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Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores.
Em  cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar –sozinho, à noite– 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 

Sem que disfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 

De Primeiros cantos (1847)
 

Gonçalves Dias
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Texto I

Minha Terra

Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá.
(Gonçalves Dias)

Todos cantam sua terra,
Também vou cantar a minha,
Nas débeis cordas da lira
Hei de fazê-la minha rainha;
— Hei de dar-lhe a realeza
Nesse trono de beleza
Em que a mão da natureza
Esmerou-se em quanto tinha.
Correi pras bandas do sul:
Debaixo dum céu de anil
Encontrareis o gigante
Santa Cruz, hoje Brasil;
— É uma terra de amores
Alcatifada de flores
Onde a brisa fala amores
Nas belas tardes de Abril.
Tem tantas belezas, tantas,
A minha terra natal.
Que nem as sonha um poeta
E nem as canta um mortal!
— É uma terra encantada
— Mimoso jardim de fada —
Do mundo todo invejada,
Que o mundo não tem igual.
Não, não tem, que Deus fadou-a
Dentre todas — a primeira:
Deu-lhe esses campos bordados,
Deu-lhe os leques das palmeiras.
E a borboleta que adeja.
Sobre as flores que ela beija.
Quando o vento rumoreja
Nas folhagens da mangueira.
É um país majestoso
Essa terra de Tupã,
Desd’o Amazonas ao Prata,
Do Rio Grande ao Pará!
— Tem serranias gigantes
E tem bosques verdejantes
Que repetem incessantes
Os cantos do sabiá.

(Casimiro de Abreu)



Texto II

Uma canção

Minha terra não tem palmeiras...
E em vez de um mero sabiá,
Cantam aves invisíveis
Nas palmeiras que não há.

Minha terra tem relógios,
Cada qual com a sua hora
Nos mais diversos instantes...
Mas onde o instante de agora?

Mas a palavra “onde”?
Terra ingrata, ingrato filho,
Sob os céus de minha terra
Eu canto a Canção do Exílio.

(Mario Quintana)

Texto III

Gonçalves Dias e o Palmeiras (fragmento)

“Minha terra tem Palmeiras
Que em Tóquio vou plantar.
Os Arces que aqui cruzam
Não cruzam como os de lá.

Nossa área tem Oséas
Paulo Nunes e Evair.
Alex lembra o Enéas,
Mas hoje não vai dormir.

Para o sonho não ter fim,
A São Marcos vou rezar.
Até a turma do amendoim
O verdão vai empurrar.

Não permita Deus que eu morra
Sem o River derrotar,
Sem que leve a Libertadores,
Da qual bi-vices fomos já,
Sem qu'inda aviste o Palmeiras
Com a taça a festejar."

(José Roberto Torero)



Texto IV

(Edgar Vasques. Coisa feia. Porto Alegre: L&PM, 1989, p.32.)

Exercícios para casa

Texto I

A mulher e a casa

Tua sedução é menos

de mulher do que de casa:

pois vem de como é por dentro

ou por detrás da fachada.

Mesmo quando ela possui

tua plácida elegância,

esse teu reboco claro,

riso franco de varandas,

uma casa não é nunca

só para ser contemplada;

melhor: somente por dentro

é possível contemplá-la.

Seduz pelo que é dentro,

ou será, quando se abra;

pelo que pode ser dentro

de suas paredes fechadas;

pelo que dentro fizeram

com seus vazios, com o nada;



pelos espaços de dentro,

não pelo que dentro guarda;

pelos espaços de dentro:

seus recintos, suas áreas,

organizando-se dentro

em corredores e salas,

os quais sugerindo ao homem

estâncias aconchegadas,

paredes bem revestidas

ou recessos bons de cavas,

exercem sobre esse homem

efeito igual ao que causas:

a vontade de corrê-la

por dentro, de visitá-la.

(João Cabral de Melo Neto)

Texto II

Garota de Ipanema

Olha que coisa mais linda

Mais cheia de graça

É ela menina

Que vem e que passa

Num doce balanço

A caminho do mar

Moça do corpo dourado

Do sol de Ipanema

O seu balançado é mais que um poema

É a coisa mais linda que eu já vi passar

Ah, por que estou tão sozinho?

Ah, por que tudo é tão triste?

Ah, a beleza que existe

A beleza que não é só minha

Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse

Que quando ela passa



O mundo inteirinho se enche de graça

E fica mais lindo

Por causa do amor

(Tom Jobim e Vinícius de Moraes)

1) Apesar de contemporâneos, João Cabral de Melo Neto e Tom Jobim e Vinicius de Moraes concedem                 

tratamento completamente diferente em relação à caracterização da figura feminina, em seus poemas             

acima. Retire, de cada um dos textos, vocábulos ou expressões que marquem essa diferença e justifique                

essa diferença. 

