
 
 
  
 

 
 

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

Material de apoio do Extensivo  

Português 
Professor: Eduardo Valladares 

 

 Resolução de Exercícios  
 
Sessão de Encerramento – Academia Brasileira de Letras (1897)  
 
Um artigo do nosso regimento interno impõe-nos a obrigação de adotar no fim de cada ano o 
programa dos trabalhos do ano vindouro. Outro artigo atribui ao presidente a exposição 
justificativa deste programa.  
Como a nossa ambição, nestes meses de início, é moderada e simples, convém que as 
promessas não sejam largas. Tudo irá devagar e com tempo. Não faltaram simpatias às nossas 
estréias. A língua francesa, que vai a toda parte, já deu as boas vindas a esta instituição. Primeiro 
sorriu; era natural, a dois passos da Academia Francesa; depois louvou, e, a dois passos da 
Academia Francesa, um louvor vale por dois. Em poucos meses de vida é muito. Dentro do país 
achamos boa vontade e animação, a imprensa tem-nos agasalhado com palavras amigas. Apesar 
de tudo, a vida desta primeira hora foi modesta, quase obscura. Nascida entre graves cuidados de 
ordem pública, a Academia Brasileira de Letras tem de ser o que são as associações análogas: 
uma torre de marfim, onde se acolham espíritos literários, com a única preocupação literária, e de 
onde, estendendo os olhos para todos os lados, vejam claro e quieto. Homens daqui podem 
escrever páginas de história, mas a história faz-se lá fora. Há justamente cem anos, o maior 
homem de ação dos nossos tempos, agradecendo a eleição de membro do Instituto de França, 
respondia que, antes de ser igual aos seus colegas, seria por muito tempo seu discípulo. Não era 
ainda uma faceirice de grande capitão, posto que esse rapaz de vinte e oito anos meditasse já 
sair à conquista do mundo. A Academia Brasileira de Letras não pede tanto aos homens públicos 
deste país; não inculca ser igual nem mestre deles. Contenta-se em fazer, na medida de suas 
forças individuais e coletivas, aquilo que esse mesmo acadêmico de 1797 disse então ser a 
ocupação mais honrosa e útil dos homens: trabalhar pela extensão das idéias humanas.  
(...)  
São obras de fôlego cuja importância não é preciso encarecer a vossos olhos. Pedem 
diuturnidade paciente. A constância, se alguma vez faltou a homens nossos de outra esfera, é 
virtude que não pode morar longe desta casa literária.  
O último daqueles trabalhos pode ser feito ainda com maior pausa; ele exige não só pesquisa 
grande e compassada atenção, mas muita crítica também. As formas novas da língua, ou pela 
composição de vocábulos, filhos de usos e de costumes americanos, ou pela modificação de 
sentido original, ou ainda por alterações gráficas, serão matérias de útil e porfiado estudo. Com os 
elementos que existem esparsos e os que se organizarem, far-se-á qualquer coisa que no 
próximo século se irá emendando e completando. Não temamos falar no próximo século, é o 
mesmo que dizer daqui a três anos, que ele não espera mais; e há tal sociedade de dança que 
não conta viver menos. Não é vaidade da Academia Brasileira de Letras lançar os olhos tão 
longe.  
A Academia, trabalhando pelo conhecimento desses fenômenos, buscará ser, com o tempo, a 
guarda da nossa língua. Caber-lhe-á então defendê-la daquilo que não venha das fontes legítimas 
– o povo e os escritores – não confundindo a moda, que perece, com o moderno, que vivifica. 
Guardar não é impor; nenhum de vós tem para si que a Academia decrete fórmulas. E depois, 
para guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma, e o melhor dos 
processos é ainda a composição e a conservação de obras clássicas.  
A autoridade dos mortos não aflige e é definitiva. Garret pôs na boca de Camões aquela célebre 
exortação em que transfere ao "Generoso Amazonas" o legado do casal paterno. Sejamos um 
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braço do Amazonas; guardemos em águas tranquilas e sadias o que ele acarreta na marcha do 
tempo.  
Não há justificar o que de si mesmo se justifica; limito-me a esta breve indicação de programa. As 
investigações a que nos vamos propor, esse recolher de leitura ou de outiva, não será um ofício 
brilhante ou ruidoso, mas é útil, e a utilidade é um título, ainda nas academias.  

Machado de Assis – 7 de dezembro de 1897 
 
 
1. No que diz respeito ao propósito do texto em destaque, pode-se dizer que a Sessão de 
Encerramento apresenta (em seu terceiro parágrafo) teor argumentativo. Com base nisso, 
a) Aponte a analogia que se faz no parágrafo em questão. 
b) Explique de que forma ela favorece a argumentação feita pelo autor. 
 
 
2. Observe o período abaixo e responda: 
“Caber-lhe-á então defendê-la daquilo que não venha das fontes legítimas – o povo e os 
escritores – não confundindo a moda, que perece, com o moderno, que vivifica.” 
a) Reescreva o trecho acima, substituindo os pronomes oblíquos por seus referentes textuais. 
b) Qual é a explicação – advinda do contexto – para o fato de a primeira oração adjetiva do trecho 
ser considerada restritiva em contraste com as outras duas, que são explicativas? 
 
