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Exercícios sobre Pós-Modernismo (Poesia) 
 

 

1)  O menino que carregava água na peneira 
 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 
Gostei mais de um menino 
que carregava água na peneira. 
 
A mãe disse que carregar água na peneira 
era o mesmo que roubar um vento e sair 
correndo com ele para mostrar aos irmãos. 
 
A mãe disse que era o mesmo que 
catar espinhos na água 
O mesmo que criar peixes no bolso. 
 
O menino era ligado em despropósitos. 
Quis montar os alicerces  
de uma casa sobre orvalhos. 
 
A mãe reparou que o menino 
gostava mais do vazio, do que do cheio. 
Falava que os vazios são maiores e até infinitos [...]  
Com o tempo descobriu que  
escrever seria o mesmo  
que carregar água na peneira. 
 
No escrever o menino viu 
que era capaz de ser noviça,  
monge ou mendigo ao mesmo tempo. [...]  
 
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 
O menino fazia prodígios. 
Até fez uma pedra dar flor! 
 
A mãe reparava o menino com ternura. 
A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta! 
Você vai carregar água na peneira a vida toda. 
 
Você vai encher os vazios  
com as suas peraltagens,  
e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos! 

Manoel de Barros BARROS, M. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2011. 

 
De acordo com Ferreira Gullar, “A arte existe, porque a vida não basta”.  
No poema de Manoel de Barros, mais especificamente no verso “até fez uma pedra dar flor” (v.24), a 
relação do poeta com a representação da realidade pode ser entendida como 
a) cópia.  
b) negação.  
c) releitura.  
d) aceitação.  
e) detalhamento.  
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2) Sou um homem comum 
brasileiro, maior, casado, reservista, 
e não vejo na vida, amigo 
nenhum sentido, senão 
lutarmos juntos por um mundo melhor. 
Poeta fui de rápido destino 
Mas a poesia é rara e não comove 
nem move o pau de arara. 
Quero, por isso, falar com você 
de homem para homem, 
apoiar-me em você 
oferecer-lhe meu braço 
que o tempo é pouco 
e o latifúndio está aí matando 
[…] 
Homem comum, igual 
a você, 
[…] 
Mas somos muitos milhões de homens 
comuns 
e podemos formar uma muralha 
com nossos corpos de sonhos e margaridas. 

 
FERREIRA GULLAR. Dentro da noite veloz. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento) 

 
No poema, ocorre uma aproximação entre a realidade social e o fazer poético, frequente no 
Modernismo. Nessa aproximação, o eu lírico atribui à poesia um caráter de 
a) agregação construtiva e poder de intervenção na ordem instituída. 
b) força emotiva e capacidade de preservação da memória social. 
c) denúncia retórica e habilidade para sedimentar sonhos e utopias. 
d) ampliação do universo cultural e intervenção nos valores humanos. 
e) identificação com o discurso masculino e questionamento dos temas líricos. 
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3) Leia o poema “Não-coisa”, do livro Muitas vozes, de Ferreira Gullar, e assinale a alternativa CORRETA a 
seguir.  

 
O que o poeta quer dizer 
no discurso não cabe 
e se o diz é pra saber 
o que ainda não sabe. 
 
Uma fruta uma flor 
um odor que relume... 
Como dizer o sabor, 
seu clarão seu perfume? 
 
Como enfim traduzir 
na lógica do ouvido 
o que na coisa é coisa 
e que não tem sentido? 
 
A linguagem dispõe 
de conceitos, de nomes 
mas o gosto da fruta 
só o sabes se a comes 
 
só o sabes no corpo 
o sabor que assimilas 
e que na boca é festa 
de saliva e papilas 
 
invadindo-te inteiro 
tal do mar o marulho 
e que a fala submerge 
e reduz a um barulho, 
 
um tumulto de vozes 
de gozos, de espasmos, 
vertiginoso e pleno 
como são os orgasmos 
 
No entanto, o poeta 
desafia o impossível 
e tenta no poema 
dizer o indizível: 
 
subverte a sintaxe 
implode a fala, ousa 
incutir na linguagem 
densidade de coisa 
 
sem permitir, porém, 
que perca a transparência 
já que a coisa é fechada 
à humana consciência. 
 
