
 

 

2020 1 curso atividade 
CURSO OLIMPO – SINVAL – LITERATURA 

 
- Texto para as questões 01, 02 e 03 
  

Soneto XIV 
 
Quem deixa o trato pastoril amado 
Pela ingrata, civil correspondência, 
Ou desconhece o rosto da violência, 
Ou do retiro a paz não tem provado. 
 
Que bem é ver nos campos transladado 
No gênio do pastor, o da inocência! 
E que mal é no trato, e na aparência 
Ver sempre o cortesão dissimulado! 
 
Ali respira amor sinceridade; 
Aqui sempre a traição seu rosto encobre; 
Um só trata a mentira, outro a verdade. 
 
Ali não há fortuna, que soçobre; 
Aqui quanto se observa, é variedade: 
Oh ventura do rico! Oh bem do pobre! 
 

Cláudio Manuel da Costa 
 
01. Em que gênero literário e em que gênero textual, 

o poema se enquadra? 
 
02. Que marca permite identificar o poema como 

exemplo da poesia árcade? 
 
03. O poema permite uma leitura política, histórica, 

considerando o papel de seu autor em sua 
época? 

 
- Texto para as questões 04, 05 e 06 
 
Marília de Dirceu – Lira XIX – primeira parte 
 
Enquanto pasta, alegre, o manso gado, 
Minha bela Marília, nos sentemos 
À sombra deste cedro levantado. 
Um pouco meditemos 
Na regular beleza, 
Que em tudo quanto vive nos descobre 
A sábia Natureza. 
(...). 
Que gosto não terá a esposa amante, 
Quando der ao filhinho o peito brando 
E refletir então no seu semblante! 
Quando, Marília, quando 
Disser consigo: “É esta 
De teu querido pai a mesma barba, 
A mesma boca e testa.” 
 

Tomás Antônio Gonzaga 
 
04. Em que aspecto o texto reflete o pensamento 

antropocêntrico, racional? 

05. O poema reflete os princípios árcades de poesia? 
 
06. Quanto a sua estrutura o poema é neoclássico? 
 
- Texto para as questões 07 e 08 
 
Casinha Branca 
 
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente 
Que nem vejo à minha frente 
Nada que me dê prazer 
Sinto cada vez mais longe a felicidade 
Vendo em minha mocidade 
Tanto sonho perecer 
Eu queria ter na vida simplesmente 
Um lugar de mato verde 
Pra plantar e pra colher 
Ter uma casinha branca de varanda 
Um quintal e uma janela 
Para ver o sol nascer 
Às vezes saio a caminhar pela cidade 
À procura de amizades 
Vou seguindo a multidão 
Mas eu me retraio olhando 
Em cada rosto 
Cada um tem seu mistério 
Seu sofrer, sua ilusão 
 

Interpretação de Gilson. Letra de Gilson / Joran / Marcelo 
 
07. A letra da canção, muito popular na década de 

1970, lembra em que ponto o discurso árcade do 
século XVIII? 

 
08. Que transformação social e econômica motivou a 

letra da música? 
 
- Texto para as questões 09 e 10 
 
Mãos Dadas 
 
Não serei o poeta de um mundo caduco 
Também não cantarei o mundo futuro 
Estou preso à vida e olho meus companheiros 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças 
Entre eles, considero a enorme realidade 
O presente é tão grande, não nos afastemos 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história 
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista 
da janela 
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida 
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por 
serafins 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os 
homens presentes 
A vida presente 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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09. Considerando o plano discursivo, quais as duas 
funções da linguagem ficam mais evidentes no 
poema? 

 
10. O lirismo do poema reflete o ideal clássico de 

imitação? 
 
Gabarito 
 
01. o poema se enquadra no gênero lírico, o que se 

justifica pela função emotiva da linguagem, o eu-
lírico é a voz enunciadora e manifesta seu 
sentimento em relação à realidade que o cerca. 
Enquanto gênero textual, trata-se de um soneto 
perfeito, decassílabo, segundo o modelo 
camoniano. 

 
02. o poema representa a vida bucólica e pastoril 

como a vida ideal: o trato pastoril amado/ Que 
bem é ver nos campos transladado/No gênio do 
pastor, o da inocência! 

 
03. sim, o autor foi atuante em sua realidade, e 

como membro da elite econômica estudou em 
Coimbra. Em alguns sonetos, contrapõe a vida na 
Colônia/aprazível, tranquila à vida na 
Metrópole/conturbada, hipócrita. 

 
04. a verdade está na natureza, portanto ela é 

apreendida pelo estudo e pela observação, não 
como um dom divino. 

 
05. percebe-se no poema o locus amoenus/à sombra 

deste cedro levantado, logo pressupõe-se o 
fugere urbem. A valorização da paisagem 
bucólica e vida pastoril reflete os ideais árcades 
de inutilia truncat e aurea mediocritas. 

 
06. não, pois os versos são heterométricos, ou seja, 

não há preocupação com a regularidade, com as 
regras poéticas típicas da poesia clássica.  

 
07. a letra da canção lembra a poesia árcade por 

valorizar a vida na natureza, calma e aprazível, 
em oposição à agitação da vida urbana. 

 
08. a urbanização do país, ocorrida de forma 

desordenada, o crescimento sem planejamento 
das cidades, provocou a nostalgia da vida 
tranquila no interior ou no campo. 

 
09. função emotiva, porque o poema está em 

primeira pessoa, refletindo o estado de alma do 
eu poético; e a função metalinguística, porque o 
eu poético faz uso de metapoesia, a linguagem 
poética tem como referente o fazer poético, a 
poesia fala da própria poesia. 

 
10. não, o eu poético propõe em Mãos Dadas refletir 

o sujeito histórico e suas ações na vida presente, 
não a imitação de um ideal possível no plano das 
ideias ou realidade vivida por heróis sobre-
humanos. 

 
 
 


