrer:
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.

(José de Alencar, Iracema: lenda do Ceará. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1965, p. 171-172.)
a) Quem é Batuiretê?
b) Identifique os personagens a quem ele se dirige e indique os papéis que desempenham no
romance.
c) Explique o sentido da metáfora empregada por Batuiretê em sua fala.

4. (UNICAMP 2009) Leia, abaixo, a letra de uma canção de Chico Buarque inspirada no
romance de José de Alencar, Iracema uma lenda do Ceará:
Iracema voou
Iracema voou
Para a América
Leva roupa de lã
E anda lépida
Vê um filme de quando em vez
Não domina o idioma inglês
Lava chão numa casa de chá
Tem saído ao luar
Com um mímico
Ambiciona estudar
Canto lírico
Não dá mole pra polícia
Se puder, vai ficando por lá
Tem saudade do Ceará
Mas não muita
Uns dias, afoita
Me liga a cobrar:
É Iracema da América

(Chico Buarque, As Cidades. Rio de Janeiro: Marola Edições Musicais Ltda.,1998.)
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a) Que papel desempenha Iracema no romance de José de Alencar? E na canção de Chico
Buarque?
b) Uma das interpretações para o nome da heroína do romance de José de Alencar é de que
seja um anagrama de América. Isto é, o nome da heroína possui as mesmas letras de América
dispostas em outra ordem. Partindo dessa interpretação, explique o que distingue a referência
à América no romance daquela que é feita na canção.

5. (UNICAMP
bíblica:

2010) No excerto abaixo, o romance Iracema é aproximado da narrativa

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 interracial, 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.

(David Treece, Exilados, aliados, rebeldes: o movimento indianista, a política indigenista e o
Estado-Nação imperial. São Paulo: Nankin/Edusp, 2008: p. 226, 258-259.)
Partindo desse comentário, responda às questões:
a) Que associação se pode estabelecer entre os protagonistas do romance e o mito da Queda
com a consequente expulsão do Paraíso?

