
 

 

Tarefa 9 professor Sinval 
 

- Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04 
 

BIG BROTHER BRASIL  
 

Curtir o Pedro Bial  
E sentir tanta alegria  
É sinal de que você  
O mau-gosto aprecia  
Dá valor ao que é banal  
É preguiçoso mental  
E adora baixaria.  
Há muito tempo não vejo  
Um programa tão ‘fuleiro’  
Produzido pela Globo  
Visando Ibope e dinheiro  
Que além de alienar  
Vai por certo atrofiar  
A mente do brasileiro. 
(...) 
Cadê a cidadania  
Dos nossos educadores  
Dos alunos, dos políticos  
Poetas, trabalhadores?  
Seremos sempre enganados  
e vamos ficar calados  
diante de enganadores?  
Barreto termina assim  
Alertando ao Bial:  
Reveja logo esse equívoco  
Reaja à força do mal…  
Eleve o seu coração  
Tomando uma decisão  
Ou então: siga, animal… 

Antonio Barreto, Cordelista natural de Santa Bárbara-BA, residente em Salvador – disponível em www.usinadeletras.com.br/ , acessado em 
15/01/2011 

 
01. O autor tece críticas a um conhecido programa de televisão. Destaque as passagens que evidenciam esta 

crítica: 
 
02. No desenvolvimento do cordel, o autor faz críticas sociais e políticas. Identifique-as: 
 
03. O poema segue uma métrica rigorosa. Reconheça-a e o movimento literário em que era muito usada: 
 
04. O texto se aproxima da cantiga de maldizer ou da cantiga de escárnio? Justifique: 
 
- Leia o soneto abaixo, de Luís de Camões: 
 
Cá nesta Babilônia, donde mana 
matéria a quanto mal o mundo cria; 
cá donde o puro Amor não tem valia, 
que a Mãe, que manda mais, tudo profana; 
 
cá, onde o mal se afina e o bem se dana, 
e pode mais que a honra a tirania; 
cá, onde a errada e cega Monarquia 
cuida que um nome vão a desengana; 
 
cá, neste labirinto, onde a nobreza, 
com esforço e saber pedindo vão 
às portas da cobiça e da vileza; 
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cá neste escuro caos de confusão, 
cumprindo o curso estou da natureza. 
Vê se me esquecerei de ti, Sião!” 
 

Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000164.pdf. Acessado em 08/09/2015 
 
05. UNICAMP – Uma oposição espacial configura o tema e o significado desse poema de Camões. Identifique 

essa oposição, indicando o seu significado para o conjunto dos versos. 
 
06. UNICAMP – Identifique nos tercetos duas expressões que contemplam a noção de desconcerto, 

fundamental para a compreensão do tema do soneto e da lírica camoniana. 
 
07. O texto utiliza a medida nova ou a medida velha? Justifique. 
 
08. Comprove a evidência da função emotiva da linguagem no poema, relacionando-a a um gênero literário. 
 


