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LITERATURA

Capítulo 12

Estilos de época – Estudo das escolas literárias

PARA COMPREENDER

01  Baseando-se nos elementos do texto, é possível perceber 
que a Bela preza por valores como a virtude e a franqueza, 
e não trata a Fera com indiferença por causa da sua aparên-
cia. Já a Fera, sabendo da sua condição, revela-se uma per-
sonagem triste, sentindo-se inferior por se considerar feio 
e sem inteligência, mesmo preservando a sua bondade.

02  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cite clássicos 
como Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, 
entre outros.

03  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno identi� que, ape-
sar da mudança de cenário – bem como características e 
modos diferenciados das personagens –, que a essência 
da história se mantém. O tema sobre sacrifício e a impor-
tância de enxergar a beleza interior permanecem, pois são 
universais, levando a história a sofrer uma adaptação às 
mudanças ocorridas ao longo de séculos. 

04  Espera-se que os alunos, ao possuírem a referência do que 
devem encontrar, comentem que há várias alusões à per-
sonagem, como as listras brancas e vermelhas presentes 
em diversas partes da � gura, além da quantidade de infor-
mações que a imagem possui. 

05  Sim. O conto “A Bela e a Fera”, com suas releituras e � l-
mes, sofreu mudanças ao longo dos anos, � rmando-se 
como clássico ao manter algumas características especí-
� cas. Desse modo, essas semelhanças permitem ao leitor 
ou espectador identi� car a obra original, mesmo que ela 
esteja inserida em um novo contexto.

Agora é com você – Pág. 23

01  Espera-se que os alunos identi� quem que há elementos 
dos dois quadros unidos, como as cores, as formas geo-
métricas, as duas � guras humanas, a vegetação etc.

02  O quadro Antropofagia representa o momento em que 
Tarsila traz in� uência de suas obras anteriores para com-
por uma nova, revelando então uma metáfora com o termo 
antropofagia ao se apropriar de outros elementos. 

Agora é com você – Pág. 25

01  Os dois poemas falam sobre a morte.

02  No poema de Machado de Assis, o amado lamenta a morte 
da amada. No poema de Álvares de Azevedo, o poeta ima-
gina como seria a morte. No primeiro, a morte é lamentada; 
no segundo, é desejada.

03  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno, caso responda 
que sim, justi� que pela maneira distinta com que os poetas 
falam sobre a morte; e caso responda que não, justi� que 
pelo uso da mesma temática.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  Resposta pessoal. Aparentemente, ela é muito bonita 
(“Era mais bela!”), mas parece que já morreu, pois os ver-
bos estão no passado e o eu lírico a chama de anjo, des-
crevendo-a como pálida em um leito cheio de � ores.

02  O texto foi escrito no século XIX. O caráter mais clássico 
das palavras e a forma como são dispostas, bem como o 
tipo de poema escolhido, demonstram o quanto é antigo.

03  O Romantismo é conhecido como a época em que os 
escritos falavam de amor e sofrimento. O texto de Álvares 
de Azevedo fala dos dois, pois a amada do eu lírico morreu, 
e ele se lamenta por isso.

04  Embora possuam abordagens diferentes, ambos os textos 
apresentam o indígena como personagem. A diferença 
mais evidente entre os dois é a estrutura, pois o texto 1 
possui versos livres, enquanto o texto 2 possui versos que 
rimam.

05  O texto 2 é o mais antigo, pois apresenta rima e metri-
� cação. Já o texto 1 deixa essas características de lado, 
utilizando versos livres, algo mais comum no século XX.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B
 As escolas literárias marcam os períodos em que foram 

criadas as obras, agrupando estilos e conteúdos similares.

02  O título do poema, “Mundo pequeno”, refere-se à simpli-
cidade da natureza.
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LITERATURA

LEIA E ANALISE

01  As personagens apresentam opiniões diferentes. Bingley 
acredita que todas as mulheres são prendadas, pois sabem 
desenhar, tricotar e forrar biombos; enquanto Darcy, Miss 
Bingley e Mrs. Hurst têm a opinião de que uma mulher 
prendada deve possuir muitas outras qualidades: conheci-
mento de música, canto, desenho, dança, línguas estran-
geiras e apreço pela leitura, além de elegância na maneira 
de andar, no tom da voz e no modo de se expressar. Já 
a personagem Elizabeth acredita não existir nenhuma 
mulher com tantas qualidades reunidas na mesma pessoa.

02  Sim, pois as discussões a respeito das qualidades da mulher 
são bem marcadas de um ideal feminino dos séculos XVIII 
e XIX, quando a mulher era vista como um ser dedicado às 
tarefas domésticas e que, portanto, deveria ter todas as qua-
lidades de uma mulher “prendada” para bem executar essas 
tarefas.

03  Sim, pois a Literatura também é um dos meios de enten-
der o passado, de modo que as escolas literárias auxiliam 
na identi� cação dos pensamentos e do modo de viver em 
determinada sociedade e período.

03  As palavras coisa, rã e árvore são substantivos e, no poema, 
cumprem a função de verbo.

04  Pela liberdade formal, indica-se que Manoel de Barros é um 
poeta contemporâneo, com características do Modernismo.

05  A
 A � gura religiosa, que exprime devoção, é típica do Bar-

roco, como se veri� ca no item A.

06  Trovadorismo, Humanismo e Classicismo ocorreram em 
Portugal e não ocorreram no Brasil, pois este não havia 
sido colonizado pelos portugueses.


