
Infância 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre  mangueiras. 
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais. 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que  aprendeu 
a ninar nos longes da senzala - nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
- Psiu...Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro...que fundo! 
 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

(Carlos Drummond de Andrade - ) 

1- Após a leitura do texto, que impressões você tem sobre a infância do 
poeta e de sua relação com os seus pais? Resposta pessoal. Mas, espera-se 

que o aluno disserte sobre o saudosismo do poeta e de que ele se apercebeu desta 
felicidade somente mais tarde. Quanto à relação com os pais o ideal é que o aluno 
perceba certa distância do poeta em relação aos seus pais, absortos em seus afazeres 
rotineiros. 

2- Qual a importância da  “preta velha” para o menino?  Justifique com 
trecho do próprio texto. 

Ela quem cuidava do menino. O poeta utiliza a antítese: “NO meio dia branco 
de luz  x  a presença da preta velha. O aluno deve explicar com suas palavras. 

3- Observe o trecho: “Café preto  que nem  a preta velha”(10º verso) que 
outra palavra ou expressão poderia substituir a expressão  “que nem “? Re-
escreva o trecho. 

       Como, igual, assim como, etc... 

4- Assinale a alternativa VERDADEIRA em relação ao texto: 

a) O menino não gostava da vida monótona que levava. 
b) A vida do menino era mais aventureira de que a de Robson Crusoé. 
c) A criada negra era quem chamava para o café. 
d) O poeta não sente saudades de sua infância. 
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5- Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao texto. 

a) O poeta é personagem de sua própria poesia. 
b) O menino espantava a monotonia lendo Robson Crusoé. 
c) O pai campeava e a mãe ficava em casa costurando. 
d) O menino sentia-se muito triste. 
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