
 

 

Tarefa 10 professor Sinval 
 
- Leia o texto, atentando à valorização do índio e da 
natureza, para responder o que se pede: 
 
Leito de folhas verdes 
 
Por que tardas, Jatir, que tanto a custo  
À voz do meu amor moves teus passos?  
Da noite a viração, movendo as folhas,  
Já nos cimos do bosque rumoreja. 
 
Eu sob a copa da mangueira altiva 
Nosso leito gentil cobri zelosa 
Com mimoso tapiz de folhas brandas, 
Onde o frouxo luar brinca entre flores. 
 
Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 
Já solta o bogari mais doce aroma! 
Como prece de amor, como estas preces, 
No silêncio da noite o bosque exala. 
 
Brilha a lua no céu, brilham estrelas, 
Correm perfumes no correr da brisa, 
A cujo influxo mágico respira-se 
Um quebranto de amor, melhor que a vida! 
 
A flor que desabrocha ao romper d`alva 
Um só giro do sol, não mais, vegeta: 
Eu sou aquela flor que espero ainda 
Doce raio do sol que me dê vida. 
 
Sejam vales ou montes, lago ou terra, 
Onde quer que tu vás, ou dia ou noite, 
Vai seguindo após ti meu pensamento; 
Outro amor nunca tive: és meu, sou tua! 
 
Meus olhos outros olhos nunca viram, 
Não sentiram meus lábios outros lábios, 
Nem outras mãos, Jatir, que não as tuas 
A arazoia na cinta me apertaram. 
 
Do tamarindo a flor jaz entreaberta, 
Já solta o bogari mais doce aroma 
Também meu coração, como estas flores, 
Melhor perfume ao pé da noite exala! 
 
Não me escutas, Jatir! nem tardo acodes  
À voz do meu amor, que em vão te chama!  
Tupã! lá rompe o sol! do leito inútil  
A brisa da manhã sacuda as folhas! 

Gonçalves Dias 
 
01. Destaque do texto elementos significativos da 

natureza do Brasil: 
 
02. Identifique a voz enunciadora do poema: 
 
03. Comente, justificando com o texto, a relação do 

eu poético com a natureza: 

04. O poema evidencia qual gênero literário? 
Justifique pelas funções da linguagem: 

 
05. Comente os elementos que o poema apresenta 

em comum com as cantigas medievais: 
 
- Leia os versos iniciais do poema épico Os Timbiras, 
do poeta maranhense Gonçalves Dias, para 
responder as questões 06 e 07. 
 
Os ritos semibárbaros dos Piagas,  
Cultores de Tupã, a terra virgem  
Donde como dum trono, enfim se abriram  
Da cruz de Cristo os piedosos braços;  
As festas, e batalhas mal sangradas  
Do povo Americano, agora extinto,  
Hei de cantar na lira.– Evoco a sombra  
Do selvagem guerreiro!... Torvo o aspecto,  
Severo e quase mudo, a lentos passos,  
Caminha incerto, – o bipartido arco  
Nas mãos sustenta, e dos despidos ombros  
Pende-lhe a rota aljava... as entornadas,  
Agora inúteis setas, vão mostrando  
A marcha triste e os passos mal seguros  
De quem, na terra de seus pais, embalde  
Procura asilo, e foge o humano trato. 
 

Gonçalves Dias – disponível em www.dominiopublico.gov.br 
 
06. O autor afirma que vai cantar a glória do povo 

Americano. Destaque as expressões do texto que 
confirmam tratar-se de uma glória perdida. 

 
07. O poeta confere nos versos caráter épico aos 

índios. Relacione este aspecto ao contexto em 
que o Romantismo aconteceu no Brasil: 

 
08. Compare as formas de lazer cultuadas pela 

Nobreza ao lazer instituído pela Burguesia: 
 
09. Leia o texto e comente a caracterização da 

natureza, observando a idealização e a 
brasilidade. 
Verdes mares bravios de minha terra natal, onde 
canta a jandaia nas frondes da carnaúba; 
Verdes mares que brilhais como líquida 
esmeralda aos raios do Sol nascente, 
perlongando as alvas praias ensombradas de 
coqueiros. 
Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga 
impetuosa, para que o barco aventureiro manso 
resvale à flor das águas. 

Iracema – José de Alencar  
 
10. Relacione o individualismo, a valorização do eu 

no Romantismo, com o modo de vida burguês: 
 


