PARNASIANISMO E SIMBOLISMO: POESIA FINISSECULAR

ORIENTADOR METODOLÓGICO

9) A

Parnasianismo e simbolismo:
SRHVLDȴQLVVHFXODU

10) D
11) D

Conteúdo:
12) C

• Literatura parnasiana;
• Textos de Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Francisca Júlia;

13) D

• Literatura simbolista;
14) E

• Textos de Cruz e Souza e Alphonsus de Guimaraens.

15) A

Objetivos de aprendizagem:
$RȴQDOGHVWDXQLGDGHHVSHUDVHTXHRDOXQR
seja capaz de:
• Reconhecer a relação entre a história brasileira e a poesia parnasiana e simbolista da virada
do século XIX para o XX;
• Ler e interpretar textos narrativos das escolas literárias conhecidas como Parnasianismo e
Simbolismo;
• Reconhecer as principais características formais e temáticas dessas escolas;
ȏ ΖGHQWLȴFDU RV SULQFLSDLV DXWRUHV EUDVLOHLURV
da época;
• Estabelecer relações entre as poesias parnasiana, simbolista e contemporânea.

Praticando:

Aprofundando:
16) Habilidades da BNCC:
Letra: D
17) B
18) a) Descritivismo sensorial, emprego da forma
ȴ[DGRVRQHWRYRFDEXO£ULRUHEXVFDGR
b) “Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...”
– Referência ao Arcadismo.
c) O pôr do sol e o escurecimento da paisagem
sugerem uma decadência econômica e política
de Vila Rica, com o declínio do ciclo da mineração.
19) a) O eulíricovê, nametáfora de a lua envolver
a amada com lírios e pétalas de rosa, uma sublimação da morte.

1) C
2) E

b) “Pois ela se morreu, silente e fria...”

3) E

c) “Hão de chorar por ela os cinamomos,/MurFKDQGRDVȵRUHVDRWRPEDUGRGLDȋ

4) B

20) a) Simbolismo.
b) “Escuto o vento assim passar” – Sensorialismo

5) D

21) a) “E as leves, langues curvas de elegância”.

6) D

b) Musicalidade.
c) Metalinguística.

7) B
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8) B
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22) a) O poema, apesar de ter sido produzido por
um autor tradicionalmente tomado como moder
QLVWDDSUHVHQWDDIRUPDȴ[DGRVRQHWRDWHP£tica da beleza feminina, a imagem da mitológica
Helena de Troia e a elaboração formal típica do
gênero acróstico.
b) Sim, pois a rigidez do gênero exige uma elaboração formal regrada cara à estética parnasiana.
23) B
24) B
25) E
26) A
27) C

'HVDȴDQGR

EM2LIT01

 Ȋ2TXHDERFDQ¥RGL]RTXHDP¥RQ¥RHVcreve”, “O pensamento ferve, e é um turbilhão
de lava/A forma, fria e espessa, é um sepulcro de
neve” “a palavra pesada abafa a ideia leve”. ToGDVHVVDVDQW¯WHVHVRS·HPRTXH«VHQWLGRSHOR
SRHWDHRTXHHOH«FDSD]GHHVFUHYHU
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PRÉ-MODERNISMO: LITERATURA E SOCIEDADE

ORIENTADOR METODOLÓGICO

e com a mão meiga festejava-lhes os troncos,
como os últimos afagos dados àsvítimas do momento do sacrifício”.
E  (PERUD DPERV RV SHUVRQDJHQV VH LGHQWLȴTXHPSHORDPRU¢QDWXUH]D0LONDXWHPXPGLVFXUso mais idealista, intelectual, sonhador e utópico.
Felicíssimo é mais simples, sentimental, e humaniza a natureza para fazê-la mais próxima dele.

Pré-modernismo: literatura
e sociedade
Conteúdo:
• Literatura pré-modernista.
• Textos de Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos,
Graça Aranha, Lima Barreto e Euclides da Cunha.

