CARTA
Há muito tempo, sim, que não te escrevo.
Ficaram velhas todas as notícias.
Eu mesmo envelheci: Olha, em relevo,
estes sinais em mim, não das carícias
(tão leves) que fazias no meu rosto:
são golpes, são espinhos, são lembranças
da vida a teu menino, que ao sol-posto
perde a sabedoria das crianças.
A falta que me fazes não é tanto
à hora de dormir, quando dizias
"Deus te abençoe", e a noite abria em sonho.
É quando, ao despertar, revejo a um canto
a noite acumulada de meus dias,
e sinto que estou vivo, e que não sonho.
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1. O poeta, através desta “carta”, dirige-se:
a) à mãe.
b) à namorada.
c) à filha.
d) à neta.
e) aos avós.
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02. Pode-se responder facilmente à pergunta anterior através
de certas palavras empregadas, como:
a) “teu menino” – “Deus te abençoe”.
b) “das carícias tão leves”.
c) “no meu rosto”.
d) “a falta que me fazes”.
e) “noite abria em sonho”.
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03. As notícias envelheceram, perderam a força característica de
novidade e atualidade. Existe um verso que explica esse
envelhecimento:
a) “Há muito tempo, sim, que não te escrevo”.
b) “São golpes, são espinhos, são lembranças”.
c) “A falta que me fazes não é tanto”.
d) “É quando, ao despertar revejo a um canto”.
e) “e sinto que estou vivo, e que não sonho”.

5

04. A expressão “ao sol-posto” é empregada em sentido figurado. Ela
exprime:
a) a vida sonhada – não vivida.
b) os ideais da maturidade.
c) a aurora de um novo dia.
d) a vida que passou – trazendo a velhice.
e) a sabedoria das crianças.
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05. O poeta fala que traz em si “marcas”. Essas “marcas” são:
a) da infância.
b) da adolescência.
c) da maturidade.
d) da velhice.
e) impossível de saber.
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06. O autor enumera essas “marcas”:
a) tempo e notícias.
b) relevo – sinais e carícias.
c) golpes – espinhos e lembranças.
d) noite e sonho.
e) canto – a noite e meus dias.
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VINÍCIUS DE MORAES (1913-1980)
Primeira fase (1933 – 1943)
• Preocupação religiosa (intensa angústia).
• Consciência torturada pela precariedade da
existência.
• Inspiração na tradição bíblica.
• Crise existencial: concepção de vida e pecado.
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VINÍCIUS DE MORAES (1913-1980)
Segunda fase (1943 -1980)
•
•
•
•
•
•
•

Sonetos amorosos (marcas camonianas).
Linguagem coloquial.
Verso curto e incisivo.
Presença do humor e da ironia.
Retomada do soneto.
Temática amorosa (erotismo).
Poesia de tensão social.
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Obras:
Primeira fase:
O caminho para a distância (1933)
Forma e Exegese (1935)
Ariana, a mulher (1936)
Novos Poemas (1938)
Segunda fase:
Cinco Elegias (1943)
Poemas, Sonetos e Baladas (1943)
Orfeu da Conceição (teatro - 1956)
Livro de Sonetos (1957)
Para viver um grande amor (crônicas e poemas - 1962)
Para uma menina com uma flor (crônicas - 1966)

ARTE DE MARCÍLIO GODOI
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Soneto de Fidelidade
De tudo ao meu amor serei atento
Antes, com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto,
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
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01. No amor há sempre um misto de alegria e de tristeza.
Assinale a expressão do em que o eu lírico procura traduzir essa
verdade:
a) “Ao meu amor serei atento”.
b) “Dele se encante mais meu pensamento”.
c) “Quero vivê-lo em cada vão contentamento”.
d) “Ao seu pesar ou seu contentamento”.
e) “Assim quando mais tarde me procure”.
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02. Aponte palavras que indicam um crescimento de intenções de
afetividade do autor:

a) de tudo – antes
b) e sempre – e tanto
c) louvor – canto
d) infinito – dure
e) momento – zelo
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Soneto de Separação
De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.
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CECÍLIA MEIRELES (1901-1964)
• A solidão e a sensação de perda.
• A passagem do tempo / a efemeridade
da vida.
• Herança simbolista: uso contínuo de
imagens/símbolos.
• Suave musicalidade...
• Poesia intimista, subjetiva e musical.
• Poesia universal.
• “A vida só é possível reinventada”
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Obras:
• Viagem (1939)
• Vaga música
• Mar absoluto
• Retrato natural
 Romanceiro da Inconfidência (1953)
“ Liberdade – essa palavra
que o sonho humano alimenta:
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda!”

ARTE DE MARCÍLIO GODOI
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Banquetes. Gamão. Notícias.
Livros. Gazetas. Querelas.
Alvarás. Decretos. Cartas.
A Europa a ferver em guerras.
Portugal todo de luto:
triste Rainha o governa!
Ouro! Ouro! Pedem mais ouro!
E sugestões indiscretas:
Tão longe o trono se encontra!
Quem no Brasil o tivera!
Doces invenções da Arcádia!
Delicada primavera:
pastoras, sonetos, liras,

ROMANCE XXI OU DAS IDEIAS
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[. . .]
Casamentos impossíveis.
Calúnias. Sátiras. Essa
paixão da mediocridade
que na sombra se exaspera.
E os versos de asas douradas,
que amor trazem e amor levam ...
Anarda. Nise. Marília ...
As verdades e as quimeras.
E os inimigos atentos,
que, de olhos sinistros, velam.
E os aleives. E as denúncias.
E as ideias.
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RETRATO
Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
A minha face?
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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 desmorono ou se edifico,
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.
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Epigrama nº 8
Encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda.
Sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti.
Como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino frágil,
fiquei sem poder chorar, quando caí.
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