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 Exercícios Gerais de Interpretação 1  
 
Texto 1: Meninos Carvoeiros  
 
Os meninos carvoeiros  
Passam a caminho da cidade.  
- Eh! carvoero!  
E vão tocando os animais com um relho enorme.  
Os burros são magrinhos e velhos.  
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha.  
A aniagem é toda remendada.  
Os carvões caem.  
(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido.)  
- Eh! carvoero!  
Só mesmo estas crianças raquíticas  
Vão bem com estes burrinhos descadeirados.  
A madrugada ingênua parece feita para eles...  
Pequenina, ingênua miséria!  
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis!  
- Eh! carvoero!  
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado,  
Encarapitados nas alimárias,  
Apostando corrida,  
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados!  

Petrópolis, 1921  
(BANDEIRA, Manuel. O ritmo dissoluto. In: _____. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro : 

Nova Aguilar, 1983. p. 192.)  
 
 
1. Meninos Carvoeiros é dotado de uma singeleza construtiva que o afasta consideravelmente da 
forma como a poesia dita convencional é produzida.  
a) De que maneira a seleção morfossemântica reflete a caracterização modernista?  
b) Pode-se identificar o poema como representativo da arte engajada? Comente.  
 
 
2. O eu-lírico, no decorrer do texto 1, coloca-se como uma terceira pessoa que poetiza a vida dos 
meninos carvoeiros.  
a) O que representam os versos introduzidos por travessão?  
b) Identifique a marca gramatical evidenciadora da interpelação dos meninos carvoeiros pelo eu-
lírico.  
 
 
3. O escritor modernista, em sua habilidade criadora, utiliza-se de recursos que, embora 
aparentemente conservadores, não destoam do todo popular de seu texto. Pelo contrário, 
contribuem para enriquecê-lo estilisticamente.  
 
Demonstre o comentário acima com algum trecho do poema de Manuel Bandeira. 
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Texto 3: Poema Relativo  
 
Vem, ó bem-amada.  
Junto à minha casa  
tem um regato (até quieto o regato).  
Não tem pássaros, que pena!  
Mas os coqueiros fazem,  
quando o vento passa,  
um barulho que às vezes parece  
bate-bate de asas.  
Supõe, ó bem-amada,  
se o vento não sopra,  
podem vir borboletas  
à procura das minhas jarras  
onde há flores debruçadas,  
tão debruçadas que parecem escutar.  
Todos os homens têm seus crentes,  
ó bem-amada:  
- os que pregam o amor ao próximo  
e os que pregam a morte dele.  
Mas tudo é pequeno e ligeiro no mundo, ó amada.  
Só o clamor dos desgraçados  
é cada vez mais imenso!  
Vem, ó bem-amada.  
Junto à minha casa  
tem um regato até manso.  
E os teus passos podem ir devagar  
pelos caminhos:  
aqui não há a inquietação  
de se atravessar o asfalto.  
Vem, ó bem-amada,  
porque, como te disse,  
se não há pássaros no meu parque,  
pode ser, se o vento  
não soprar forte,  
que venham borboletas.  
Tudo é relativo  
e incerto no mundo.  
Também tuas sobrancelhas  
parecem asas abertas.  

(LIMA, Jorge de. Poemas escolhidos. In: _____. Poesia completa. Rio de Janeiro : Nova Aguilar, 
1997. pp. 285-6.)  

 
 
4. Em seu Poema Relativo, Jorge de Lima assume uma temática que parece resgatar a própria 
essência da composição poética: o amor. Aproximando os seus pontos comuns e evidenciando os 
divergentes, comente como o texto 2 se relaciona com a produção convencional romântica.  
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5. No verso 3 - tem um regato (até quieto o regato). -, no verso 4 - Não tem pássaros, que pena! - 
e no verso 25 - tem um regato até manso. -  
a) Identifique o(s) elemento(s) gramatical(is) que reflete(m) o envolvimento emotivo direto do eu-
lírico na informação;  
b) Substitua a marca de coloquialidade por um registro da norma culta vigente.  
 
 
6. Com base nos textos apresentados, como pode ser caracterizada a concepção do escritor 
modernista quanto à expressividade lírica na criação poética? Contraste-a com o lirismo 
parnasiano.  
 
 
7. A relatividade do poema de Jorge de Lima é construída, em alguns momentos, sobre valores 
antitéticos. Destaque do texto pelo menos dois pares semânticos que comprovem essa ideia.  
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 Gabarito 
 
1. a) A temática escolhida reflete uma contextualização cotidiana, simples; o vocabulário utilizado 
não mostra erudição, mas, ao contrário, elementos de coloquialidade, como em Eh, carvoero!.  
   b) A denúncia contra o trabalho das crianças se coloca de forma sutil, poética. Embora sejam 
crianças raquíticas, vivendo em uma ingênua miséria, a sua apresentação pelo poeta as torna 
elementos suaves. Trata-se, sim, de arte engajada, mas em estilo não tão explícito.  
 
2. a) As falas dos compradores de carvão, chamando os vendedores.  
    b) No verso 15, a segunda pessoa do plural, em trabalhais e brincásseis. 
 
3. Um bom exemplo é o verso 15, em que o eu-lírico se utiliza da segunda pessoa do plural (tida 
como extremamente formal, mesmo que apenas em seu uso indicador do plural). A impressão 
causada é a de um observador culto, analisando uma situação cotidiana. O efeito é de 
simplicidade na abordagem. 
 
4. Da mesma forma que o eu-lírico romântico, o eu-lírico do Poema Relativo invoca sua bem-
amada, tentando angariar a sua simpatia. No entanto, não consegue apresentar-lhe elementos 
exclusivamente belos, mostrando que tudo, na verdade, é relativo, até mesmo ela.  
 
5. a) Nos verso 3 e 25, o advérbio até; no verso 4, a expressão que pena!.  
    b) Substitua-se tem por há, existem/existem/ existe.  
 
6. Para o modernista, o lirismo emana de situações simples do cotidiano ou mesmo da 
transformação desse cotidiano, caso não se mostre o mais belo imaginável. Para o parnasiano, o 
lirismo proviria do senso plástico da arte, a emoção sendo colocada em segundo plano.  
 
7. o amor ao próximo / a morte dele; Mas tudo é pequeno / é cada vez mais imenso!; podem ir 
devagar / aqui não há a inquietação. 
 


