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Texto 1 

Morte (hora de delírio)  

Pensamento gentil de paz eterna  

Amiga morte, vem. Tu és o termo  

De dous fantasmas que a existência formam,  

 Dessa alma vã e desse corpo enfermo.  

Pensamento gentil de paz eterna,  

Amiga morte, vem. Tu és o nada,  

Tu és a ausência das moções da vida,  

do prazer que nos custa a dor passada.  

(...)  

Amei-te sempre:  pertencer-te quero  

Para sempre também, amiga morte.  

Quero o chão, quero a terra,  esse elemento  

Que não se sente dos vaivéns da sorte.  

(...) 

Também desta vida à campa  

Não transporto uma saudade.  

Cerro meus olhos contente  

Sem um ai de ansiedade.  

E como um autômato infante  

Que ainda não sabe mentir,  

Ao pé da morte querida  

Hei de insensato sorrir.  

Por minha face sinistra  

Meu pranto não correrá.  

Em meus olhos moribundos  

Terrores ninguém lerá.  

Não achei na terra amores  

Que merecessem os meus.  

Não tenho um ente no mundo  

A quem diga o meu  adeus.  

(...)  

Por isso, ó morte, eu amo-te e não temo:  

Por isso, ó morte, eu quero-te comigo.  

Leva-me à região da paz horrenda,  
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Leva-me ao nada, leva-me contigo.   

(Junqueira Freire) 
 

 

Texto 2 

A um poeta 

Longe do estéril turbilhão da rua, 

Beneditino, escreve! No aconchego 

Do claustro, na paciência e no sossego, 

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 

 

Mas que na forma se disfarce o emprego 

Do esforço; e a trama viva se construa 

De tal modo, que a imagem fique nua, 

Rica mas sóbria, como um templo grego. 

 

Não se mostre na fábrica o suplício 

Do mestre. E, natural, o efeito agrade, 

Sem lembrar os andaimes do edifício: 

 

Porque a beleza, gêmea da Verdade, 

Arte pura, inimigo do artifício, 

É a força e a graça na simplicidade. 

(Olavo Bilac) 
 

 

Texto 3 

Iracema (fragmento) 

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e 

mais longos que seu talhe de palmeira. 

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu 

hálito perfumado. 

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde 

campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando alisava 

apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 

Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra 

da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam 

flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem os pássaros ameigavam o canto 
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Iracema saiu do banho; o aljôfar d'água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em 

manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e 

concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. 

(José de Alencar) 
 

 

Texto 4 

Macunaíma (fragmento) 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho 

do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o 

murmurejo do Uraricoera, que a índia, tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que 

chamaram de Macunaíma. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro: passou mais de seis anos não falando. Si 

o incitavam a falar exclamava:  

- Ai! que preguiça!... e não dizia mais nada. 

Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e 

principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força de homem. O 

divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em 

dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia 

tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as 

mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns diz-que habitando a água-doce por 

lá. No mucambo si alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha a 

mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos guspia na cara. Porém respeitava os 

velhos, e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a cucuicogue, todas 

essas danças religiosas da tribo. 

Quando era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre se esquecendo de mijar. Como 

a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os 

mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras-feias, imoralidades estrambólicas e dava 

patadas no ar. 

(Mário de Andrade) 
 

 

Texto 5 

Pica-flor 

Se Pica-Flor me chamais, 

Pica-Flor aceito ser, 

Mas resta agora saber, 

Se no nome que me dais, 

Meteia a flor que guardais 
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No passarinho melhor! 

Se me dais este favor, 

Sendo só de mim o Pica, 

E o mais vosso, claro fica, 

Que fico então Pica-Flor. 

(Gregório de Matos) 
 

 

Texto 6 

Minha desgraça 

Minha desgraça não é ser poeta, 

Nem na terra de amor não ter um eco, 

E meu anjo de Deus, o meu planeta 

Tratar-me como trata-se um boneco... 

  

Não é andar de cotovelos rotos, 

Ter duro como pedra o travesseiro... 

Eu sei... O mundo é um lodaçal perdido 

Cujo sol (quem mo dera!) é o dinheiro... 

  

Minha desgraça, ó cândida donzela, 

O que faz que o meu peito blasfema, 

É ter para escrever todo um poema 

E não ter um vintém para uma vela. 

(Álvares de Azevedo) 
 

 

Texto 7  

A uma alma sensível 

Há aí, entre as cinco ou dez pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está decerto 

um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez... 

sim, talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu cínico, alma sensível? Pela coxa de 

Diana! esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse 

mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem; meu cérebro foi um tablado em 

que se deram peças de todo gênero, o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a 

desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de 

coisas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, 

desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu 

sono. Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera 
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somente da águia e do beija-flor; havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a 

expressão, alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos,  que isso às vezes é dos óculos, 

 e acabemos de uma vez com esta flor da moita. 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.) 
 

Texto 8 

Antífona (fragmento) 

Ó Formas alvas, brancas, Formas claras  

De luares, de neves, de neblinas!  

Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...  

Incensos dos turíbulos das aras 

 

Formas do Amor, constelarmante puras,  

De Virgens e de Santas vaporosas...  

Brilhos errantes, mádidas frescuras  

E dolências de lírios e de rosas ...  

 

Indefiníveis músicas supremas,  

Harmonias da Cor e do Perfume...  

Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,  

Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume...  

 

Visões, salmos e cânticos serenos,  

Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes...  

Dormências de volúpicos venenos  

Sutis e suaves, mórbidos, radiantes...  

 

Infinitos espíritos dispersos,  

Inefáveis, edênicos, aéreos,  

Fecundai o Mistério destes versos 

Com a chama ideal de todos os mistérios.  

(Cruz e Sousa) 


