
 

 

Tarefa 16 professor Sinval 
 
Literatura Sinval 
- Leia e responda 
 
Murilo menino  
 
Eu quero montar o vento em pelo, 
Força do céu, cavalo poderoso 
Que viaja quando entende, noite e dia. 
  
Quero ouvir a flauta sem fim do Isidoro da flauta, 
Quero que o preto velho Isidoro 
Dê um concerto com minhas primas ao piano, 
Lá no salão azul da baronesa. 
  
Quero conhecer a mãe-d'água 
Que no claro do rio penteia os cabelos 
Com um pente de sete cores. 
  
Salve salve minha rainha, 
Ó clemente ó piedosa ó doce Virgem Maria, 
? Como pode uma rainha ser também advogada. 
 

Murilo Mendes – Poemas – Ed.  
 
01. Identifique os elementos da primeiro estrofe que 

são possíveis apenas no plano da imaginação: 
 
02. Na segunda estrofe, há dois elementos 

contraditórios. Destaque-os: 
 
03. O poema apresenta um mito indígena e um ícone 

do catolicismo. O poeta usou-os em seu 
contexto? Justifique:  

 
04. Explique a relação do título do poema com seu 

conteúdo: 
 
05. A liberdade formal do poema, sem estrutura de 

métrica ou de rima, está de acordo com a 
abordagem temática? Justifique: 

 
- Leia o poema: 
 
Calma e Silêncio 
 
Pastores enterraram o sol na floresta nua. 
Um pescador puxou a lua 
Do lago gelado em áspera rede. 
 
No cristal azul 
Mora o pálido Homem, o rosto apoiado nas suas 
estrelas; 
Ou curva a cabeça em sono purpúreo. 
 
Mas sempre comove o voo negro dos pássaros 
Ao observador, santidade de flores azuis. 
O silêncio próximo pensa no esquecido, anjos 
apagados. 
 

De novo a fronte anoitece em pedra lunar; 
Um rapaz irradiante 
Surge a irmã em outono e negra decomposição. 
 
Georg Trakl/tradução de Cláudia Cavalcante, texto disponível 

em: http://farias.wordpress.com/2006/08/07/a-poesia-
expressionista-de-georg-trakl/, acessado em 20/12/2011 

 
06. O poema contrapõe imagens claras a imagens 

sombrias. Destaque três exemplos desta 
contradição: 

 
07. Predomina no poema o caráter sombrio ou o 

claro? Justifique: 
 
08. As estações do ano metaforizam na Arte estágios 

da vida. No poema, o eu-poético refere qual 
estação? Qual o seu significado? 

 
09. Comente dois aspectos em que o poema de 

Georg Trakl rompe com a estrutura clássica de 
poema: 

 
10. Identifique o aspecto em que o poema inova, por 

não apresentar um tema comum à poesia lírica 
tradicional: 


