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Questões de Vestibular:"Viagens na 
minha terra" 
 
“Andai, ganha-pães, andai; reduzi tudo a cifras, todas as considerações deste mundo a equações 
de interesse corporal, comprai, vendei, agiotai. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie 
humana? Que há mais umas poucas de dúzias de homens ricos. E eu pergunto aos economistas 
políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à 
miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à 
desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico? – Que lho digam no Parlamento 
inglês, onde, depois de tantas comissões de inquérito, já deve de andar orçado o número de 
almas que é preciso vender ao diabo, o número de corpos que se têm de entregar antes do tempo 
ao cemitério para fazer um tecelão rico e fidalgo como Sir Roberto Peel, um mineiro, um 
banqueiro, um granjeeiro – seja o que for: cada homem rico, abastado, custa centos de infelizes, 
de miseráveis.” 

Almeida Garrett, Viagens na minha terra. 
 
1. (FUVEST 2015)  Destas reflexões feitas pelo narrador de Viagens na minha terra, deduz-se 
que ele tinha em mente um determinado ideal de sociedade. O que caracteriza esse ideal? 
Explique resumidamente. 
 
 
2. (FUVEST 2015) Identifique, em Viagens na minha terra, o tipo social sobre o qual, 
principalmente, irá recair a crítica presente nas reflexões do narrador, no trecho aqui reproduzido. 
O que, de acordo com o livro, caracteriza esse tipo social? 
 
 
“Embora seja, com frequência, irônico a respeito do livro e de si mesmo, o narrador das Viagens 
na minha terra não deixa de declarar ao leitor que essa obra é “primeiro que tudo”, “um símbolo” , 
na medida em que, diz ele, “uma profunda ideia (...) está oculta debaixo desta ligeira aparência de 
uma viagenzita que parece feita a brincar, e no fim de contas é uma coisa séria, grave, pensada 
(...)”.” 
  
Tendo em vista essas declarações do narrador e considerando a obra em seu contexto histórico e 
literário, responda ao que se pede. 
 
 
3. (FUVEST 2013)  Do ponto de vista da história social e política de Portugal, o que está 
simbolizado nessa viagem? 
 
 
4. (FUVEST 2013)  Considerada, agora, do ponto de vista da história literária, o que essa obra de 
Garrett representa na evolução da prosa portuguesa? Explique resumidamente. 
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Leia os seguintes trechos de Viagens na minha terra e de Memórias Póstumas de Brás Cubas: 
 
“Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho decerto ainda é consciência, um resto de consciência: 
acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas.”  

(Almeida Garrett, Viagens na minha terra. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1969, p. 187.) 
 
“Neste despropositado e inclassificável livro das minhas Viagens, não é que se quebre, mas 
enreda-se o fio das histórias e das observações por tal modo, que, bem o vejo e o sinto, só com 
muita paciência se pode deslindar e seguir em tão embaraçada meada.” 

(Idem, p. 292.) 
 
“Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás 
íntimo, por que o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tens pressa de envelhecer, e o livro anda 
devagar; tu amas a narração direita 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...” 

(Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em Romances, vol I. Rio de Janeiro: 
Garnier, 1993, p. 140.) 

 
 
5. (UNICAMP 2013) No que diz respeito à forma de narrar, que semelhanças entre os dois livros 
são evidenciadas pelos trechos acima? 
 
 
6. (UNICAMP 2013) Que tipo de leitor esta forma de narrar procura frustrar, e de que maneira 
esse leitor é tratado por ambos os narradores? 
  
 
Texto para as questões de 7 a 10. 
 
“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 Vítor 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 seus álbuns e scrap-books; 
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forma com elas os grupos e situações que lhe parece; não importa que sejam mais ou menos 
disparatados. Depois vai-se às crônicas, 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.” 
(Capítulo. V – fragmento) in Garrett, Almeida. “Obra Completa – I”, Porto, Lello & Irmão, 1963, pp. 

27-28.) 
 
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: 
 
7. (VUNESP) 
a) A que gêneros literários se refere Almeida Garrett? 
b) Quais os principais defeitos, segundo Garrett, dos escritores que elaboravam obras de tais 
gêneros? 
c) No texto apresentado, Garrett dirige-se mais de uma vez ao leitor, de maneira informal 
e descontraída, como se estivesse dialogando com ele. Baseando-se nessa informação, mostre 
de que modo o tom de informalidade se revela também nas formas de tratamento gramatical que 
o escritor usa para dirigir-se ao leitor. 
d) Em que consiste a ironia do trecho ” E aqui está como nos fazemos a nossa literatura original”, 
no final do texto transcrito? 
 


