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Resumo 

 

Lixo  

(Augusto dos Campos, 1965) 

 
https://abcdaescritacriativa.wordpress.com/2014/07/08/lixo-augusto-de-campos/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Décio Pignatari, 1927-2012)  
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NÃO HÁ VAGAS 

O preço do feijão 

não cabe no poema. O preço 

do arroz 

não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 

a luz o telefone 

a sonegação 

do leite 

da carne 

do açúcar 

do pão 

O funcionário público 

não cabe no poema 

com seu salário de fome 

sua vida fechada 

em arquivos. 

Como não cabe no poema 

o operário 

que esmerila seu dia de aço 

e carvão 

nas oficinas escuras 

– porque o poema, senhores, 

está fechado: 

“não há vagas” 

Só cabe no poema 

o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 

a fruta sem preço 

O poema, senhores, 

não fede 

nem cheira. 

(Ferreira Gullar, 1930-2016)  
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TROPICÁLIA 

O monumento não tem porta 

A entrada é uma rua antiga 

Estreita e torta 

E no joelho uma criança 

Sorridente, feia e morta 

Estende a mão 

[...] 

O monumento é bem moderno 

Não disse nada do modelo 

Do meu terno 

Que tudo mais vá pro inferno 

Meu bem 

  (Caetano Veloso, 1942) 

 

 

SÃO, SÃO PAULO 

São, São Paulo 

Quanta dor 

São, São Paulo 

Meu amor 

Salvai-nos por caridade 

Pecadoras invadiram 

Todo centro da cidade 

Armadas de rouge e batom 

Dando vivas ao bom humor 

Num atentado contra o pudor 

A família protegida 

Um palavrão reprimido 

Um pregador que condena 

Uma bomba por quinzena 

Porém com todo defeito 

Te carrego no meu peito 

  (Tom Zé, 1936) 
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reclame 

se o mundo não vai bem 

a seus olhos, use lentes 

… transforme o mundo. 

ótica olho vivo 

agradece a preferência 

 

 

uma palavra 

uma 

palavra 

escrita é uma 

palavra não dita é uma 

palavra maldita é uma palavra 

gravada como gravata que é uma palavra 

gaiata como goiaba que é uma palavra gostosa 

    (Chacal, (1951) 