7) B
8) D

Objetivos de aprendizagem:
• Reconhecer a relação entre a história brasileira e a literatura nacional da virada do século
XIX para o XX;
• Ler e interpretar textos do Pré-Modernismo;
ȏ ΖGHQWLȴFDU DV SULQFLSDLV FDUDFWHU¯VWLFDV IRUmais e temáticas dessa escola;
ȏ ΖGHQWLȴFDU RV SULQFLSDLV DXWRUHV EUDVLOHLURV
da época; e
• Estabelecer relações entre a literatura pré-modernista e a contemporânea.

Praticando:
1) A
2) C
3) A

9) B
10) E
11) a) Policarpo Quaresma defendia a idéia de
TXH QR %UDVLO VH GHYHULD IDODU R WXSLJXDUDQL D
língua dos nativos. O português, segundo ele, era
uma língua importada, estrangeira. Portanto, o
estudo do idioma indígena era uma expressão de
seu nacionalismo xenofóbico.
b) Gabarito: O uso do pretérito imperfeito indiFDXPDD©¥RTXHVHLQLFLRXQRSDVVDGRHQ¥RIRL
concluída. “Todas as manhãs (...) ele se atracava
até ao almoço (...) e estudava o jargão caboclo
FRPDȴQFRHSDL[¥Rȋ DD©¥RVHSURORQJD«FRQWLnuada, não se interrompe).
12) A

4) A

Aprofundando:

  (QTXDQWR 0LONDX « KXPDQLVWD VHQV¯YHO H GHfende a idéia do homem integrado à natureza,
Lentz, ao contrário, tem espírito agressivo, destruidor, e não mede esforços para atingir seus
LGHDLVVREUHWXGRRVGHFRQTXLVWD
b) Todo o parágrafo iniciado por “– Compreendo
EHP TXH « DLQGD D QRVVD FRQWLQJ¬QFLD HVVD QHFHVVLGDGHGHIHULUD7HUUDȋDW«ȊHȴURPHQRVR
TXH K£ GH PDWHULDO QHOD GR TXH R VHX SUHVW¯JLR
religioso e imortal na alma humana.”

13) D
 D 7DOTXDODSDLVDJHPDJUHVWHRVHUWDQHMR«
forte, resistente e endurecido.
b) À força física e resistência do sertanejo opõe-se sua aparência pouco atlética.
15) V – V – F – V
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16) a) Observa-se no trecho uma longa digressão
na narrativa por meio da descrição da cultura no
 D )LFDHYLGHQWHDPHWDJRJH RXSHUVRQLȴFD©¥R  VXE¼UELRHGDSHTXHQDHOLWHVXEXUEDQD
no últimoperíodo do últimoparágrafo: “... levanb) Note-se a valorização do personagem nas
WDQGR XP PXUP¼ULR EDL[R H KXPLOGH TXH VH H[SUHVV·HV ȊDUWLVWD D IUHTXHQWDU H D KRQUDU DV
HVFDSDYD GH WRGDV DV£UYRUHV FRPR DV TXHL[DV melhores famílias” e “poeta e o cantor dessa
surdas dos moribundos”. Outra possibilidade, curiosa aristocracia”.
no período anterior: “... mirava as velhas árvores,

PRÉ-MODERNISMO: LITERATURA E SOCIEDADE

17) Observa-se uma ironia na passagem “os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários
GDTXHODVUHGRQGH]DVȋXPDYH]TXHRVXE¼UELR
Q¥R « XP HVSD©R GDGR D EDLOHV JDODQWHV TXL©£
diariamente.
18) D
19) E
20) O eu lírico procura uma origem para a vida
e para o mundo, metaforizada pela imagem do
feto original.
21) Os astros espionam e castigam o eu lírico, asVLPFRPRȴ]HUDPFRP&DLP
22) D
23) C
24) E
25) E

'HVDȴDQGR
26) Observa-se o preconceito do narrador na seguinte passagem: “sentindo-se incapaz como todos os humildes e primitivos, de tomar iniciativa
dos assuntos”.
27) a) Ah! tempo bom de fazenda! A gente traEDOKDYD MXQWR TXHP DSDQKDYD FDI« DSDQKDYD
TXHPGHEXOKDYDPLOKRGHEXOKDYDWXGRGHSDUFHria, bandão de gente, mulatas, cafuzas... Que importava feitor?... Nunca ninguém morreu de panFDGD&RPLGDVHPSUHKDYLDHTXDQGRHUDV£EDGR
véspera de domingo, ah! meu sinhô, tambor velho
roncava até de madrugada...
b) O fato de o trabalho ser em grupo, e não
isolado.

