
 

 

 
Primeiro Ano – Literatura Sinval 

  
As questões 01 a 05 são do vestibular da UNICAMP. 
  
No excerto abaixo, o romance Iracema é aproximado da narrativa bíblica: 
  

Em Iracema, (...) a paisagem do Ceará fornece o cenário edênico para uma adaptação do mito da 
Gênese. Alencar aproveitou até o máximo as similaridades entre as tradições indígenas e a mitologia bíblica 
(...). Seu romance indianista (...) resumia a narrativa do casamento inter-racial, porém (...) dentro de um 
quadro estrutural pseudo-histórico mais sofisticado, derivado de todo um complexo de mitos bíblicos, 
desde a Queda Edênica ao nascimento de um novo redentor. 

David Treece, Exilados, aliados, rebeldes: o movimento indianista, a política indigenista e o Estado-Nação 
imperial. São Paulo: Nankin/Edusp, 2008: p. 226, 258-259. 

  
Partindo desse comentário, responda às questões: 

  
01. Que associação se pode estabelecer entre os protagonistas do romance e o mito da Queda com a 

consequente expulsão do Paraíso? 
  
02. Qual personagem poderia ser associada ao "novo redentor"? Por quê? 
  

Leia. O trecho abaixo foi extraído de Iracema. Ele reproduz a reação e as últimas palavras de Batuiretê 
antes de morrer: 
 

"O velho soabriu as pesadas pálpebras, e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço. Depois o peito 
arquejou e os lábios murmuraram: 

— Tupã quis que estes olhos vissem antes de se apagarem, o gavião branco junto da narceja. 
O abaeté derrubou a fronte aos peitos, e não falou mais, nem mais se moveu." 

José de Alencar, Iracema: lenda do Ceará. 
  
03. Quem é Batuiretê? 
 
04. Identifique os personagens a quem ele se dirige e indique os papéis que desempenham no romance. 
 
05. Explique o sentido da metáfora empregada por Batuiretê em sua fala. 
 

As questões 06 e 07 são do vestibular da FUVEST 
 
"O Pajé falou grave e lento: 
— Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela morrerá; mas o hóspede de 

Tupã é sagrado; ninguém o ofenderá; Araquém o protege". 
José de Alencar, Iracema. 

  
06. Tendo em vista, no contexto da obra, a lógica que rege o comportamento do Pajé, explique por que, para 

ele, "a virgem" (Iracema) deverá morrer e o "guerreiro branco" (Martim) deverá ser poupado, caso estes 
tenham mantido relações sexuais. 

 
07. Considerando, no contexto da obra, a caracterização da personagem Martim, explique por que foi apenas 

quando estava sob o efeito do "vinho de Tupã" que ele manteve, pela primeira vez, relações sexuais com 
Iracema. 

 
08. Explique a principal diferença entre O Guarani e Iracema, romances indianistas de José de Alencar, quanto 

à visão do autor sobre a origem do Brasil. 
 
 


