
 

 

2021 – 12 tarefa – segunda série – Sinval 
Colégio Olimpo 

 
- Leia o texto para resolver as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
 

Psicologia de um Vencido 
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco,  
Monstro de escuridão e rutilância,  
Sofro, desde a epigênesis da infância,  
A influência má dos signos do zodíaco.  
 
Profundissimamente hipocondríaco,  
Este ambiente me causa repugnância...  
sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  
que se escapa da boca de um cardíaco.  
 
Já o verme - este operário das ruínas -  
Que o sangue podre das carnificinas  
Come, e à vida em geral declara guerra, 
  
Anda a espreitar meus olhos pra roê-los,  
E há de deixar-me apenas os cabelos,  
Na frialdade inorgânica da terra! 

Augusto dos Anjos 
 
01. A estrutura do poema associa-se às produções parnasianas? Justifique: 
 
02. Comente a relação do primeiro verso do soneto com o cientificismo do Naturalismo: 
 
03. Identifique, na primeira estrofe, o elemento que contradiz o caráter cientifico do primeiro verso: 
 
04. Destaque do poema as passagens que o associam ao pessimismo do Decadentismo simbolista: 
 
05. Destaque as palavras e/ou expressões que tornam a linguagem do poema de mau gosto, apoética, anti-

lírica: 
 
- Leia o poema para responder as questões 06, 07, 08, 09 e 10. 
 

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 
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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 assemelha-se 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: 


