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Romantismo no Brasil – Prosa indianista e histórica

Capítulo 12

PARA COMPREENDER

01  A influência que o mundo moderno pode exercer sobre 
os povos indígenas contribui para o apagamento dessas 
culturas, principalmente quando uma se estabelece como 
predominante. Cada povo precisa ter sua identidade res-
peitada e protegida, e os projetos fotográficos de Sebas-
tião Salgado têm a preocupação de registrar essas cultu-
ras e o contato que esses povos possuem com a natureza, 
vivendo em harmonia. 

02  Iracema é comparada a elementos da natureza, como 
os lábios com sabor de mel, os cabelos da cor da asa da 
graúna e o porte semelhante ao da palmeira, e represen-
tada como uma figura heroica, veloz e pertencente a uma 
tribo guerreira. 

03  Embora possuam linguagens artísticas distintas, ambas as 
obras retratam uma indígena que brinca junto de uma ave. 
Porém, a obra literária, ao fazer inúmeras comparações da 
personagem com a natureza do lugar, propõe um retrato 
idealizado. Já a fotografia apresenta uma imagem real das 
populações indígenas.

04  Tanto a obra de José de Alencar como a fotografia de 
Sebastião Salgado possuem o objetivo de representar e 
registrar a cultura indígena a fim de que ela seja legitimada 
e, portanto, não possa ser esquecida pelas novas gera-
ções. Ambas as obras reconhecem o papel fundamental 
do indígena na história da construção do povo brasileiro. 
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01  Medeiros, ao retratar a cena em que Iracema se depara 
com a mensagem do esposo, ilustrou um cenário paisagís-
tico, ressaltando as belezas naturais das terras brasileiras, 
o mesmo que José de Alencar expôs em sua obra. É pos-
sível notar referências à fauna (o goiamum) e à flora (ramo 
de maracujá), bem como o destaque para a indígena, uma 
figura representativa dessa paisagem.

02  O autor se utilizou de figuras de linguagem – sinestesia 
(sombras doces) e personificação (sombras [...] vestiam) – 
para retratar o pôr do sol, medida bastante empregada 
por Alencar em Iracema para deixar bem marcado o cená-
rio paisagístico.

03  A personagem dialoga com o meio ambiente em ambas 
as obras. Na pintura, os mesmos tons são usados para 
retratar a natureza e a índia, ressaltando que uma faz parte 
da outra. Já no texto literário, José de Alencar se utiliza de 
figuras de linguagem tanto para retratar a cena, como para 
descrever os sentimentos de Iracema, promovendo uma 
identificação desta com a natureza. 

04  A tela representa o momento descrito na obra de Alencar. 
Ambas mostram a figura e a cultura indígenas como foco e 
expressão do desejo dos artistas românticos brasileiros de 
afirmar e divulgar uma identidade nacional.

ATIVIDADES PARA SALA

01  a) O uso gramaticalmente correto dos pronomes, presen-
tes em trechos como “o enche de fel”, afasta da orali-
dade o estilo do texto, ressaltando a opção do autor 
pela norma-padrão. 

b) No excerto “Mas Jandira fará como sua irmã, a abelha, 
ela fabricará em seus lábios os favos mais doces para 
seu guerreiro”, os verbos fazer e fabricar estão conju-
gados no futuro do presente. 

02  a) Há uma descrição minuciosa no início do texto sobre 
o espaço da floresta, realizando o diálogo entre o indí-
gena e o ambiente natural, marcando uma importante 
característica da escola romântica: a valorização da 
natureza.

b) As personagens são comparadas a animais, o que 
reforça o vínculo do ser humano com a natureza pro-
posto pelo Romantismo.

03  a) Ele afirma que ainda não encontrou uma mulher que 
possa gerar o primeiro filho do grande chefe dos 
araguaias.

b) O advérbio ainda é utilizando tanto para indicar o 
presente (“ainda não chegou o dia...”) como o futuro 
(“nem ele sabe ainda qual o seio que Tupã destinou...”) 

