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Conteúdo 
I. Romantismo na poesia; 

II. Romantismo na prosa; 

III. Realismo: características gerais. 

 

Textos para as questões 1 e 2 

Texto I 
O Romantismo, enquanto visão de mundo, foi uma reação 

aos valores éticos e intelectuais ilustrados e clássicos, assim como 
aos fatos históricos mais marcantes da virada do século XVII para o 
XIX: A Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a política 
napoleônica.  

Texto II 
Para que você saiba aonde eu vou, informo-lhe que o 

Príncipe de – que aprecia muito a minha companhia – está aqui, e 
assim que soube da minha resolução, pediu-me que fosse com ele 
passar a primavera em suas terras. (...) 

Estou neste momento, no castelo de caça do príncipe. É 
possível conviver muito bem com esse senhor, homem sincero e 
simples, embora o veja cercado de gente que me parece um tanto 
esquisita e que não chego a compreender. (...) O que me incomoda 
em tudo isso é que o príncipe fala sempre de coisas que só 
conhece por ouvir dizer, ou por leituras... (...) 

De resto, ele gosta mais da minha inteligência e dos meus 
talentos do que do meu coração, o qual, todavia, é a única coisa de 
que me envaideço: fonte da minha força, da minha felicidade e de 
todo o meu sofrimento. 

Goethe. Os sofrimentos do jovem Werther.  

 

1. O texto II está composto de excertos do romance que foi 

marco na história do Romantismo na Europa.  

Explique a relação entre a seguinte ideia do fragmento I: 

“O Romantismo, enquanto visão de mundo, foi uma reação 

aos valores éticos e intelectuais ilustrados e clássicos” e as 

ideias expostas no fragmento II. Justifique sua resposta 

com um trecho transcrito do texto II.  

 

2. Retire do texto II um trecho que justifique a seguinte 

afirmativa: “O poeta romântico é um estranho entre os 

homens...”   

 

3.  

Saudade 
Vem, ó saudade, toma-me em teu carro, 
Em teu regaço leva-me dormindo, 
Entre fagueiros sonhos embalado 
Por esse espaço infindo. 
Leva-me além daquele erguido monte, 
Que lá campeia quase que sumido 
Nas brumas do horizonte. 
Leva-me além; - oh! muito além ainda; 
Do eterno plaino largo campo fende; 
E entre escalvadas serranias broncas 
O carro teu suspende. 
Aí nas abas de sombrio morro 
Abate o vôo, e deixa-me nos braços 
Daquela por quem morro. 

Bernardo Guimarães 

Vocabulário 

Bruma: nevoeiro espesso. 

Fagueiro: que afaga; meigo. 

Escalvada: terra sem vegetação. 

Regaço: lugar onde se acha conforto e tranquilidade. 

O título do poema pode ser justificado pela presença de 

uma característica típica da estética romântica: o 

saudosismo. O poeta personifica a saudade, fazendo-lhe 

dois pedidos. 

a)  Que característica romântica evidencia-se no 

primeiro pedido? Justifique sua resposta com versos 

transcritos do texto.  

b)  No segundo pedido o poeta deixa evidente outra 

característica romântica. Qual? Justifique sua 

resposta com versos transcritos do poema.  

 

Texto para os itens 4 e 5. 
Se eu tenho de morrer na flor dos anos, 
Meu Deus! não seja já; 
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, 
Cantar o sabiá! 
(...) 
Quero morrer cercado dos perfumes 
Dum clima tropical, 
E sentir, expirando, as harmonias 
Do meu berço natal! 
 
Minha campa será entre as mangueiras 
Banhada do luar,  
E eu contente dormirei tranqüilo 
À sombra do meu lar! 
 
As cachoeiras chorarão sentidas 
Porque cedo morri,  
E eu sonho no sepulcro os meus amores 
Na terra onde nasci! 
(...) 

 (Casimiro de Abreu) 

 

4. No poema acima, qual a característica formal que indica 

a busca de nossa prosódia como símbolo de nacionalismo 

do Romantismo brasileiro? Transcreva expressões que 

justifiquem sua resposta. 

