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 Política e cultura no Brasil República 
 
1. (Ufba 2010)  Texto I 
“Narra a crônica que foi numa noite chuvosa do verão de 1939 que o mineiro de Ubá Ary Barroso 
(1903-1964) compôs Aquarela do Brasil, canção que divulgou a imagem de um país de natureza 
exuberante, de cidadãos de todas as classes e raças convivendo em alegre harmonia. Lançada 
num período de acirrado nacionalismo, Aquarela consolidou o estilo samba-exaltação e, com 
versos ufanistas, ajudou a elevar o gênero samba à categoria de símbolo musical nacional.” 

(NARRA..., 2009, p. 178). 
 
Texto II 
 
Brasil, meu Brasil brasileiro 
Meu mulato inzoneiro 
Vou cantar-te nos meus versos 
Ô Brasil, samba que dá 
Bamboleio que faz gingar 
Ô Brasil, do meu amor 
Terra de Nosso Senhor 
Brasil, Brasil 
Pra mim, pra mim 
 
Ah, abre a cortina do passado 
Tira a Mãe Preta do cerrado 
Bota o Rei Congo no congado 
Brasil, Brasil 
Pra mim, pra mim 

(BARROSO, 2009, p. 178). 
 
A análise do texto, dos versos e os conhecimentos sobre as relações etnoculturais da sociedade 
brasileira permitem afirmar:  

a) 1. A imagem de “todas as classes e raças convivendo em alegre harmonia” no Brasil, 
citada no Texto I, e a crença na inexistência de preconceito ou discriminação racial 
originaram o conceito de “democracia racial”.    

b) 2. A expressão “mulato inzoneiro”, referida no Texto II, traduz a imagem idealizada da 
malandragem alegre e inofensiva associada ao mestiço, geralmente pobre, sem profissão 
definida e habitante da periferia das grandes cidades brasileiras na primeira metade do 
século XX.    

c) 4. O Brasil de 1939, dirigido pelo governo constitucional e democrático de Getúlio Vargas, 
repeliu a poesia de Aquarela do Brasil por considerá-la pouco elaborada e distante do estilo 
clássico herdado da cultura europeia.    

d) 8. O “acirrado nacionalismo” a que o Texto I se refere se relaciona com ideologias 
nacionalistas cultivadas na Europa do período e constituiu a base teórica e política para a 
linha condutora do nacionalismo econômico do Brasil até o fim da Segunda Guerra 
Mundial.    



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

História 
Professor: Renato Pellizzari 

 

 
e) 16. As expressões “Mãe Preta” e “Rei Congo”, presentes no Texto II, representam a 

situação de integração social e o reconhecimento da cidadania do negro nas diferentes 
camadas da sociedade brasileira, nos anos 1930-1940.    

f) 32. O gênero samba, antes cultivado pelas classes populares, foi apropriado pela filosofia 
política do governo de Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, passando a 
compor um dos símbolos da imagem transmitida pelo Estado Novo para o exterior.    

 
 
2. (Enem 2013) “Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois 
líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular 
brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de 
exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a “retomada da linha evolutória”, 
instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical.” 

TINHORÃO, J. R. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. São Paulo: 
Art, 1986 (adaptado). 

 
A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa 
e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra 
é:  

a) A estrela d’alva / No céu desponta / E a lua anda tonta / Com tamanho esplendor. (As 
pastorinhas, Noel Rosa e João de Barro)    

b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero a primeira estrela que vier / Para 
enfeitar a noite do meu bem. (A noite do meu bem, Dolores Duran)    

c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde a dor e a saudade / Contam coisas 
da cidade. (No rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo)    

d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém está perdido / Procurando se encontrar. 
(Ovelha negra, Rita Lee)    

e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei / Na sua boca. 
(Chega de saudade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes)    
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 Gabarito 
 

1. 01 + 02 + 08 + 32 = 43  
2. D 

  
 
 


