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SEMANA 1 

 

Gonçalves Dias se destaca no panorama da primeira fase romântica pelas suas qualidades 
superiores de artista e se tornou um dos principais expoentes de seu tempo. Sendo assim, 
considerando este poeta e sua fase, julgue os itens e C ou E. 

01. a pátria é retratada de maneira que se tenha um registro exagerado da sua fauna e flora, 
com interferência da emoção do poeta, como em “Canção do Exílio”. 

02. a persistência de traços do espírito clássico não impede o exagero do sentimentalismo, 
encontrado, por exemplo, em Casimiro de Abreu. 

03. o indianismo idealiza a imagem do indígena, não apresentando a distorção poética 
observada em outros escritores. 

04. o protótipo do byroniano, convivem lado a lado o humor negro e o extremo idealismo. 

05. predomina a poesia lírica de recuperação da infância, com acentuado tom saudosista, 
tão evidente em “Meus Oito Anos”. 

 

 

LEIA O POEMA. 
 

Canção do exílio 

Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. 
 
 
 
 
 
 
 
Em  cismar, sozinho, à noite,  
Mais prazer eu encontro lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
 
Minha terra tem primores,  
Que tais não encontro eu cá;  
Em cismar sozinho, à noite  
Mais prazer eu encontro lá;  

2ª SÉRIE –LITERATURA – YURI AUGUSTUS SEMANA:  1 



 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra,  
Sem que eu volte para lá;  
 
Sem que disfrute os primores  
Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
Onde canta o Sabiá.   
 

Gonçalves Dias 

 

 

Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser 
considerada tipicamente romântica por inúmeros aspectos estruturais e, principalmente, 
temáticos. Sendo assim, julgue os itens. 

06. apóia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de 
ornamento, até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de 
aliterações. 

07.  exalta a terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, 
emotivo. 

08. utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, 
erudita; glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

09. nesse poema há um trecho que de tão exaltativo acabou sendo utilizado no hino nacional 
brasileiro, representando aspectos nacionalistas. 

10. refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, 
cronológica; utiliza-se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade.  
 
 