 

5. Explique a seguinte afirmação: as ideias do poema acima 

é um exemplo de que, no Romantismo brasileiro, os 

autores buscaram símbolos de nacionalidade de modo 

ufanista. 

 

6.  

Canção do Exílio 
Minha terra tem macieiras da Califórnia 
onde cantam gaturamos de Veneza. 
Os poetas da minha terra 
são pretos que vivem em torres de ametista, 
os sargentos do exército são monistas, cubistas, 
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os filósofos são polacos vendendo a prestações. 
A gente não pode dormir 
com os oradores e os pernilongos. 
Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. 
Eu morro sufocado 
em terra estrangeira. 
Nossas flores são mais bonitas 
nossas frutas mais gostosas 
mas custam cem mil réis a dúzia. 
Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade 
e ouvir um sabiá com certidão de idade! 

Murilo Mendes  

A “Canção do Exílio” já foi parodiada e parafraseada em 

diversas épocas. Qual a diferença entre o texto de Murilo 

Mendes e a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias? 
 

7.  

Cursavam estes dois moços a Academia de S. Paulo, 
estando Luís Alves no quarto ano e Estevão no terceiro. 
Conheceram-se na academia, e ficaram amigos íntimos, tanto 
quanto podiam sê-lo dois espíritos diferentes, ou talvez por isso 
mesmo que o era. Estevão, dotado de extrema sensibilidade, e não 
menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade 
varonil, que é apanágio de uma alma forte, mas dessa outra 
bondade mole e de cera, que vai à mercê de todas as 
circunstâncias, tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer 
ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. 
Luís Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas 
tinha o seu grão de egoísmo, e se não era incapaz de afeições, 
sabia regê-las, moderá-las, e sobretudo guiá-las ao seu próprio 
interesse. Entre estes dois homens travara-se amizade íntima, 
nascida para um na simpatia, para outro no costume. 

Machado de Assis. A mão e a luva 

Para alguns críticos literários, o romance “A mão e a luva” 

é uma obra de transição entre o Romantismo e o Realismo.  

a)  Como o personagem Luís Alves está inserido na 

psicologia realista? Justifique sua resposta 

transcrevendo as expressões utilizadas para 

caracterizá-lo. 

b)  O emprego da metáfora “óculos cor-de-rosa de suas 

virginais ilusões” indica que Estêvão está inserido 

na psicologia romântica. Explique tal afirmativa.  

c)  Considerando as respostas às questões anteriores, 

quais as principais diferenças entre o herói 

romântico e o herói realista?  

. 

8.  

Filosofia dos epitáfios 
E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente 

civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz 
o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que 
passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os 
seus mortos na vala comum; parece-lhes que a podridão anônima 
os alcança a eles mesmos.  

Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas 

Esse fragmento apresenta qual característica literária de 

Machado de Assis? – Justifique sua resposta. 

a)  O pessimismo com que trata as personagens que 

ocupam postos privilegiados na sociedade 

burguesa, diferentemente do modo como lida com 

indivíduos socialmente carentes.  

b)  O uso da ironia como arma de combate às 

tendências estéticas do Romantismo, de que nunca 

sofreu influência.  

c)  A tentativa de compreender a natureza humana 

naquilo que tem de universal.  

d)  A fixação nos problemas sentimentais, entendidos 

como única causa da conduta humana.  

e)  A tendência à idealização das personagens, herança 

do Romantismo.  

9.  

– Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a 
expansão de duas formas, pode determinar a supressão de duas 
formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, 
rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma 
é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o 
princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico 
da guerra. 

Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As 
batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim 
adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, 
onde há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem 
em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se 
suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a 
destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a 
outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, 
aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das 
ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não 
chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só 
comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo 
racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que 
virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao 
vencedor, as batatas. 

(Machado de Assis. Quincas Borba) 

Considerando o fragmentos de texto acima, pertencente à 

estética realista,  é possível dizer que as afirmações abaixo 

estão corretas? Justifique sua resposta com ideias do(s) 

texto(s). (Atenção! Não transcreva trecho(s) do(s) 
texto(s) em suas respostas.) 

a)  A fala personagem propõe inicialmente um 

princípio universal, o que corresponde à influência 

do cientificismo na literatura da segunda metade do 

século XIX. 

b)  Uma característica típica da obra machadiana, 

presente no texto acima, é a conversa do narrador 

com o leitor.  
 