3. Faça o que se pede: 
a) Retire do texto o período em que se faz uma oposição entre realidade e arte. 
b) No Sessão de Encerramento, fica clara a intenção modernizadora da Academia. Apesar disso, 
também se percebe uma preocupação com a preservação de certos estilos e padrões. Sendo 
assim, retire o período em que tal preocupação se expressa de forma mais clara. 
 
 
A vaguidão específica (Millôr Fernandes)  
"As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago-específica." -Richard Gehman-  
- Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. - Junto com as outras? - Não ponha junto com as 
outras, não. Senão pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. - 
Sim senhora. Olha, o homem está aí. - Aquele de quando choveu? - Não, o que a senhora foi lá e 
falou com ele no domingo. - Que é que você disse a ele? - Eu disse pra ele continuar. - Ele já 
começou? - Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. - É bom? - Mais ou 
menos. O outro parece mais capaz. - Você trouxe tudo pra cima? - Não senhora, só trouxe as 
coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. - Mas traga, 
traga. Na ocasião nós descemos tudo de novo. É melhor, senão atravanca a entrada e ele 
reclama como na outra noite. - Está bem, vou ver como.  
 
4. Explique como a classe gramatical das palavras do título sugere um juízo de valor a respeito da 
comunicação das mulheres.  
 
 
5.  Identifique morfologicamente os termos utilizados pelas mulheres para se comunicarem.  
 
 



 
 
  
 

 
 

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

Material de apoio do Extensivo  

Português 
Professor: Eduardo Valladares 

 

 
6. Do que depende a comunicação nesse caso? Houve comunicação, entendimento? O que 
possibilitou isso?  
 
 
7. Estabeleça uma relação entre o público e o humor, considerando a a utilização desses 
pronomes.  
 
 
8. O texto I, assim como o II, explora a eficácia da linguagem para a comunicação. Em ambos os 
casos do que depende a comunicação, além do domínio da língua?  
 
TEXTO VI:  
 
Poesia (Carlos Drummond de Andrade)  
Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto ele está cá 
dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda 
minha vida inteira.  
 
 
9. No poema de Drummond, conhecer a linguagem é suficiente para que a comunicação 
aconteça?  
 
 
10. Como o traço apontado por você na questão interior se insere na discussão literária da qual 
Drummond fazia parte?  
 
 
11. Comente a utilização da hipérbole no último verso para a construção de sentido do texto.  
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 Gabarito 
 
1. a) Faz-se menção aos intuitos e feitos de Napoleão Bonaparte, que são comparados – 
guardadas as devidas proporções – aos interesses da ABL. 
b) Já que se estabelece uma comparação entre a ABL e um personagem histórico de valorização 
indiscutível, como Napoleão Bonaparte*, argumentativamente, busca-se engrandecer a 
Academia. (*Isso se deve à existência de interesses similares, definidos por: “trabalhar pela 
extensão das idéias humanas”.) 
 
2. a) Caberá à Academia então defender a nossa língua daquilo que não venha das fontes 
legítimas – o povo e os escritores – não confundindo a moda, que perece, com o moderno, que 
vivifica. 
b) Isso se deve ao fato de a oração restritiva visar especificar um termo de valor genérico e/ou 
desconhecido (“daquilo”). Por outro lado, as orações explicativas do período visam apenas passar 
informações extras sobre termos mais específicos e/ou conhecidos. 
 
3. a) “Homens daqui podem escrever páginas de história, mas a história faz-se lá fora.” 
b) “E depois, para guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma, e o 
melhor dos processos é ainda a composição e a conservação de obras clássicas.” 
 
4. Os substantivos são termos que funcionam como núcleos das expressões em que se 
encontram. Por isso, a vaguidão é a característica central da linguagem utilizada pelas mulheres. 
O adjetivo, sendo termo acessório, é qualificador.  
 
5. As mulheres utilizam amplamente os pronomes. 
 
6. Houve comunicação, pois as duas mulheres conheciam os referentes dos pronomes utilizados.  
 
7. O humor é construído a partir da falta de conhecimento que o público possui acerca dos 
referentes do pronome.  
 
8. Em ambos os casos, a comunicação só é eficaz se os falantes dominarem as referencias extra-
textuais.  
 
9. Não. De acordo com o poema de Drummond, é necessário também saber dizer, saber utilizar a 
língua para se expressar.  
 
10. A dificuldade de manifestação do eu lírico corrobora a postura reflexiva da segunda geração 
do modernismo, que possui como característica não só a reflexão sobre a própria existência, mas 
também a reflexão sobre o que cerca o mundo do poeta.  
 
11. Podemos perceber a importância do sentido do verso em contraposição à sua escrita, ou seja, 
a força que possui a essência do verso é potencialmente maior que sua escrita. 
 
 
 


