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Caro professor,

Além da edição dos textos integrais de algumas das melhores 
e mais reconhecidas obras das literaturas brasileira, portuguesa e 
universal, os CLÁSSICOS SARAIVA oferecem ao professor amplo 
material de apoio didático para o trabalho em sala de aula.

Cada obra traz em seu corpo o seguinte conteúdo:
• Texto integral;
• Diários de um Clássico;
• Contextualização Histórica;
• Entrevista Imaginária.
Além disso, o leitor recebe, encartado no exemplar:
• Suplemento de Atividades.
E o professor, em seu exemplar ofertado, encontra ainda:
• Suplemento de Atividades com respostas e orientações;
• Projeto Leitura e Didatização.

O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é um material 
didático bastante consistente, configurando um grande diferencial 
para os CLÁSSICOS SARAIVA.

A seguir, relacionamos e definimos cada uma dessas seções, 
além do texto integral da obra, definindo-as:
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DIÁRIOS DE UM CLÁSSICO

Após a leitura, o aluno mergulha nos DIÁRIOS DE UM 
CLÁSSICO, que oferecem um roteiro pormenorizado de algumas 
abordagens possíveis para cada livro: 

• Por Dentro da Obra: Uma abordagem inusitada da obra.
• Na Intimidade do Autor: Aspectos da vida do autor.
• Navegando pelo Contexto Literário: Sua obra no panorama 

literário da época.
• Passeando pela Cidade: Cenas da cidade do escritor.
• Conhecendo a Obra: Análise de alguns pontos estruturais 

da obra, como: 
– Narrador
– Personagens
– Foco narrativo
– Estrutura
– Espaço
– Linguagem
– Outras questões específicas da obra
• Expressões Artísticas: Adaptação da obra por outras artes.
• Obras: Lista de todas as obras do autor.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Painel de textos selecionados que dizem respeito a algumas 
características de estilo da obra, e também ao seu contexto histó-
rico e artístico, ajudando a construir um panorama da época e do 
ambiente cultural, histórico e literário em que o autor viveu.

ENTREvISTA IMAGINÁRIA

Uma conversa fictícia com o escritor em algum momento- 
chave de sua vida, com perguntas e respostas imaginadas.

SUPLEMENTO DE ATIvIDADES

Encarte com atividades para o aluno responder, dividido nos 
seguintes tópicos:
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• Uma Obra Clássica: Atividades sobre a obra e seu valor 
literário.

• Narrativa: Atividades sobre a história.
• Narrador: Atividades sobre o tipo de narrador e o foco nar-

rativo.
• Personagens: Atividades sobre o protagonista e outros per-

sonagens de destaque.
• Intertextualidade: Atividades sobre possíveis relações da 

obra com outros gêneros de texto.
• Contextualização Histórica: Atividades enfocando os tre-

chos selecionados na seção específica do livro.
• A Nova do Cadáver – A sua Entrevista Imaginária: Atividade 

de produção de texto na qual o aluno simula a sua própria 
entrevista com o autor.

PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO

É uma proposta dialógica para o trabalho com literatura, 
desenvolvida com base em pressupostos oferecidos pelo professor 
William Cereja. São traçados possíveis dialogismos entre a obra 
lida e outras obras afins, sejam elas da literatura brasileira ou 
estrangeira, contemporâneas ou não.

No PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO, o professor 
encontra uma série de questões e orientações de modo a garantir 
o desenvolvimento de habilidades de leitura e contribuir para uma 
reflexão sobre a literatura e a cultura em momentos diversos, pro-
porcionando situações de intenso trabalho e prazer de aprender 
em sala de aula.

Esse projeto é apresentado mais adiante, para o professor, de 
forma completa, com orientações e respostas das atividades. Para 
o aluno, o PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO está disponível 
no site dos CLÁSSICOS SARAIVA (www.editorasaraiva.com.br/
classicossaraiva).
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Caro professor,

O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é uma proposta 
alternativa de ensino de literatura, baseada nos pressupostos apre-
sentados por William Cereja em seu Ensino de Literatura – Uma 
proposta dialógica para o trabalho com literatura (Atual, 2005). 
Neste Projeto, atividades de leitura de textos literários e não literários 
são formuladas para o aluno, acompanhadas de discussões e justifi-
cativas teórico-metodológicas que permitem ao professor compreender 
não apenas por que fazer diferente o ensino da literatura, mas também 
como fazer.

Este Projeto didatiza e organiza uma proposta dialógica de ensi-
no de literatura, de forma que se possa garantir o desenvolvimento de 
habilidades de leitura e contribuir para uma reflexão sobre a literatura 
e a cultura em momentos diversos.

Um curso de literatura não se constrói apenas com atividades 
específicas de leitura, mas também com uma série de outras intera-
ções, mediadas por textos literários e não literários, por textos didático- 
expositivos, por linguagens verbais e não verbais etc. Assim, as ativida-
des apresentadas a seguir apenas indicam um ponto de partida para 
uma abordagem dialógica da literatura.

