
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

QUESTÕES 

 

Leia o trecho do texto “idéias íntimas” de Álvares de Azevedo,  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

"Junto a meu leito, com as mãos unidas, 
Olhos fitos no céu, cabelos soltos, 
Pálida sombra de mulher formosa 
Entre nuvens azuis pranteia orando. 
É um retrato talvez. naquele seio 
Porventura sonhei doiradas noites. 
Talvez sonhando desatei sorrindo 
Alguma vez nos ombros perfumados 
Esses cabelos negros, e em delíquio 
Nos lábios dela suspirei tremendo. 
foi-se minha visão. E resta agora 
Aquela vaga sombra na parede 
– Fantasma de carvão e pó cerúleo, 
Tão vaga, tão extinta e fumarenta 
Como de um sonho o recordar incerto." 
 
Julgue os itens e C ou E. 

01. Considerando os aspectos temáticos e formais do poema pode-se vinculá-lo ao segundo 
momento do movimento romântico brasileiro, também conhecido como "geração do spleen" ou 
"mal do século." 

02. A presença da mulher amada torna-se o ponto central do poema. Isso é claramente manifestado 
pelas recordações do eu-lírico, marcado por um passado vivido, que sempre volta em imagens e 
sonhos. 

03. texto reflete um articulado jogo entre o plano do imaginário e o plano real. Um dos elementos, 
entre outros, que articula essa contradição é a alternância dos tempos verbais 
presente/passado. 

04. Realidade e fantasia tornam-se a única realidade no espaço da poesia lírica romântica, gênero 
privilegiado dentro desse movimento. 

05. Apesar de utilizar a redondilha maior, esse poema possui o andamento próximo ao da prosa. 
Esse aspecto formal é importante para intensificar certo prosaísmo intimista da poesia 
romântica. 

06. O título do poema remete a ideia do intimismo, típica ideia da primeira fase do romantismo no 
Brasil e do poeta Gonçalves Dias. 

07. a figura feminina é evocada de maneira muito semelhante a do conhecido soneto ―Pálida, 
à luz da lâmpada sombria‖, como sendo uma ―pálida sombra. Tal figura feminina será 
retomada inúmeras vezes durante o poema. 

08. O eu – lírico estabelece uma condição de desilusão ao começo do poema, no final deste trecho, 
mas, ao final do texto, encontra a figura amada e com ela pode beber e fumar. 

09. No trecho: “– Fantasma de carvão e pó cerúleo,/ 
Tão vaga, tão extinta e fumarenta/ 
Como de um sonho o recordar incerto." Observa-se a condição da imagem ser uma ilusão que 
persegue esse eu-lírico a décadas.  

10. Álvares de Azevedo configura-se como um poeta da segunda fase e temos nesse poema um 
dos exemplos mais claros das características desse contexto do Romantismo.  
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