
 

 

Tarefa 13 professor Sinval 
 
Literatura  
 
- Leia o texto, atentando à valorização do índio e da 
natureza, para responder o que se pede: 
 
Leito de folhas verdes 
 
Por que tardas, Jatir, que tanto a custo 
À voz do meu amor moves teus passos? 
Da noite a viração, movendo as folhas, 
Já nos cimos do bosque rumoreja. 
 
Eu, sob a copa da mangueira altiva 
Nosso leito gentil cobri zelosa 
Com mimoso tapiz de folhas brandas, 
Onde o frouxo luar brinca entre flores. 
 
Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 
Já solta o bogari mais doce aroma! 
Como prece de amor, como estas preces, 
No silêncio da noite o bosque exala. 
 
Brilha a lua no céu, brilham estrelas, 
Correm perfumes no correr da brisa, 
A cujo influxo mágico respira-se 
Um quebranto de amor, melhor que a vida! 
 
A flor que desabrocha ao romper d`alva 
Um só giro do sol, não mais, vegeta: 
Eu sou aquela flor que espero ainda 
Doce raio do sol que me dê vida. 
 
Sejam vales ou montes, lago ou terra, 
Onde quer que tu vás, ou dia ou noite, 
Vai seguindo após ti meu pensamento; 
Outro amor nunca tive: és meu, sou tua! 
 
Meus olhos outros olhos nunca viram, 
Não sentiram meus lábios outros lábios, 
Nem outras mãos, Jatir, que não as tuas 
A arazoia na cinta me apertaram 
 
Do tamarindo a flor jaz entreaberta, 
Já solta o bogari mais doce aroma; 
Também meu coração, como estas flores, 
Melhor perfume ao pé da noite exala! 
 
Não me escutas, Jatir! nem tardo acodes 
À voz do meu amor, que em vão te chama! 
Tupã! lá rompe o sol! do leito inútil 
A brisa da manhã sacuda as folhas! 
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01. Destaque do texto elementos significativos da 

natureza do Brasil: 
 
 
 

02. Identifique a voz enunciadora do poema: 
 
03. Comente, justificando com o texto, a relação do 

eu poético com a natureza: 
 
04. O poema evidencia qual gênero literário? 

Justifique pelas funções da linguagem: 
 
05. Comente os elementos que o poema apresenta 

em comum com as cantigas medievais: 
 
- Leia e responda 
 
Canção de Exílio 
 
Kennst du das Land, wo die Citronen blühen, 
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühen? 
Kennst du es wohl? — Dahin, dahin! 
Möchtl ich... ziehn. * 
Goethe  
 
* - "Conheces a região onde florescem  
os limoeiros ? laranjas de ouro ardem 
 no verde escuro da folhagem; 
conheces bem ? 
 Nesse lugar eu desejava estar" 
Mignon, de Goethe 
 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 
  
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. 
  
Em cismar, sozinho, à noite,  
Mais prazer encontro eu lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
  
Minha terra tem primores,  
Que tais não encontro eu cá;  
Em cismar - sozinho, à noite -  
Mais prazer encontro eu lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
  
Não permita Deus que eu morra,  
Sem que eu volte para lá;  
Sem que desfrute os primores  
Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
Onde canta o Sabiá.  
 
Coimbra, julho de 1843 
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06. O poema centra-se no eu, na primeira pessoa, e 
cultua o individualismo em oposição ao 
universalismo clássico. Confirme a presença 
destes aspectos no poema: 

 
07. Em Canção do Exílio, predomina a emoção, o 

sentimento ou a razão? Justifique, identificando a 
função da linguagem mais evidente no poema e 
o gênero literário do mesmo: 

 
08. Reconheça no poema a insatisfação com a 

realidade e o desejo de escapismo: 
 
09. A caracterização da natureza confirma o 

nacionalismo crítico ou ufanista/exaltado do 
autor? Justifique: 

 
10. A estrutura do poema retoma as características 

do trovadorismo/medida velha ou do 
Classicismo/medida nova? Justifique: 

 
 
 
 


