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Texto I

Canção do exílio
Kennst du das Land, wo die Citronen blühn,

Im dunkeln Laub die Gold-Orangen Glühn,
Kennst du es wohl? – Dahin, dahin!

Möcht ich… ziehn.*
(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 eu encontro 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 eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

(In: Gonçalves Dias. São Paulo: Abril Educação, 1982.)

*Conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro. Conhecê-lo? – Para lá quisera eu ir.                     
(Tradução: Manuel Bandeira)

Texto II

Canção do exílio

Se eu tenho de morrer na flor dos anos
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!

Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro
Respirando este ar;
Faz que eu viva, Senhor! dá-me de novo



Os gozos do meu lar!

O país estrangeiro mais belezas
Do que a pátria não tem;
E este mundo não vale um só dos beijos
Tão doces duma mãe!

Dá-me os sítios gentis onde eu brincava
Lá na quadra infantil;
Dá que eu veja uma vez o céu da pátria,
O céu do meu Brasil!

Se eu tenho de morrer na flor dos anos
Meu Deus! não seja já!
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!

Quero ver esse céu da minha terra
Tão lindo e tão azul!
E a nuvem cor-de-rosa que passava
Correndo lá do sul!

Quero dormir à sombra dos coqueiros,
As folhas por dossel;
E ver se apanho a borboleta branca,
Que voa no vergel!

Quero sentar-me à beira do riacho
Das tardes ao cair,
E sozinho cismando no crepúsculo
Os sonhos do porvir!

Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
A voz do sabiá!

Quero morrer cercado dos perfumes
Dum clima tropical,
E sentir, expirando, as harmonias
Do meu berço natal!

Minha campa será entre as mangueiras,
Banhada do luar,
E eu contente dormirei tranquilo
À sombra do meu lar!

As cachoeiras chorarão sentidas
Porque cedo morri,
E eu sonho no sepulcro os meus amores
Na terra onde nasci!

Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá

(Casimiro de Abreu)



Texto III

Canção do exílio

Minha terra tem macieiras da Califórnia
onde cantam gaturamos de Veneza.
Os poetas de minha terra
são pretos que vivem em torres de ametista,
os sargentos do exército são monistas, cubistas,
os filósofos são polacos vendendo a prestações.
A gente não pode dormir
com os oradores e os pernilongos.
Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda.
Eu morro sufocado
em terra estrangeira.
Nossas flores são mais bonitas
nossas frutas mais gostosas
mas custam cem mil réis a dúzia.
Ai que me dera chupar uma carambola de verdade
e ouvir um sabiá com certidão de idade!

(Murilo Mendes. Poesias (1925-1953). Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1959, p. 5).

Exercícios para Casa

Texto I

A mulher e a casa

Tua sedução é menos

de mulher do que de casa:

pois vem de como é por dentro

ou por detrás da fachada.

Mesmo quando ela possui

tua plácida elegância,

esse teu reboco claro,

riso franco de varandas,

uma casa não é nunca

só para ser contemplada;

melhor: somente por dentro

é possível contemplála.

Seduz pelo que é dentro,

ou será, quando se abra;

pelo que pode ser dentro

de suas paredes fechadas;



pelo que dentro fizeram

com seus vazios, com o nada;

pelos espaços de dentro,

não pelo que dentro guarda;

pelos espaços de dentro:

seus recintos, suas áreas,

organizandose dentro

em corredores e salas,

os quais sugerindo ao homem

estâncias aconchegadas,

paredes bem revestidas

ou recessos bons de cavas,

exercem sobre esse homem

efeito igual ao que causas:

a vontade de corrêla

por dentro, de visitála.
(João Cabral de Melo Neto)

Texto II

Garota de Ipanema

Olha que coisa mais linda

Mais cheia de graça

É ela menina

Que vem e que passa

Num doce balanço

A caminho do mar

Moça do corpo dourado

Do sol de Ipanema

O seu balançado é mais que um poema

É a coisa mais linda que eu já vi passar

Ah, por que estou tão sozinho?

Ah, por que tudo é tão triste?

Ah, a beleza que existe

A beleza que não é só minha



Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse

Que quando ela passa

O mundo inteirinho se enche de graça

E fica mais lindo

Por causa do amor
(Tom Jobim e Vinícius de Moraes)

1) Apesar de contemporâneos, João Cabral de Melo Neto e Tom Jobim e Vinicius de Moraes concedem                               

tratamento completamente diferente em relação à caracterização da figura feminina, em seus poemas                       

acima. Retire, de cada um dos textos, vocábulos ou expressões que marquem essa diferença e justifique                             

essa diferença.

2) O envolvimento sentimental do eu lírico com o tema abordado é demonstrado de forma mais efusiva em                                 

qual texto? Justifique sua resposta, levando em consideração a morfologia do texto escolhido.