2) O envolvimento sentimental do eu lírico com o tema abordado é demonstrado de forma mais efusiva em                  

qual texto? Justifique sua resposta, levando em consideração a morfologia do texto escolhido.

Texto III

O feijão e o sonho

Veio a guerra no outro mundo. Veio um abalo universal. Ideias novas interesses novos, ideologias 

novas em cena. Um mundo novo. Campos Lara tinha a cabeça branca. Uma cabeça gloriosa, aureolada de 

espiritualidade e de doçura.

Trabalhava sempre. Um, dois romances por ano. Palpitantes de vida. Dolorosos de vida. Cheios de 

um íntimo, de um suave desencanto.

Trabalhava pelo simples gosto de trabalhar, pela necessidade interior de produzir. Já não havia 

aquela ânsia moça e irrefreável de glória. Chegara ao clímax da sua carreira. Todas as consagrações 

literárias o haviam coroado. As academias o disputavam. Os jornais. As revistas.

Foi quando chegou a hora fatal da demolição. Aos seus pés, gerações mais novas disputavam-lhe o 

passo e o lugar. Uma turba irreverente, trinta anos mais moça, procurava lugar ao sol. Feita de outros 

sonhos, de outras tendências, de outras inquietações. Devorada por outros problemas. Buscando o seu 

rumo. Procurando afirmar-se.

E na ânsia de ocupar lugar, de encher a terra, não podia tolerar os velhos ídolos. Campos Lara 

fizera-se um ídolo. Campos Lara tornou-se um papão. Sua voz nada significava, reboava sem eco pelas 

quebradas do país.

A princípio, foi apenas a incompreensão, a perda de contato. Depois foi preciso destruir.

E um dia uma voz moça, um nome desconhecido, abriu fogo. Escândalo. Revolta. Mais outra voz. E 

mais outra. Eram os devoradores. Era a nova geração. A que seria a seu tempo devorada.

E a palavra de ordem dos moços passou a ser a destruição de Campos Lara! Escarneciam da sua 

obra, zombavam do seu feitio, ridicularizavam a sua atitude, a filosofia, a forma, os cacoetes literários.

Escritor moço que desejasse aparecer atirava-se contra o papão. Escritores velhos, despeitados, 

sem saber que representavam outra verdade e outro tempo, faziam coro. O Benício Teles (é verdade que 

o sr. não toma banho?) surgiu também na arena. Desancou o antigo irmão de caravana.



E os pobres e os humildes e os vencidos que enchiam a obra de Campos Lara foram repudiados 

como falsos. O seu doce e brando ceticismo foi metido à bulha. Os tempos novos pediam afirmação, pediam 

coragem, não admitiam dúvidas, ceticismo, encruzilhadas, braços cruzados, torres de marfim.

E num fragor de tempestade que contagiava e crescia e se avolumava, toda a obra de trinta longos 

anos foi caindo e se desfazendo.

(LESSA, Orígenes. O feijão e o sonho. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 16ª. Ed)

3) (UNIRIO) No texto III, o processo de coerência da narrativa apresenta como fio condutor:

a) desprestígio do ser. 

b) exemplificação de atitudes. 

c) sentimento de ambiguidade. . 

d) enumeração comparativa. 

e) análise de prioridades.

4) (UNIRIO) Em

“ Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some?

Como vai o homem junto de outro homem, sem perder o nome? (...) Quanto vale o homem?

Menos, mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos, velho?”

(Carlos Drummond de Andrade)

Considerando aspectos descritivos de Campos Lara, o trecho destacado que se distancia do fragmento do 

poema de Drummond é

a) “ ... tornou-se um papão.” ( § 5º. ) 

b) “ ... reboava sem eco pelas quebradas do país.” ( § 5º. )

c) “ Uma cabeça gloriosa, aureolada de espiritualidade e de doçura.” ( § 1º. )

d) “ Desancou o antigo irmão de caravana.” ( § 9º. )

e) “ O seu doce e brando ceticismo foi metido à bulha.” ( § 10º. )

5) (UNIRIO) O trecho do texto que marca a contundência da narrativa, quanto à perspectiva do previsível, 

mas inalterável, é

a) “ ... não podia tolerar os velhos ídolos. “ ( § 5º. )

b) “ A que seria a seu tempo devorada.” ( § 7º. )

c) “ Depois foi preciso destruir.” ( § 6º. ) 

d) “ ... foi apenas a incompreensão, a perda de contato...” ( § 6º. )

e) “ ... passou a ser a destruição de Campos Lara!” ( § 8º. )


