
 

 

 
Primeiro Ano – Literatura Sinval 

RESOLUÇÃO 
  
 
01. R: Na comparação proposta pelo trecho citado, Iracema, a virgem de Tupã, seria vista como uma espécie 

de Eva indígena que, como no Gênesis, seduz Martim (equiparado a Adão) não propriamente com o fruto 
proibido, mas com o licor da jurema. A fuga e a perseguição dos amantes seriam os equivalentes da Queda 
e da consequente expulsão do Paraíso na narrativa bíblica. Por associação ao mito bíblico, também se 
poderia dizer que cai sobre Iracema o castigo do parto com dor, que marca o nascimento de Moacir, "filho 
do sofrimento". 

 
02. R: O novo redentor seria representado por Moacir, filho de Martim e Iracema, que, além de ser o primeiro 

cearense, é o primeiro mestiço, representando assim não só o nascimento de um novo povo (o brasileiro), 
mas a possibilidade de uma união harmônica entre as duas raças (a do colonizador e a do colonizado). 

  
03. R: Batuiretê era o líder dos potiguaras (pitiguaras). Fora grande guerreiro, mas, nessa cena do romance, já 

se mostrava impossibilitado de continuar a guerrear, devido à idade avançada. Torna-se, entretanto, uma 
espécie de conselheiro, sábio ou, melhor, oráculo de guerra para os de sua tribo. Daí, o significado do outro 
nome tupicom que o personagem é denominado: Maranguab, que, nas palavras do neto Poti (nesse mesmo 
capítulo), significa "o grande sabedor da guerra". 

 
04. R: De acordo com o excerto, Batuiretê se dirige ao "neto" e ao "estrangeiro", sendo o primeiro Poti e o 

segundo, Martim Soares Moreno. Poti é um dos valorosos guerreiros da tribo potiguara, aliada dos 
portugueses. Essa aliança aparece bem representada pela amizade que une Poti e Martim (guerreiro já no 
nome, derivado de Marte), por quem se apaixona a heroína da história, a virgem de Tupã, e cuja paixão 
será desencadeadora dos conflitos travados no romance entre potiguaras e tabajaras (povo a que pertence 
Iracema, como uma espécie de sacerdotisa da tribo). 

 
05. R: De acordo com o excerto, Batuiretê se dirige ao "neto" e ao "estrangeiro", sendo o primeiro Poti e o 

segundo, Martim Soares Moreno. Poti é um dos valorosos guerreiros da tribo potiguara, aliada dos 
portugueses. Essa aliança aparece bem representada pela amizade que une Poti e Martim (guerreiro já no 
nome, derivado de Marte), por quem se apaixona a heroína da história, a virgem de Tupã, e cuja paixão 
será desencadeadora dos conflitos travados no romance entre potiguaras e tabajaras (povo a que pertence 
Iracema, como uma espécie de sacerdotisa da tribo). 
c) A metáfora "gavião branco junto da narceja" é empregada de modo a profetizar a destruição dos índios 
que será promovida pelo estrangeiro, colonizador. Em nota ao romance, o próprio autor-narrador trata de 
esclarecer que o gavião se refere ao homem branco, Martim, e a narceja (espécie de ave típica do 
continente sul-americano), ao índio Poti. Por meio da relação predatória entre a ave de rapina e sua presa, 
a imagem metafórica busca simbolizar a dominação e posterior destruição da população indígena pelo 
colonizador. 

 
06. R: Porque Iracema guardava o segredo da jurema, bebida alucinógena utilizada nos rituais sagrados dos 

tabajaras. Para o pajé, a perda da virgindade deveria ser punida com a morte, pois Iracema "abandonou ao 
guerreiro a flor de seu corpo". Já Martim não seria punido porque a hospitalidade dos tabajaras impede 
qualquer ofensa aos hóspedes. 

 
07. R: Por sua forte moral cristã, Martim respeita as tradições cristãs e dos tabajaras, rejeitando todas as 

índias que lhe são oferecidas, como também Iracema. Ele só cederá ao sob efeito do "vinho de Tupã". 
 
08. R: em O Guarani, o autor constrói um painel épico, heroico, grandiloquente, consolidado na união de Peri e 

Ceci no desfecho; ao contrário, em Iracema, o autor constrói uma narrativa trágica em que o 
nativo/Iracema tem sua pureza corrompida pelo europeu/Martim, levando a sua punição e ao significado do 
nome do filho deles/Moacir, o filho da dor, portanto o brasileiro está condenado ao sofrimento. 

 