O que o poeta faz 
mais do que mencioná-la 
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é torná-la aparência 
pura — e iluminá-la. 
 
Toda coisa tem peso: 
uma noite em seu centro. 
O poema é uma coisa 
que não tem nada dentro, 
 
a não ser o ressoar 
de uma imprecisa voz 
que não quer se apagar 
— essa voz somos nós. 

 
Poema extraído dos “Cadernos de Literatura Brasileira”, editados pelo Instituto Moreira Salles — São Paulo, nº 6, setembro de 1998, 

pág. 77. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) Esse poema se debruça sobre um tema muito recorrente na poética do autor, que é a reflexão com 

o fazer poético.  
b) Esse é um dos poemas neoconcretos de Ferreira Gullar, sobretudo por questionar a condição do 

objeto do poema.  
c) Este poema, assim como os demais presentes nesse livro, assinala uma inflexão na poesia de 

Gullar: um retorno às formas fixas e rejeição das experimentações poéticas, sobretudo de sua fase 
concreta-neoconcreta.  

d) Este poema é um tipo exemplo da estética da Geração de 45, com seu apuro formal e um certo 
viés neoparnasiano.  

e) Nesse poema, Ferreira Gullar dialoga com as formas tradicionais da literatura de cordel para fazer 
uma reflexão metalinguística.  
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Leia o texto abaixo e responda às questões 4 e 5  
 
Casamento  
Há mulheres que dizem:  
Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 
ele fala coisas como ‘este foi difícil’ 
‘prateou no ar dando rabanadas’ 
e faz o gesto com a mão. 
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva. 

PRADO, Adélia. Terra de Santa Cruz, Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 25. 

 
 

4) O título do poema de Adélia Prado pode ser lido de forma diversa, tendo em vista as experiências do 
leitor. Nos três primeiros versos, há uma ideia de casamento que se contrapõe a outra, presente nos 
versos seguintes.  
Pode-se dizer que a primeira e a segunda ideias se caracterizam, respectivamente, por  
a) descontrole e revolta.  
b) alienação e idealização. 
c) autoritarismo e desilusão. 
d) satisfação e instabilidade.  
e) distanciamento e envolvimento.  

 
 

5)  Aponte um aspecto do comportamento da mulher sujeito do texto de Adélia Prado que coincide com 
o das outras mulheres, apresentado nos três primeiros versos do poema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6 

Literatura 
 

6) A educação pela pedra  
Uma educação pela pedra: por lições;  
para aprender da pedra, frequentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela dicção ela começa as aulas).  
A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua camadura concreta;  
a de economia, seu adensar-se compacta:  
lições de pedra (de fora para dentro,  
cartilha muda), para quem soletra-la. 
 
Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar,  
E se lecionasse, não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,  
uma pedra de nascença, entranha a alma.  

MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975, p.11.  

 
João Cabral de Melo Neto é considerado um dos mais importantes poetas da geração de escritores 
que surgiu a partir de 1945. Identifique duas características do modernismo brasileiro presentes no 
poema “A educação pela pedra”.  

 
 

7) Os ventos alísios fazem parte da circulação atmosférica global, soprando das zonas tropicais, de alta 
pressão, para a zona equatorial, de baixa pressão, sendo responsáveis, por exemplo, pelo transporte de 
umidade oceânica para o nordeste brasileiro. Esse tipo de vento aparece no poema de João Cabral de 
Melo Neto “A escola das facas”, publicado em 1980 no livro de mesmo nome, a seguir. 

 
            O alísio ao chegar ao Nordeste 
            baixa em coqueirais, canaviais; 
            cursando as folhas laminadas, 
            se afia em peixeiras, punhais. 
            Por isso, sobrevoada a Mata, 
            suas mãos, antes fêmeas, redondas, 
            ganham a fome e o dente da faca 
            com que sobrevoa outras zonas. 
            O coqueiro e a cana lhe ensinam, 
            sem pedra-mó, mas faca a faca 
            como voar o Agreste e o Sertão: 
            mão cortante e desembainhada. 
 

Existe relação entre o que ocorre com o “alísio”, ao chegar ao Nordeste, e a palavra “escola”, presente 
no título do poema de João Cabral de Melo Neto? Explique. 
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8)  Leia o poema abaixo e responda ao que se pede na questão.  
 

