
 

 

Tarefa 16 professor Sinval 
 
- Leia e responda 
 
Canção de Exílio 
 
Kennst du das Land, wo die Citronen blühen, 
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühen? 
Kennst du es wohl? — Dahin, dahin! 
Möchtl ich... ziehn. * 
Goethe  
 
* - "Conheces a região onde florescem  
os limoeiros ? laranjas de ouro ardem 
no verde escuro da folhagem; 
conheces bem ? 
Nesse lugar eu desejava estar" 

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

Coimbra, julho de 1843 
 
01. O poema centra-se no eu, na primeira pessoa, e 

cultua o individualismo em oposição ao 
universalismo clássico. Confirme a presença 
destes aspectos no poema: 

 
02. Em Canção do Exílio, predomina a emoção, o 

sentimento ou a razão? Justifique, identificando a 
função da linguagem mais evidente no poema e 
o gênero literário do mesmo: 

 
03. Reconheça no poema a insatisfação com a 

realidade e o desejo de escapismo: 

04. A caracterização da natureza confirma o 
nacionalismo crítico ou ufanista/exaltado do 
autor? Justifique: 

 
05. A estrutura do poema retoma as características 

do trovadorismo/medida velha ou do 
Classicismo/medida nova? Justifique: 

 
- Leia e responda 
 
I-Juca-Pirama  
 
I  
 
No meio das tabas de amenos verdores,  
Cercadas de troncos - cobertos de flores,  
Alteiam-se os tetos d'altiva nação;  
São muitos seus filhos, nos ânimos fortes,  
Temíveis na guerra, que em densas coortes  
Assombram das matas a imensa extensão.  
São rudos, severos, sedentos de glória,  
Já prélios incitam, já cantam vitória,  
Já meigos atendem à voz do cantor:  
São todos Timbiras, guerreiros valentes! 
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06. O poema retrata a natureza ideal, bela. Confirme 

este aspecto nos versos: 
 
07. Identifique no poema a idealização do índio: 
 
08. Os versos trabalham a ideia do índio primitivo ou 

civilizado? Justifique: 
 
09. Explique o motivo de o autor valorizar a figura do 

índio: 
 
10. Comente o motivo da valorização do elemento 

indígena e da natureza brasileira por nosso 
Romantismo: 