EM2LIT02

28) Habilidade da BNCC:
Resposta pessoal.
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ORIENTADOR METODOLÓGICO

vistas emParis”/“Tarsila, Tarsila, volta para dentro
de si mesma”). Emprego de neologismos (“parisia
nizaram”/“matavirgismo”/ “matavirgista”). Produção de efeitos de humor e ironia. (“Vocês foram a
3DULVFRPREXUJXHVHV(VW¥R«SDW«V(VHȴ]HUDP
futuristas! hi! hi! hi!”).

Vanguardas
artístico-literárias:
experimentalismos na
Europa no Brasil

6) B

Conteúdo:

7) D

• Vanguardas artístico-literárias europeias: Futurismo, Expressionismo, Cubismo, Surrealismo
e Dadaísmo.

8) A

• Vanguarda artístico-literária brasileira: Semana de Arte Moderna.

9) A

Objetivos de aprendizagem:

10) A

• Reconhecer a relação entre a história brasileira e a literatura nacional do início do século XX;
ȏ ΖGHQWLȴFDU DV UHOD©·HV HQWUH DV YDQJXDUGDV
DUW¯VWLFDVHXURSHLDVHVHXVUHȵH[RVQR%UDVLO
• Compreender como as revistas e manifestos literários do início do século XX trazem uma
agenda político-estética para o país;

11) A
12) D
13) D

ȏ ΖGHQWLȴFDU RV UHȵH[RV GDV SURSRVL©·HV GDV
Aprofundando:
revistas e manifestos nos textos literários do início do século XX; e
14) A
• Estabelecer relações entre a semana de arte
moderna e a literatura contemporânea.
15) C

3) B

16) No poema, as palavras associam a imagem
da gaivota a uma garota marítima, possivelmenWHSHODGHOLFDGH]DHEHOH]DGDDYHTXHVREUHYRD
o mar. A semelhança entre a gaivota e a garota
se manifesta no poema a partir da proximidade
entre as letras IV e a letra R, na palavra “garota”.
Ademais, a disposição das letras “soltas” das palavras sugere o voo da ave.

4) D

17) C

Praticando:
1) A
2) A

5) a) Valorização de um projeto crítico e autossu- 18) E
ȴFLHQWHSDUDDSURGX©¥RDUW¯VWLFDEUDVLOHLUDFUHQça na força estética e cultural do Brasil; presença
19) Não há culturas puras, pois todas envolvem
GR FRQȵLWR HQWUH R QDFLRQDO H R HVWUDQJHLUR RV
empréstimos.
valores internos e externos.
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EM2FIL03
EM2LIT03

E  8VR GD OLQJXDJHP FRORTXLDO Ȋ&XLGDGR IRUWL20) Romantismo.
ȴTXHP VH EHP GH WHRULDV H GHVFXOSDV H FRLVDV

VANGUARDAS ARTÍSTICO-LITERÁRIAS: EXPERIMENTALISMOS NA EUROPA NO BRASIL

21) “A partir de todas as culturas é a história dos
empréstimos culturais”.
22) C
23) A
24) A
25) E
26) E

'HVDȴDQGR
27) E

EM2FIL03
EM2LIT03

28) Habilidade da BNCC:
O texto paródico de Oswald de Andrade desconstrói
o ufanismo de Gonçalves Dias através de uma linJXDJHPFRORTXLDOHUHSUHVHQWDWLYDGRFRWLGLDQR
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