Cemitério pernambucano  
Nesta terra ninguém jaz, 
pois também não jaz um rio 
noutro rio, nem o mar 
é cemitério de rios. 
 
Nenhum dos mortos daqui 
vem vestido de caixão. 
Portanto, eles não se enterram, 
são derramados no chão. 
 
Vêm em redes de varandas 
abertas ao sol e à chuva. 
Trazem suas próprias moscas. 
O chão lhes vai como luva. 
 
Mortos ao ar-livre, que eram, 
hoje à terra-livre estão. 
São tão da terra que a terra 
nem sente sua intrusão. 
In: MELO NETO, João Cabral de. Obra completa: volume único. Org. Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p.159. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma leitura incoerente do poema de João Cabral de Melo Neto.  
a) Em vida, os sujeitos de que fala o poema não gozavam de condições dignas de subsistência, 

situação que, no texto, é simbolizada na ideia “Mortos ao ar-livre”.  
b) O valor da terra na vida das pessoas mencionadas nas estrofes do poema assuma função 

primordial, o que fica bem expresso nos dois últimos versos.  
c) A situação de indigência experimentada em vida se perpetua na hora da morte, como se pode 

perceber em algumas partes do texto.  
d) No poema, a terra aparece como um seio gentil que acolhe os desafortunados que procedem de 

uma vida dura, resultante do processo de exclusão social a que foram relegadas historicamente 
inúmeras pessoas que, no Brasil, sobrevivem no campo.  

e) A condição sub-humana em que vivem os sujeitos a que se refere o eu-lírico decorre 
exclusivamente da ausência de água em sua região, pois lá não chove, não há rio nem há mar.  
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9) Observe o seguinte poema de Paulo Leminski, do livro “Caprichos & relaxos”, reunido em “Toda poesia”.  
 

 
Sobre esse poema e a poética leminskiana em geral, analise as seguintes proposições.  
I. Leminski é um poeta cujo projeto foi todo delineado dentro da estética do Concretismo, que 

propunha uma exploração das formas poemáticas para além dos estreitos limites do verso 
tradicional.  

II. Ligado originalmente ao Concretismo, Leminski não deixou de explorar o poema em suas 
potencialidades gráfico-espaciais.  

III. Representante paranaense da Geração de 45, Paulo Leminski também se aventurou pela poesia 
visual, como esse poema o demonstra.  

IV. Ao contrário da maioria dos poetas da Poetas Marginal que vigorou nos anos de 1970 e 1980, 
Leminski não renegou o Concretismo, servindo-se eventualmente de seus recursos na elaboração 
de seus poemas.  

V. Poeta e publicitário, Leminski soube explorar também a dimensão virtual de seus poemas.  
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
a) I, III e IV.  
b) II, IV e V.  
c) II e III.  
d) I e IV.  
e) III e V.  
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10)  São evidentes as marcas da linguagem do espaço urbano moderno na produção literária atual, 
sobretudo na poesia. Outdoors, inscrições, pichações, logotipos, signos públicos, grafites passam a 
constituir uma espécie de comunicação entre as várias camadas da sociedade, dos empresários aos 
excluídos, da cultura pop às criações das grandes agências publicitárias, das manifestações populares 
às campanhas políticas ou institucionais. Há uma espécie de fermentação de signos desejosos de 
expor seja o rosto triunfante do capitalismo, seja a reação aos valores que ele propaga – fenômeno a 
que muitos poetas contemporâneos se mostram sensíveis.  

SEPÚLVEDA, Alaor, inédito 

 
Nos anos de 50 e 60 do século passado surgiu e consolidou-se uma vanguarda poética, o Concretismo, 
que assumiu modelos de composição inspirados, por exemplo,  
a) nos recursos de uma poética clássica pela qual se valorizavam as narrativas de cunho mítico.  
b) no aproveitamento gráfico do espaço e na linguagem visual dos signos, renunciando a uma sintaxe 

tradicional.  
c) na rearticulação mais ousada de versos modernos em formas tradicionais, como a do soneto.  
d) nas múltiplas formas do poema em prosa, garantindo assim a incorporação de originais narrativas.  
e) em formas musicais consagradas, como a da sonata, com destaque para a técnica do contraponto 
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Gabarito 

 

1) C  
Nesse verso, vemos que o poeta estaria tirando de uma pedra, objeto inanimado, sem graça e sem vida, 
uma flor, isto é, um ser belo, com vida. Dessa forma, ele faz uma releitura da realidade.  