04  Batuiretê, antigo chefe dos pitiguaras, é avô do guerreiro 
Poti, companheiro e amigo do estrangeiro Martim Soares 
Moreno, colonizador português aliado dos pitiguaras e 
objeto da paixão de Iracema. No trecho citado na ques-
tão, Batuiretê chama Martim de gavião branco e Poti de 
narceja (espécie de ave de pequeno porte), profetizando a 
destruição total ou parcial dos nativos pelos brancos.
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05  No romance, o protagonista recebe os nomes de Jaguarê, 
Ubirajara e Jurandir. A troca do nome Jaguarê (aquele que 
submete o jaguar) por Ubirajara (o senhor da lança) cor-
responde à mudança pela qual passa o protagonista, que 
deixa de ser um jovem caçador e passa a ser um guerreiro 
araguaia adulto. Jurandir (aquele que fala palavras doces) 
é a denominação assumida pelo protagonista antes de 
revelar sua identidade na visita que faz à tribo tocantim à 
procura de sua amada Araci.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  C

 Percebe-se o uso da linguagem figurada no trecho apre-
sentado, o que torna possível afirmar que é um dos maio-
res exemplos de prosa poética brasileira.

02  A

 O enredo de Iracema relata alegoricamente a formação do 
povo brasileiro. Iracema, a índia, apaixona-se por Martim, 
o colonizador português, e desse amor nasce Moacir, o 
primeiro cearense e, simbolicamente, o povo brasileiro.

03  C

 José de Alencar não descreveu as cenas de amor carnal 
entre Martim e Iracema de forma explícita. Tomando cami-
nho oposto, ele preferiu retratá-las romanticamente por meio 
de um jogo de imagens, comparações, efeitos linguísticos e 
sobreposição de imagens. As alternativas II, III e IV são corre-
tas, pois, no romance, além do amor entre Iracema e Martim, 
há o surgimento simbólico do homem brasileiro, represen-
tado por Moacir, e uma linguagem poética bem trabalhada.

04  C

 Iracema é descrita de forma idealizada por Alencar, sem-
pre relacionada a elementos da natureza representativa 
de um Brasil pré-colonizado. O fato de ser uma heroína 
romântica a faz agir em nome do amor e se submeter ao 
colonizado, rompendo com sua tribo, entretanto conserva 
os valores de caráter típicos do indígena alencarino, não 
se deixando corromper moralmente.

05  E

 Os trechos apresentados podem ser lidos como um pre-
núncio do conflito que ocorrerá entre Peri e o homem 
branco. O indígena é representado pela força do Rio 
Paquequer, que sai, majestoso, do meio da natureza, mas 
perde sua força selvagem ao confluir com o Paraíba, que 
simboliza o colonizador, a figura que limita o nativo.

06  B

 O objetivo é ressaltar a natureza e a sua grandiosidade, 
símbolo da brasilidade.

07  E

 Todas as afirmativas estão corretas. Peri é um herói forte 
que possui valores morais elevados e tem por Ceci um 
amor idealizado, semelhante ao amor cortês das histórias 
medievais. O fato de o livro ser ambientado na época da 
colonização está de acordo com a informação de que uma 
das principais vertentes da ficção romântica é a da narra-
tiva histórica. Por fim, sabe-se que o final do livro retoma 
o dilúvio bíblico, sendo Ceci e Peri os sobreviventes que 
povoarão a terra.

08  E

 Nos textos, fica evidente a crença de que a verdadeira 
nacionalidade brasileira tem origem na miscigenação

09  C

 A relação entre homem e natureza foi abundantemente 
explorada pelos autores românticos, bem como a relação 
do homem e seus semelhantes.

10  A

 Com seus romances indianistas, Alencar tinha como pro-
jeto literário representar o Brasil por meio do indígena e 
da natureza, elementos que eram idealizados, como forma 
de reafirmar a valorização da cultura local e a busca pela 
independência cultural em relação a Portugal.