10.  

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. 
Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, 
cheia de uns ímpetos misteriosos; muita preguiça e alguma 
devoção, - devoção, ou talvez medo; creio que medo. 

Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral 
da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida; era aquilo 
com dezesseis anos. 

Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas 

Vocabulário 
Faceira: alegre, formosa, jeitosa. 

Ímpeto: impulso. 

Pueril: imatura. 

Primazia: dignidade. 

Voluntariosa: pessoa teimosa. 

Considere as características estéticas do Romantismo e do 

Realismo para resolver os itens a seguir sobre o 

fragmento acima. 
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a)  Explique qual o sentido da palavra “romance” no 

contexto em que aparece no fragmento acima. 

b)  Por que a descrição de Virgília é um exemplo de que 

o Realismo rejeita as idealizações românticas? 

GABARITO 

1.  No texto II Fica claro que o equilíbrio do personagem tem 

sustentação no lado emotivo, enquanto nega a razão (a 

inteligência), o que evidencia uma rejeição dos valores éticos 

e intelectuais ilustrados e clássicos. // “...ele gosta mais da 

minha inteligência e dos meus talentos do que do meu 

coração, o qual, todavia, é a única coisa de que me 

envaideço...” 

 

2. “...embora o veja cercado de gente que me parece um tanto 

esquisita e que não chego a compreender.” 

 

3.  

a) Evasão no espaço: “Por esse espaço infindo / Leva-me além 

daquele erguido monte, / Que lá campeia quase que sumido 

/ Nas brumas do horizonte.” 

b) A idealização da mulher: “Abate o voo, e deixa-me nos 

braços / Daquela por quem morro.” 

 

4. As rimas com palavras oxítonas foram uma novidade 

introduzida na literatura brasileira na tentativa de fazer uma 

literatura que retratasse nosso modo de falar; exemplos: 

“já”/”sabiá”; “morri/nasci” 

 

5. Os autores românticos retrataram a natureza brasileira, 

tomada como símbolo de nacionalidade. Essa exaltação da pátria 

considerava apenas os aspectos positivos, o que indica o 

ufanismo dos escritores românticos brasileiros. 

 

6. Gonçalves Dias descreve o Brasil de forma idealizada; Murilo 

Mendes apresenta uma visão crítica, apontando problemas 

sociais e econômicos, sem ufanismo. 

 

7.  

a) Luís Alves não idealiza o mundo, era egoísta e sabia 

controlar as emoções e direcioná-las para o alcance de seus 

interesses. 

b) A metáfora indica que Estevão via o mundo de forma 

idealizada, levando em conta suas emoções. 

c) Enquanto o herói romântico tem o coração como medida de 

todas as coisas e idealiza o mundo, o herói realista é 

problemático, para ele o mundo material é a medida de 

todas as coisas, as emoções são regidas para a 

concretização do que deseja. 

8.  

Opção C: “A tentativa de compreender a natureza humana 

naquilo que tem de universal.” 

Justificativa: O narrador-personagem diz que todo homem, em 

seu epitáfio, revela um “secreto egoísmo”, pois expressa a 

vontade de ficar na memória daqueles que o conheceram em 

vida; talvez, por isso, a tristeza de quem enterra seus mortos seja 

“inconsolável”.   

 

9.  

a) A afirmação está correta, pois o personagem propõe que a 

morte é necessária à humanidade para que se preserve a 

vida. Essa ideia universal é explicada por um exemplo 

possível de acontecer no mundo físico, o que remete ao 

método empírico que tanto inspirou os escritores do 

Realismo. 

b) A afirmação está errada, pois quem fala é um personagem, 

que não se dirige ao leitor. 

 
 
 

10.  

a) A palavra significa Romantismo, pois o narrador diz que 

essa obra não é um romance, em que o autor idealiza a 

realidade. 

b) O narrador diz que Virgília é bonita porque a natureza 

biológica fê-la assim, ou seja, sua beleza não é atribuída à 

vontade de Deus como, normalmente, acontece com as 

heroínas românticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


