
 

 

 
2021 – 13 tarefa segunda série literatura 

Colégio Olimpo – Sinval 
 
- Leia o poema para responder os exercícios 01, 02, 03, 04 e 05. 
 

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 
 
01. O poema contrapõe imagens claras a imagens sombrias. Destaque três exemplos desta contradição: 
 
02. Predomina no poema o caráter sombrio ou o claro? Justifique: 
 
03. As estações do ano metaforizam na Arte estágios da vida. No poema, o eu-poético refere qual estação? 

Qual o seu significado? 
 
04. Comente dois aspectos em que o poema de Georg Trakl diferencia da estrutura clássica de poema: 
 
05. Identifique o aspecto em que o poema inova, por não apresentar um tema comum à poesia lírica 

tradicional: 
 
- Leia o poema para responder os exercícios 06, 07, 08, 09 e 10. 
 

Ode Triunfal – fragmento 
 
À dolorosa luz das grandes lâmpadas eléctricas da fábrica  
Tenho febre e escrevo.  
Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,  
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. 
Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno!  
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!  
Em fúria fora e dentro de mim,  
Por todos os meus nervos dissecados fora,  
Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!  
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,  
De vos ouvir demasiadamente de perto,  
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso  
De expressão de todas as minhas sensações,  
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas! 

Álvaro de Campos – heterônimo de Fernando Pessoa, disponível em: http://www.odetriunfal.com/, acessada em 20/01/2012 
 
 
 



 
 

 
2

06. O primeiro verso do poema apresenta um vocábulo que sugere algo negativo. Identifique-o e explique seu 
sentido/conotação no poema: 

 
07. Comente o conceito de beleza de que o poeta fala na primeira estrofe: 
 
08. Confirme com o texto e com sua argumentação que o texto exalta a vida moderna: 
 
09. Explique quanto à métrica, á rima, que o poema rompe com a estrutura clássica de poesia: 
 
10. Confirme que os versos abordam temática do cotidiano, próximo à realidade do poeta:  
 


