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TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 E 2. 
 

XXX Glossário 
Cimo. Topo. 
Outeiro. Colina. 
Caiada. Branca. 

Se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem, tenho-o. 
Sou místico, mas só com o corpo. 
A minha alma é simples e não pensa. 
O meu misticismo é não querer saber. 
É viver e não pensar nisso. 
Não sei o que é a Natureza: canto-a. 
Vivo no cimo dum outeiro 
Numa casa caiada e sozinha, 
E essa é a minha definição. 

 

CAEIRO, Alberto. Em: PESSOA, Fernando. Obra poética. Org., int. e notas Maria Aliete Galhoz. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. p. 220. 
 

QUESTÃO 01 Alberto Caeiro diz que é “místico, 
mas só com o corpo”. 
a) Como pode ser entendida essa afirmação, 
considerando o contexto do poema? 
b) Transcreva os versos em que essa forma de “ser 
místico” é definida. 
 

QUESTÃO 02 A poesia de Caeiro caracteriza-se, 
como você viu, por uma visão antimetafísica do 
mundo. Como essa visão pode ser percebida no 
poema? 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 3 E 4. 
 

PASSAGEM DAS HORAS 
 

Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. 
Não sei se sinto de mais ou de menos, não sei 
(...) 
Vi todas as coisas, e maravilhei-me de tudo, 
Mas tudo ou sobrou ou foi pouco – não sei qual – e eu sofri. 
Vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos, 
E fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e não conseguisse, 
Amei e odiei como toda a gente, 
Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo, 
E para mim foi sempre a exceção, o choque, a válvula, o espasmo. 
(...) 
Não sei sentir, não sei ser humano, conviver 
De dentro da alma triste com os homens meus irmãos na terra. 
Não sei ser útil mesmo sentindo, ser prático, ser quotidiano, nítido, 
Ter um lugar na vida, ter um destino entre os homens, 
Ter uma obra, uma força, uma vontade, uma horta, 
Uma razão para descansar, uma necessidade de me distrair, 
Uma cousa vinda diretamente da natureza para mim. 
 

CAMPOS, Álvaro de. Em: PESSOA, Fernando. Obra poética. Org., int. e notas Maria Aliete Galhoz. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. p. 342-343. 
 

QUESTÃO 03 Nesse poema, o eu lírico está 
dominado por um certo estado de espírito. 
a) Qual é ele? 
b) Esse estado de espírito está relacionado a um 
questionamento sobre a própria existência do eu 
lírico e sua relação com outros seres humanos. 
Explique essas relações. 
 

QUESTÃO 04 Como o eu lírico traduz a sua 
incapacidade de “ser humano”, na última estrofe 
do poema? 
 

QUESTÃO 05 Qual a relação entre a visão de 
mundo presente na poesia de Alberto Caeiro e 
aquela desenvolvida por Álvaro de Campos? 
Responda levando em consideração os poemas 
transcritos. 

 