Texto III

O feijão e o sonho

Veio a guerra no outro mundo. Veio um abalo universal. Ideias novas interesses novos, ideologias

novas em cena. Um mundo novo. Campos Lara tinha a cabeça branca. Uma cabeça gloriosa, aureolada de

espiritualidade e de doçura.

Trabalhava sempre. Um, dois romances por ano. Palpitantes de vida. Dolorosos de vida. Cheios de

um íntimo, de um suave desencanto.

Trabalhava pelo simples gosto de trabalhar, pela necessidade interior de produzir. Já não havia

aquela ânsia moça e irrefreável de glória. Chegara ao clímax da sua carreira. Todas as consagrações

literárias o haviam coroado. As academias o disputavam. Os jornais. As revistas.

Foi quando chegou a hora fatal da demolição. Aos seus pés, gerações mais novas disputavamlhe o

passo e o lugar. Uma turba irreverente, trinta anos mais moça, procurava lugar ao sol. Feita de outros

sonhos, de outras tendências, de outras inquietações. Devorada por outros problemas. Buscando o seu

rumo. Procurando afirmarse.

E na ânsia de ocupar lugar, de encher a terra, não podia tolerar os velhos ídolos. Campos Lara

fizerase um ídolo. Campos Lara tornouse um papão. Sua voz nada significava, reboava sem eco pelas

quebradas do país.

A princípio, foi apenas a incompreensão, a perda de contato. Depois foi preciso destruir.

E um dia uma voz moça, um nome desconhecido, abriu fogo. Escândalo. Revolta. Mais outra voz. E

mais outra. Eram os devoradores. Era a nova geração. A que seria a seu tempo devorada.

E a palavra de ordem dos moços passou a ser a destruição de Campos Lara! Escarneciam da sua

obra, zombavam do seu feitio, ridicularizavam a sua atitude, a filosofia, a forma, os cacoetes literários.



Escritor moço que desejasse aparecer atiravase contra o papão. Escritores velhos, despeitados,

sem saber que representavam outra verdade e outro tempo, faziam coro. O Benício Teles (é verdade que o

sr. não toma banho?) surgiu também na arena. Desancou o antigo irmão de caravana.

E os pobres e os humildes e os vencidos que enchiam a obra de Campos Lara foram repudiados

como falsos. O seu doce e brando ceticismo foi metido à bulha. Os tempos novos pediam afirmação,

pediam coragem, não admitiam dúvidas, ceticismo, encruzilhadas, braços cruzados, torres de marfim.

E num fragor de tempestade que contagiava e crescia e se avolumava, toda a obra de trinta longos

anos foi caindo e se desfazendo.
(LESSA, Orígenes. O feijão e o sonho. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 16ª. Ed)

3) (UNIRIO) No texto III, o processo de coerência da narrativa apresenta como fio condutor:

a) desprestígio do ser.

b) exemplificação de atitudes.

c) sentimento de ambiguidade. .

d) enumeração comparativa.

e) análise de prioridades.

4) (UNIRIO) Em

“ Como pode o homem sentirse a si mesmo quando o mundo some?

Como vai o homem junto de outro homem, sem perder o nome? (...) Quanto vale o homem?

Menos, mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos, velho?”
(Carlos Drummond de Andrade)

Considerando aspectos descritivos de Campos Lara, o trecho destacado que se distancia do fragmento
do poema de Drummond é

a) “ ... tornouse um papão.” ( § 5º. ) 

b) “ ... reboava sem eco pelas quebradas do país.” ( § 5º. )

c) “ Uma cabeça gloriosa, aureolada de espiritualidade e de doçura.” ( § 1º. )

d) “ Desancou o antigo irmão de caravana.” ( § 9º. )

e) “ O seu doce e brando ceticismo foi metido à bulha.” ( § 10º. )

5) (UNIRIO) O trecho do texto que marca a contundência da narrativa, quanto à perspectiva do previsível,

mas inalterável, é

a) “ ... não podia tolerar os velhos ídolos. “ ( § 5º. )

b) “ A que seria a seu tempo devorada.” ( § 7º. )

c) “ Depois foi preciso destruir.” ( § 6º. ) 

d) “ ... foi apenas a incompreensão, a perda de contato...” ( § 6º. )



e) “ ... passou a ser a destruição de Campos Lara!” ( § 8º. )

GABARITO

1) Texto I: “por dentro”, “por detrás da fachada”, “somente por dentro”, “quando se abra”, “paredes

fechadas”, “com seus vazios”, “espaços de dentro”, “estâncias aconchegadas”. Texto II: “coisa mais linda”,

“mais cheia de graça”, “que vem e que passa”, “num doce balanço”, “corpo dourado”, “balançado”. Os dois

poemas promovem belezas por perspectivas distintas. O primeiro volta-se para aspectos interiores da

mulher, ao passo que o segundo volta-se para aspectos externos da mulher.

2) No segundo texto. A subjetividade do eu lírico é evidenciada por meio do uso de adjetivos, interjeições,

pronomes e desinências verbais que o denunciam dentro do texto.

3) A

4) C

5) B


