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 Interpretação de textos verbais 
 
TEXTO 1 
 

“Vou lançar a teoria do poeta sórdido. 
Poeta sórdido: 
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. 
Vai um sujeito, 
Saí um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito  
[bem engomada, e na primeira esquina passa um caminhão,  
[salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama: 
 

É a vida 

O poema deve ser como a nódoa no brim: 
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. 
Sei que a poesia é também orvalho. 
Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas,  
[as virgens cem por cento e as amadas que envelheceram sem maldade.” 

Manuel Bandeira 
 

 

TEXTO 2 

Comenta‐se, um pouco rápido demais, que a predileção que nós leitores sentimos por um ou 

outro personagem vem da facilidade com que nos identificamos com eles. Esta formulação exige 
algumas pontuações: não é que nos identifiquemos com o personagem, mas sim que este nos 
identifica, nos aclara e define frente a nós mesmos; algo em nós se identifica com essa 
individualidade imaginária, algo contraditório com outras identificações semelhantes, algo que de 
outro modo apenas em sonhos haveria logrado estatuto de natureza. A paixão pela literatura é 
também uma maneira de reconhecer que cada um somos muitos, e que dessa raiz, oposta ao 
senso comum em que vivemos, brota o prazer literário. 

(SAVATER, Fernando. Criaturas del aire. Barcelona: Ediciones Destino. 1989) 
 

 

TEXTO 3 

Considere este trecho de um diálogo entre pai e filho (do romance Lavoura Arcaica, de Raduan 
Nassar):  
— Quero te entender, meu filho, mas já não entendo nada.  
— Misturo coisas quando falo, não desconheço, são as palavras que me empurram, mas estou 
lúcido, pai, sei onde me contradigo, piso quem sabe em falso, pode até parecer que exorbito, e se 

há farelo nisso tudo, posso assegurar, pai, que tem muito grão inteiro. Mesmo confundindo, nunca 

me perco, distingo para o meu uso os fios do que estou dizendo.  
No trecho, ao qualificar o seu próprio discurso, o filho se vale tanto de linguagem denotativa 
quanto de linguagem conotativa.  
 

 

TEXTO 4 
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Motivo 

Eu canto porque o instante existe  
e a minha vida está completa.  
Não sou alegre nem sou triste:  
sou poeta. 
Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento.  
Atravesso noites e dias 

no vento. 
Se desmoronou ou se edifício, 
Se permaneço, ou me desfaço, 
– não sei, não sei. Não sei se fico  
ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo: 
– mais nada. 

Cecília Meireles. 
 

 

TEXTO 5 

Sugestão  
Sede assim – qualquer coisa  
serena, isenta, fiel.  

Flor que se cumpre,  

sem pergunta.  

Onda que se esforça,  
por exercício desinteressado.  

Lua que envolve igualmente  

os noivos abraçados e os soldados já frios.  
Também como este ar de noite:  
Sussurrante de silêncios,  
cheio de nascimento e pétalas.  

Igual à pedra detida,  
sustentando seu demorado destino.  
E à nuvem, leve e bela,  

vivendo de nunca chegar a ser.  

À cigarra, queimando‐se em música,  
ao camelo que mastiga sua longa solidão,  
ao pássaro que procura o fim do mundo,  
ao boi que vai com inocência para a morte.  
Sede assim qualquer coisa  
serena, isenta, fiel.  
Não como o resto dos homens.  

Cecilia Meireles. 
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Texto 6 

O circo o menino a vida  

A moça do arame equilibrando a sombrinha  

era de uma beleza instantânea e fulgurante!  
A moça do arame ia deslizando  

e despindo‐se Lentamente.  

Só para judiar.  
E eu com os olhos cada vez mais arregalados  
até parecem dois pires:  
 

Meu tio dizia:  

“Bobo!  

Não sabes que ela sempre traz uma roupa de malha por baixo?”  

(Naqueles voluptuosos tempos não havia maiôs nem biquínis...)  
Sim!  

Mas toda a deliciante angústia dos meus olhos virgens  

segredava ‐me sempre:  

“Quem sabe?...”  
Eu tinha oito anos e sabia esperar.  
Agora não sei esperar mais nada.  

Desta nem da outra vida,  

No entanto, o menino  
(que não sei como insiste em não morrer em mim)  

ainda e sempre apesar de tudo  

apesar de todas as desesperanças,  

o menino às vezes segreda‐me baixinho  

“Titio, quem sabe?...”  
Ah, Deus, essas crianças!  

Mário Quintana 


