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Gêneros Literários – Introdução aos 
Estilos de Época 
 
Texto 1 

Melhor um mágico na mão do que dois voando 
 
 Discretamente maquilado, sorri o pálido rosto do mágico debaixo dos refletores, enquanto 
no alto a mão volteia, se espalma e, em gesto de quase dança, mergulha seca na cartola.  
 Mas algo parece retê-la lá dentro. Esforça-se o mágico, puxa, joga para trás o peso do 
corpo. Tenta sorrir para o público. E já o antebraço afunda na cartola, some o cotovelo. Ainda luta 
cravando a outra mão no tampo da mesinha. Depois os pés. Inútil. O ombro é tragado no vórtice 
das abas, nem se salvam o pescoço esticado, a cabeça. Diante da plateia expectante que 
acredita tratar-se de um novo truque, todo o corpo desaparece pouco a pouco, num último adejar 
das caudas do fraque.  
 No fundo de cetim preto, triunfa o coelho. Pela primeira vez, conseguiu botar um mágico na 
cartola.  

(Colasanti, Marina. Contos de amor rasgados. 2ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2010) 
 
 
Texto 2 
 
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 
Do 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! 
 
(...) 
 
Oh! dias da minha infância! 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Aula ao Vivo 

Literatura 
Diogo Mendes 

27.02.2015 

 
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 minhã irmã! 

(Casimiro de Abreu) 
 
Texto 3 
 
A um passarinho  
 
Para que vieste  
Na minha janela  
Meter o nariz?  
Se foi por um verso 
Não sou mais poeta  
Ando tão feliz  

(Vinicius de Moraes) 
 
 
Texto 4 
 

Eles não usam black-tie (trecho) 
TIÃO — Papai... 
OTÁVIO — Me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou um recado comigo, mandou 
dizê pra você que ficou muito admirado, que se enganou. E pediu pra você tomá outro rumo, 
porque essa não é casa de fura-greve! 
TIÃO — Eu vinha me despedir e dizer só uma coisa: não foi por covardia! 
OTÁVIO — Seu pai me falou sobre isso. Ele também procura acreditá que num foi por covardia. 
Ele acha que você até que teve peito. Furou a greve e disse pra todo mundo, não fez segredo. 
Não fez como o Jesuíno que furou a greve sabendo que tava errado. Ele acha, o seu pai, que 
você é ainda mais filho da mãe! Que você é um traidô dos seus companheiro e da sua classe, 
mas um traidô que pensa que tá certo! Não um traidô por covardia, um traidô por convicção! 
TIÃO — Eu queria que o senhor desse um recado a meu pai... 
OTÁVIO — Vá dizendo. 
TIÃO — Que o filho dele não é um “filho da mãe”. Que o filho dele gosta de sua gente, mas que o 
filho dele tinha um problema e quis resolvê esse problema de maneira mais segura. Que o filho é 
um homem que quer bem! 
OTÁVIO— Seu pai vai ficá irritado com esse recado, mas eu digo. Seu pai tem outro recado pra 
você. Seu pai acha que a culpa de pensá desse jeito não é sua só. Seu pai acha que tem culpa... 
TIÃO — Diga a meu pai que ele não tem culpa nenhuma. 
OTÁVIO (perdendo o controle) — Se eu te tivesse educado mais firme, se te tivesse mostrado 
melhor o que é a vida, tu não pensaria em não ter confiança na tua gente... 
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TIÃO — Meu pai não tem culpa. Ele fez o que devia. O problema é que eu não podia arriscá 
nada. Preferi tê o desprezo de meu pessoal pra poder querer bem, como eu quero querer, a tá 
arriscando a vê minha mulhé sofrê como minha mãe sofre, como todo mundo nesse morro sofre! 
OTÁVIO— Seu pai acha que ele tem culpa! 
TIÃO — Tem culpa de nada, pai! 
OTÁVIO (num rompante) — E deixa ele acreditá nisso, se não, ele vai sofrê muito mais. Vai achar 
que o filho dele caiu na merda sozinho. Vai achar que o filho dele é safado de nascença. (Acalma-
se repentinamente) Seu pai manda mais um recado. Diz que você não precisa aparecê mais. E 
deseja boa sorte pra você. 
TIÃO — Diga a ele que vai ser assim. Não foi por covardia e não me arrependo de nada. Até um 
dia. (Encaminha-se para a porta) 
OTÁVIO (dirigindo-se ao quarto dos fundos) — Tua mãe, talvez, vai querê falá contigo... Até um 
dia! 
 
(TIÃO PEGA UMA SACOLA QUE DEVE ESTAR DEBAIXO DE UM MÓVEL E COLOCA SEUS 
OBJETOS. CAMISAS QUE ESTÃO ENTRE AS TROUXAS DE ROUPA, ESCOVA DE DENTES, 
ETC) 

(Gianfrancesco Guarnieri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