 
2) A  

O autor quer, além de demonstrar uma insatisfação com a ordem instituída, provocar mudanças, 
característica do período Modernista. (interpretação, Modernismo). 

 
3) A 

Os dois primeiros versos do poema (“O que o poeta quer dizer/no discurso não cabe”) indicam a 
predominância da metalinguagem, ou metapoesia: a preocupação do eu lírico, neste caso, é refletir sobre 
o ato poético.  

 
4) E  

Nos três primeiros versos, o eu-lírico traça a ideia de um casamento em que homem e mulher 
permanecem distantes: a mulher diz que o homem pode pescar, mas deve, sozinho, limpar o peixe. Nos 
versos seguintes, no entanto, o eu-lírico apresenta uma nova ideia de casamento, caracterizada pela 
cumplicidade e envolvimento: a mulher, agora, envolve-se na tarefa do marido de limpar os peixes e 
ambos a realizam num momento de intimidade.  

 
5) O eu-lírico do poema de Adélia Prado aceita a divisão de tarefas que social e tradicionalmente separa o 

universo masculino do feminino. Como as outras mulheres, fica em casa à espera do marido que saiu 
para a pesca, mas ao contrário da maioria que não quer sujeitar-se ao trabalho de limpar os peixes, o eu 
lírico aproveita o momento da noite em que ambos estão sozinhos para dividir a tarefa e extrair desse 
momento motivo para a cumplicidade de casal.  

 
6) Um dos traços estilísticos mais evidentes na poética de Cabral é a liberdade formal, a rejeição às normas 

tradicionais do fazer poético que, entre outras, preferiam o uso da rima consoante à usada pelo poeta, a 
rima toante. Esse tipo de rima, com terminações sonoras coincidentes apenas nas vogais das últimas 
palavras dos versos, privilegia a harmonia ao invés da sonoridade melódica da poesia clássica. No 
entanto, essa liberdade formal não dispensa a disciplina e o rigor matemático na construção do poema, 
cujo conteúdo valoriza os elementos simples e rústicos do cotidiano. Com objetividade extrema, evita 
todo e qualquer sentimentalismo, através de uma linguagem seca, precisa, concisa e calculada, para 
representar a realidade nua e crua do cenário agreste que o rodeia. 

 
7) De acordo com o enunciado, o alísio sopra das zonas tropicais, de alta pressão, para a zona equatorial, 

de baixa pressão, e transporta a umidade oceânica para o nordeste. Ou seja, a baixa pressão atrai a 
umidade. Do mesmo modo, a baixa quantidade de mão de obra dessa região atrai o trabalhador do 
Agreste e do Sertão. Assim como o alísio transita pela região levando a umidade, os trabalhadores 
espalham-se pela região cortando a cana e colhendo o coco: é a “escola” das facas. O trecho que melhor 
explicita essa relação é: “O coqueiro e a cana lhe ensinam, / sem pedra-mó, mas faca a faca / como voar 
o Agreste e o Sertão: / mão cortante e desembainhada”. 

 
8) E 

A condição sub-humana em que vivem os sujeitos a que se refere o eu lírico decorre de um processo de 
exclusão social a que foram relegadas historicamente inúmeras pessoas que, no Brasil, sobrevivem no 
campo. Possíveis secas só intensificam as más condições, mas não são as causas dessa vida dura.  

 
9) B  

Leminski, apesar de ter sido influenciado inicialmente pelo Concretismo, não se prendeu a essa estética, 
tendo criado uma forma própria de escrever. Além disso, o autor nasceu em 1944 e não foi representante 
paranaense da Geração de 45, porque seus primeiros poemas foram publicados na década de 1960.  
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10) B  

O Concretismo propõe a subversão da poesia como resultado apenas da palavra escrita, para passar a 
explorar os efeitos da mensagem através de recursos verbicovisuais: união entre texto e imagem para 
sua completa significação, jogos de palavras que se apoiam em recursos sonoros como aliterações e 
assonâncias e sua disposição na página em branco.  

 


