
 

 

Tarefa 15 professor Sinval 
 
- Leia os textos e responda 
 
Vaso Chinês 
 
Estranho mimo aquele vaso! Vi-o,  
Casualmente, uma vez, de um perfumado 
Contador sobre o mármor luzidio,  
Entre um leque e o começo de um bordado.  
 
Fino artista chinês, enamorado,  
Nele pusera o coração doentio  
Em rubras flores de um sutil lavrado,  
Na tinta ardente, de um calor sombrio.  
 
Mas, talvez por contraste à desventura,  
Quem o sabe?... de um velho mandarim  
Também lá estava a singular figura.  
 
Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a,  
Sentia um não sei quê com aquele chim  
De olhos cortados à feição de amêndoa. 
 

Alberto de Oliveira  
 
relicário 
No baile da corte 
Foi o conde d’Eu quem disse 
Pra Dona Benvinda 
Que farinha de Suruí 
Pinga de Parati 
Fumo de Baependi 
É comê bebê pitá e caí 
 

Oswald de Andrade 
 
As questões a seguir se referem à oposição 
existente entre os poemas tanto em sua 
estrutura como em sua abordagem temática. 
 
01. Comente as diferenças entre os poemas quanto à 

métrica e à rima: 
 
02. Destaque do texto de Alberto de Oliveira 

palavras e/ou expressões que justificam o 
rebuscamento da linguagem: 

 
03. Destaque do poema de Oswald de Andrade 

marcas da oralidade da linguagem. 
 
04. O soneto de Alberto de Oliveira representa um 

fato prosaico, cotidiano? Justifique. 
 
05. O poema de Oswald de Andrade ironiza um fato 

da História do Brasil. Pesquise sobre o baile 
referido no poema e mostre como o autor brinca 
com ele: 

 
06. Escreva um parágrafo comprovando que o 

Modernismo dessacraliza a Arte, tendo como 
base as respostas dadas às questões anteriores: 

- Leia e responda 
 
Descobrimento 
 
Abancado à escrivaninha em São Paulo 
Na minha casa da rua Lopes Chaves 
De supetão senti um friúme por dentro. 
Fiquei trêmulo, muito comovido 
Com o livro palerma olhando pra mim. 
 
Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus!  
muito longe de mim 
Na escuridão ativa da noite que caiu 
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos 
olhos, 
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 
Faz pouco se deitou, está dormindo. 
 
Esse homem é brasileiro que nem eu. 
 

Mário de Andrade 
 
07. O texto exemplifica a poesia da primeira fase do 

Modernismo, a fase de ruptura com o passado. 
Explique esta característica considerando as 
rimas e a métrica: 

 
08. Destaque do poema palavras e/ou expressões 

que confirmam a oralidade da linguagem: 
 
09. Destaque do poema um trecho que evidencia a 

função referencial da linguagem e outro que 
evidencia a função emotiva: 

 
10. Caracterize, sucintamente, os dois Brasis 

trabalhados no poema de Mário de Andrade: 
 


