
 

 

Tarefa 18 professor Sinval 
 
- Leia e responda 
 
Ideias Íntimas – IX  
 
Oh! ter vinte anos sem gozar de leve  
A ventura de uma alma de donzela!  
E sem na vida ter sentido nunca  
Na suave atração de um róseo corpo  
Meus olhos turvas se fechar de gozo!  
Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas  
Passam tantas visões sobre meu peito!  
Palor de febre meu semblante cobre,  
Bate meu coração com tanto fogo!  
Um doce nome os lábios meus suspiram,  
Um nome de mulher . . e vejo lânguida  
No véu suave de amorosas sombras  
Seminua, abatida, a mão no seio,  
Perfumada visão romper a nuvem,  
Sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras  
O alento fresco e leve como a vida  
Passar delicioso. . . Que delírios!  
Acordo palpitante . . inda a procuro;  
Embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas  
Banham meus olhos, e suspiro e gemo. . .  
Imploro uma ilusão. . . tudo é silêncio!  
Só o leito deserto, a sala muda!  
Amorosa visão, mulher dos sonhos,  
Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto!  
Nunca virás iluminar meu peito  
Com um raio de luz desses teus olhos? (...) 
 
01. Destaque a passagem que identifica a 

irrealização plena do poeta na vida amorosa: 
 
02. Identifique os versos em que ocorre a idealização 

da mulher: 
  
03. Destaque as expressões que confirmam que o 

eu-lírico apenas sonha: 
 
04. Destaque do texto expressões que o tornam 

piegas: 
 
05. A irrealização amorosa encontra explicação no 

modo de vida dos poetas? Justifique: 
 

- Leia e responda 
 
O Povo ao Poder – fragmento  
 
Quando nas praças s’eleva 
Do Povo a sublime voz… 
Um raio ilumina a treva 
O Cristo assombra o algoz… 
Que o gigante da calçada 
De pé sobre a barrica 
Desgrenhado, enorme, nu 
Em Roma é catão ou Mário, 
É Jesus sobre o Calvário, 
É Garibaldi ou Kossut. 
 
A praça! A praça é do povo 
Como o céu é do condor 
É o antro onde a liberdade 
Cria águias em seu calor! 
Senhor!… pois quereis a praça? 
Desgraçada a populaça 
Só tem a rua de seu… 
Ninguém vos rouba os castelos 
Tendes palácios tão belos… 
Deixai a terra ao Anteu. (...) 
 
Irmãos da terra da América, 
Filhos do solo da cruz, 
Erguei as frontes altivas, 
Bebei torrentes de luz… 
Ai! Soberba populaça, 
Dos nossos velhos Catões, 
Lançai um protesto, ó povo, 
Protesto que o mundo novo 
Manda aos tronos e às nações 
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06. Comente o poder que o poeta atribui à voz do 

povo: 
 
07. Explique o sentido que assume na poesia a águia 

e o condor: 
 
08. Destaque do poema exemplos de apóstrofe, 

metáfora e hipérbole: 
 
09. Comente o aspecto apelativo do poema: 
 
10. Relacione momentos da História contemporânea 

do Brasil em que a população foi à praça, às ruas 
demonstrar o seu poder: 

 
 
 


