
Aula 12/05 – 8º ano

AULA 2

Paródia e Haicai:

análise de textos

Parte 2



Orientações:
• Ler textos das páginas 80 a 82 (textos de 01 a 04) – Livro: Português –

linguagens – Cereja;

• Resolver questões 01 a 08 das páginas 82 e 83, do mesmo livro, com as
instruções abaixo:

• Identificar a atividade como “Paródia e haicai – p. 80 a 83 – Livro:
Cereja”;

• Fornecer enunciados completos e com lógica;

• Organizar as respostas, com estética e legibilidade;

• Lembre-se de que essas atividades serão corrigidas em aula gravada e
vistadas no retorno às aulas presenciais.



Texto 1
drumundana

e agora maria?

o amor acabou
a filha casou
o filho mudou
teu homem foi pra vida
que tudo cria
a fantasia que você sonhou
apagou 
à luz do dia

e agora maria?
vai com as outras
vai viver com a hipocondria
Alice Ruiz. In: Navalhanaliga. 2. ed. Curitiba: 1982



Texto 2

José

E agora, José?

A festa acabou,

A luz apagou

O povo sumiu,

A noite esfriou,

E agora, José?

e agora, você?

você que é sem nome,

que zomba dos outros,

você que faz versos,

que ama, protesta?

e agora, José?

Está sem mulher,

está sem discurso,

está sem carinho,

já não pode beber,

já não pode fumar,

cuspir já não pode,

a noite esfriou,

o dia não veio,

o bonde não veio,

o riso não veio,

não veio a utopia

e tudo acabou

e tudo fugiu

e tudo mofo,

e agora, José?



E agora, José?

Sua doce palavra, 

seu instante de febre,

sua gula e jejum,

sua lavra de ouro,

seu terno de vidro,

sua incoerência,

seu ódio – e agora?

Com a chave na mão

quer abrir a porta,

não existe porta,

quer morrer no mar,

mas o mar secou;

quer ir pra Minas,

Minas não há mais.

José, e agora?

Se você gritasse,

se você gemesse,

se você tocasse

a valsa vienense,

se você dormisse,

se você cansasse,

se você morresse...

Mas você não morre,

Você é duro, José!

Sozinho no escuro

qual bicho do mato,

sem teogonia,

sem parede nua

para se encostar,

sem cavalo preto

que fuja a galope

você marcha, José!

José, para onde?



Texto 3
A gente se negava corromper-se aos bons costumes.
A gente examinava a racha dura das lagartixas
Só para brincar de ciência.
A gente grosava a peça dos morcegos com o lado cego das facas
Só para vê-los chiar com mais entusiasmo.
Fazíamos meninagem com as priminhas à
sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais
Só de homenagem ao nosso Casemiro de Abreu.
Não era mister de ser versado em Kant pra se
saber que os passarinhos da mesma plumagem
voam juntos.
Nem era preciso ser versado em Darwin pra se
saber que os carrapichos não pregam no vento.
Que, apois:
Sábio não é o homem que inventou a primeira bomba atômica.
Sábio é o menino que inventou a primeira lagartixa.

Manuel de Barros



Texto 4
Meus oito anos

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias
De despontar da existência!
– Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,
O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor!

Que auroras, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d´estrelas,
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!

Oh! dias de minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!

Casimiro de Abreu



QUESTÃO 04
Em “drumundana” o ritmo – recurso poético muito comum em poemas – observado nos
versos da segunda estrofe é rompido na última estrofe:

A. Quais recursos de linguagem caracterizam o ritmo na segunda estrofe?
Resposta completa:

Os recursos que contribuem para o ritmo são a repetição da estrutura nos três
primeiros versos, a repetição das vogais “ou” na sílaba tônica final de cinco versos e a
rima entre as palavra “cria”, “fantasia” e “dia”.

B. A quebra no ritmo corresponde a uma quebra no sentido do poema. Que rompimento
de sentido é esse?

Resposta completa:
Trata-se da mudança da vida de Maria, que perdeu amor, família e fantasia e,

assim, terá como destino viver como as outras, ou seja, com os remédios.



QUESTÃO 05
O poema de Drummond foi publicado em 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial.
Sabendo disso, compare-o ao poema de Alice Ruiz e responda:
A. Qual dos dois poemas tem uma abordagem mais abrangente ou universal?
Resposta completa:

O poema de Drummond tem uma relação mais universal, pois “José” pode
representar todos os seres humanos. O poema de Alice Ruiz parece fazer uma crítica a
um tipo específico de mulher.

B. Um dos poemas aponta uma saída?
Resposta completa:

Na verdade, em ambos os poemas, não há muita saída para ambos os interlocutores
(José e Maria), visto que os dois perderam todos os recursos na vida, ainda assim, para
ela sobra uma opção, os remédios para aliviar o sofrimento.



QUESTÃO 06
O poema de Manoel de Barros não é um paródia completa do poema de Casimiro de
Abreu, mas faz referência a ele:
A. Identifique o trecho do poema de Manoel de Barros que estabelece uma

intertextualidade explícita com o poema “Meus oito anos”.
Resposta completa: O trecho é “Fazíamos meninagem com as priminhas à / sombra das
bananeiras, debaixo dos laranjais / Só de homenagem ao nosso Casimiro de Abreu.

B. Qual verso do poema “Meus oitos anos” é retomado no trecho que você identificou
no item anterior?

Resposta completa: O verso retomado foi “À sombra das bananeiras / Debaixo dos
laranjais”.

C. Além da menção explícita a um trecho do poema de Casimiro de Abreu, o poema de
Manoel de Barros apresenta também semelhança temática com “Meus oitos anos?.
Qual é essa temática?

Resposta completa: A temática de ambos os poemas é a infância.



QUESTÃO 07
Em estudos anteriores, você viu que os poemas podem apresentar verso regular –
quando a métrica dos versos, isto é, o número de sílabas poéticas é a mesma em todos –
ou verso livre – quando não há regularidade quanto à métrica. Compare os versos do
poema de Manoel de Barros com os do poema de Casimiro de Abreu.
A. Qual dos poemas apresenta verso regular?
Resposta completa:

O poema de Casimiro de Abreu apresenta versos regulares.

B. Qual deles apresenta verso livre?
Resposta completa:

O poema de Manoel de Barros apresenta versos livres.

C. Quantas sílabas poéticas há nos versos do poema em que há regularidade na métrica?
Analise um verso desse poema para comprovar sua resposta.

Resposta completa:
Há 7 sílabas poéticas em cada verso: Da au / ro / ra / da / mi / nha / vi / da.



QUESTÃO 08
Comparando o poema de Manoel de Barros e o de Casimiro de Abreu, o que se observa
neles quanto à presença de rimas?
Resposta completa:

O poema de Casimiro de Abreu apresenta rimas, o de Manoel de Barros, não. No
poema de Casimiro, elas ocorrem entre o segundo e o terceiro versos e entre o sexto e o
sétimo versos de cada estrofe.


