
 

 

TM 25 – 2ª SÉRIE - SINVAL – LITERATURA 
 

Texto para as questões 01 a 05. 
 

Quadrilha 
 

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  

João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento,  

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história.  

Carlos Drummond de Andrade  

 
01. A Literatura modernista apresenta a realidade fragmentada, marcada por desencontros. Redija um 

parágrafo sucinto, explicando essa característica no poema. 
 
02. Por sua fragmentação, associe o poema a uma das Vanguardas modernistas. 
 
03. Considerando que uma das características da poesia de Drummond é o equilíbrio da linguagem, na 

utilização tanto da variedade padrão como da não padrão, comente a linguagem do poema. 
 

04. O poema apresenta o eu que zomba do outro ou um eu que sofre também a angústia do outro? Justifique?  
 

05. Comente o aspecto em que o poema apresenta ruptura com o lirismo romântico. 
 
Texto para as questões 06 e 07. 

 
UNICAMP:  O poeta Vinicius de Moraes, apesar de modernista, explorou formas clássicas como o soneto 

abaixo, em versos alexandrinos (12 sílabas) rimados:  
 

Soneto da intimidade 
 

Nas tardes de fazenda há muito azul demais.  
Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora  

Mastigando um capim, o peito nu de fora  
No pijama irreal de há três anos atrás.  
 
Desço o rio no vau dos pequenos canais  

Para ir beber na fonte a água fria e sonora  
E se encontro no mato o rubro de uma amora  
Vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais.  

 
Fico ali respirando o cheiro bom do estrume  
Entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme  
E quando por acaso uma mijada ferve  
 
Seguida de um olhar não sem malícia e verve  
Nós todos, animais, sem comoção nenhuma  

Mijamos em comum numa festa de espuma.  
 

Vinicius de Moraes, Antologia poética.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 86.)  

 

06. Essa forma clássica tradicionalmente exigiu tema e linguagem elevados. O “Soneto da intimidade” atende a 
essa exigência? Justifique.  

 

07. Como os quartetos anunciam a identificação do eu lírico com os animais? Como os tercetos a confirmam?  
 
 



 
 

 
2 

Texto para as questões 08 a 10. 

 
Motivo 

 
Eu canto porque o instante existe  
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 

Irmão das coisas fugidias,  
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 
Se desmorono ou se edifico,  
se permaneço ou me desfaço,  

- não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
- mais nada. 

Cecília Meireles 

 
08. Destaque do poema o verso que remete à fugacidade da vida. 
 
09. Comente o paradoxo do eu-lírico na terceira estrofe, justificando com a linguagem. 
 
10. O poema de Cecília Meireles aborda as mesmas preocupações de outros autores do período, que cantam o 

sentimento do mundo, ou centra-se no eu? Justifique. 

 


