
                              
Aula ao vivo de Redação (13/09/2013) – Modernismo segunda geração 
 
Sentimental   
1 Ponho-me a escrever teu nome com  
   letras de macarrão. 
  No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 
4 e debruçados na mesa todos contemplam  
   esse romântico trabalho. 
  Desgraçadamente falta uma letra,  
7 uma letra somente  
   para acabar teu nome!  
   —Está sonhando? Olhe que a sopa esfria!  
10 Eu estava sonhando... 
   E há em todas as consciências este cartaz amarelo: 
   "Neste pais é proibido sonhar."   
ANDRADE, C. D. Seleta em Prosa e Verso. Rio de Janeiro: 
Record, 1995.  
 
Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da 
predominância das funções da linguagem no texto de 
Drummond, pode-se afirmar que: 
 
 
a) por meio dos versos "Ponho-me a escrever teu nome" (v.1) 
e "esse romântico trabalho" (v.5), o poeta faz referências ao 
seu próprio ofício: o gesto de escrever poemas líricos. 
 
b) a linguagem essencialmente poética que constitui os 
versos "No prato, a sopa esfria, cheia de escamas e 
debruçados na mesa todos contemplam" (v.3 e 4) confere ao 
poema uma atmosfera irreal e impede o leitor de reconhecer 
no texto dados constitutivos de uma cena realista. 
 
c) na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem 



centrada na amada, receptora da mensagem, mas, na 
segunda, ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que 
sente. 
 
d) em "Eu estava sonhando..." (v.10), o poeta demonstra que 
está mais preocupado em responder à pergunta feita 
anteriormente e, assim, dar continuidade ao diálogo com seus 
interlocutores do que em expressar algo sobre si mesmo. 
 
e) no verso "Neste pais é proibido sonhar." (v.12), o poeta 
abandona a linguagem poética para fazer uso da função 
referencial, informando sobre o conteúdo do "cartaz amarelo" 
(v.11) presente no local. 
 
2) Canção amiga 
Eu preparo uma canção, 
em que minha mãe se reconheça 
todas as mães se reconheçam 
e que fale como dois olhos. 
[...] 
Aprendi novas palavras 
E tornei outras mais belas. 
 
Eu preparo uma canção 
que faça acordar os homens 
e adormecer as crianças. 

ANDRADE, C. D. Novos poemas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1948 (fragmento). 
A linguagem do fragmento acima foi empregada pelo autor com o 
objetivo principal de 
 a) transmitir informações, fazer referência a acontecimentos 
observados no mundo exterior. 
  b)envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso, o leitor, em um 
forte apelo à sua sensibilidade. 
  c)realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e 
opiniões frente ao mundo real. 
  d)destacar o processo de construção de seu poema, ao falar sobre 
o papel da própria linguagem e do poeta. 
  e)manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da 
mensagem, de um lado, e o receptor, de outro. 
 
3 ) Ó meio-dia confuso, 
ó vinte-e-um de abril sinistro, 
que intrigas de ouro e de sonho 
houve em tua formação? 



Quem ordena, julga e pune? 
Quem é culpado e inocente? 
Na mesma cova do tempo 
cai o castigo e o perdão. 
Morre a tinta das sentenças 
e o sangue dos enforcados... 
— liras, espadas e cruzes 
pura cinza agora são. 
Na mesma cova, as palavras, 
o secreto pensamento, 
as coroas e os machados, 
mentira e verdade estão. 
[...] 
(MEIRELES, C. Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Aguilar, 
1972. (fragmento) 
O poema de Cecília Meireles tem como ponto de partida um fato da 
história nacional, a Inconfidência Mineira. Nesse poema, a relação 
entre texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é 
sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a 
um fato histórico determinado. No poema de Cecília Meireles, a 
recriação se concretiza por meio 
a) do questionamento da ocorrência do próprio fato, que, recriado, 
passa a existir como forma poética desassociada da história nacional.    
b) da descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico, transformado 
em batalha épica que exalta a força dos ideais dos Inconfidentes.    
c) da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho histórico do 
movimento da Inconfidência: a derrota, a prisão e a morte dos 
Inconfidentes.    
d) do distanciamento entre o tempo da escrita e o da Inconfidência, 
que, questionada poeticamente, alcança sua dimensão histórica mais 
profunda. 
e) do caráter trágico, que, mesmo sem corresponder à realidade, foi 
atribuído ao fato histórico pela autora, a fim de exaltar o heroísmo dos 
Inconfidentes 
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