


ANATOMIA DO 
MONÓLOGO

Ser ou não ser?

er ou não    er?

r ou não     r?

ou não?

onã?

EPITÁFIO PARA UM 
BANQUEIRO

N e g ó c i o

e g o

ó c i o

c i o

O

EPITÁFIO
poeta menormenormenormenormenor

menormenormenormenormenor enorme
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02. “Epitáfio para um banqueiro” enfoca: o egoísmo, a solidão, a falta de
comunicação da própria existência, consequentemente, o mundo é deformado
por uma visão individualista. Aponte o melhor comentário que revela a
compreensão do poema como um “epitáfio”:

a) É a decomposição da palavra negócio em ego e ócio que sugerem a síntese da
vida do banqueiro.
b) É a movimentação da palavra negócio como signo e a obtenção de efeitos
sonoros.
c) A palavra negócio é um componente em desconstrução que sugere
descompromisso individual.
d) O texto é um jogo de palavras geradas de negócio que sugerem algo lírico e
subjetivo.
e) O texto revela o vazio provocado pela falta de criatividade estética, formal e
lírica.
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FERREIRA GULLAR (1930–2016)

• Poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor. 
Viveu o exílio.

• Vinculação inicial à vanguarda concretista. 

“Meu poema
É um tumulto, um alarido:
Basta apurar o ouvido.”

• Poesia participante / engajada / Social. . .
• Prêmio Camões de 2010 / ABL – 2014.  
• A luta corporal (1954) Poema sujo (1976) / O vil 

metal (1954/60) / Poemas concretos / 
neoconcretos (1957/58)
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Uma parte de mim 
é todo mundo:
outra parte é 
ninguém:
fundo sem fundo.
Uma parte de mim  
é multidão:
outra parte 
estranheza 
e solidão.
Uma parte de mim 
pesa, pondera:
outra parte 
delira.

Uma parte de mim 
almoça e janta:
outra parte 
se espanta.
Uma parte de mim 
é permanente:
outra parte 
se sabe de repente.
Uma parte de mim 
é só vertigem:
outra parte, 
linguagem.
Traduzir uma parte 
na outra parte
– que é uma questão 

de  vida ou morte –
será arte?

Traduzir-se
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Açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
Nesta manhã de Ipanema
Não foi produzido por mim
Nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
[...]
Em lugares distantes,
Onde não há hospital,
Nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome
Aos 27 anos
Plantaram e colheram a cana
Que viraria açúcar.
Em usinas escuras, homens de vida amarga
E dura
Produziram este açúcar
Branco e puro
Com que adoço meu café esta manhã
Em Ipanema.

(GULLAR, F. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1980)
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01. (ENEM) A Literatura Brasileira desempenha papel importante ao suscitar
reflexão sobre desigualdades sociais. No fragmento, essa reflexão ocorre
porque o eu lírico

A) descreve as propriedades do açúcar.   
B) se revela mero consumidor de açúcar.   
C) destaca o modo de produção do açúcar.   
D) exalta o trabalho dos cortadores de cana.
E) Explicita a exploração dos trabalhadores.  
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ADÉLIA PRADO (1935)

• “A voz feminina dos anos 80” / 
prosa e poesia.

• Emoção, cotidiano, medos, 
tristezas, amor e sonho.

• Irreverência e intertextualidade.

 Poesia: Bagagem (1976) / O coração / 
disparado (1978) / O pelicano (1987)
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COM LICENÇA POÉTICA

Quando nasci, um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
– dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou. 

ARTE DE MARCÍLIO GODOI
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A T I V I D A D E 

1. A poeta Adélia Prado fez um diálogo intertextual de um poema de
Drummond intitulado “Poema de sete faces”, em que o eu lírico masculino
exprime seus sentimentos de abandono, deslocado do mundo, desajeitado,
torto. O título do poema de Adélia é um jogo com as expressões “com licença”
e “licença poética”. A alternativa que melhor interpreta o diálogo intertextual
em seu sentido é:

a) Uma permissão para romper com certas normas.
b) Avisa que a vida da mulher ainda é de submissão.
c) Confirma a atitude passiva da mulher.
d) Um desejo de submeter-se ao destino frágil.
e) Assume que a mulher deve cumprir seu destino.
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