Apresentamos respostas previstas para as questões, a fim de que 
possam ser avaliadas por completo, para que seja possível verificar sua 
pertinência e as habilidades de leitura demandadas em cada uma delas.

O Projeto da obra Brás, Bexiga e Barra Funda foi desenvolvido 
por Davi Fazzolari, professor da rede particular de ensino em São 
Paulo, mestre em Literatura Portuguesa pela USP. 

PROJETO LEITURA  
E DIDATIZAÇÃO
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Mas, lembre-se:
1. Este Projeto é abrangente e não precisa, necessariamente, ser 

trabalhado de forma integral. Componha-o dentro de seu plano de aula, 
conforme seus interesses e as necessidades de seus alunos, explorando 
uma, duas ou mais leituras.

2. O texto integral do PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO 
de cada obra dos CLÁSSICOS SARAIVA está disponível no site www.
editorasaraiva.com.br/classicossaraiva. Lá, o professor e/ou o aluno 
poderão copiar o projeto, sem as orientações e as respostas previstas, 
naturalmente.

Bom trabalho!
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PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO 

BRÁS, BEXIGA E BARRA FUNDA
ANTÔNIO DE ALCÂNTARA MACHADO

Possíveis dialogismos trabalhados neste Projeto:

1. Li no jornal recentemente: literatura diária (Leitura 1)  
I. A crônica alçada à Literatura em condições modernistas de 
temperatura e pressão.

2. “A sociedade” e as classes operárias (Leitura 2)
I. A formação da sociedade brasileira a partir da imigração e 
do encontro das “três raças tristes”. 

3. A cidade: espaço da literatura modernista (Leitura 3) 
I. O registro da metrópole .
II. A urgência da cena e as novas velocidades da época.

LEITURA 1

LI NO JORNAL RECENTEMENTE: LITERATURA DIÁRIA

Não é a vida que tem importância. O importante é viver.
Mário de Andrade

A crônica, como gênero textual, sempre esteve muito próxi-
ma da literatura, às vezes alimentando-se dela, quanto à lingua-
gem; às vezes alimentando-a, quanto aos temas. Trata-se de um 
texto híbrido, no qual se lê a notícia pelo estilo do autor ou se lê 
um enredo criado pela leitura literária dos fatos. Seu espaço con-
vencional de publicação não é o livro, mas são os jornais e revistas, 
estando sempre bem ao lado das notícias do dia e da semana, com 
as quais partilha a efemeridade dos fatos.

Em certos períodos da história da literatura, a crônica está 
mais presente na produção textual, sendo o cronista, muitas vezes, 
um contista ou romancista e vice-versa. Há casos raros em que o 
cronista registra seu nome na história da língua portuguesa por 
suas publicações na imprensa, quando geralmente esse status é 
privilégio dos grandes romancistas. Mas não fosse assim, não 
teríamos acesso às crônicas de outros tempos que, aliás, nos che-
gam em forma de livros.
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Uma das estratégias do Modernismo, no Brasil, para apro-
ximar a literatura do leitor mais popular, foi estabelecer-se em 
periódicos. Inspirados por movimentos europeus de vanguarda, os 
escritores publicavam em jornais e até criavam seus próprios jornais 
e revistas que divulgavam novas ideias estéticas.

TEXTO 1
ARTIGO DE FUNDO

Assim como quem nasce homem de bem deve ter a fronte 
altiva, quem nasce jornal deve ter artigo de fundo. A fachada expli-
ca o resto.

Este livro não nasceu livro: nasceu jornal. Estes contos não 
nasceram contos: nasceram notícias. E este prefácio portanto tam-
bém não nasceu prefácio: nasceu artigo de fundo.

Brás, Bexiga e Barra Funda é o órgão dos ítalo-brasileiros de 
São Paulo.

Durante muito tempo a nacionalidade viveu da mescla de três 
raças que os poetas xingaram de tristes: as três raças tristes.

A primeira, as caravelas descobridoras encontraram aqui 
comendo gente e desdenhosa de “mostrar suas vergonhas”. A 
segunda veio nas caravelas. Logo os machos sacudidos desta se 
enamoraram das moças “bem gentis” daquela, que tinham cabelos 
“mui pretos, compridos pelas espádoas”.

E nasceram os primeiros mamalucos.
A terceira veio nos porões dos navios negreiros trabalhar o 

solo e servir a gente. Trazendo outras moças gentis, mucamas, 
mucambas, mumbandas, macumas.

E nasceram os segundos mamalucos.
E os mamalucos das duas fornadas deram o empurrão inicial 

no Brasil. O colosso começou a rolar.
Então os transatlânticos trouxeram da Europa outras raças aven-

tureiras. Entre elas uma alegre que pisou na terra paulista cantando e 
na terra brotou e se alastrou como aquela planta também imigrante 
que há duzentos anos veio fundar a riqueza brasileira.

Do consórcio da gente imigrante com o ambiente, do con-
sórcio da gente imigrante com a indígena nasceram os novos 
mamalucos.

Nasceram os intalianinhos.
O Gaetaninho.
A Carmela.
Brasileiros e paulistas. Até bandeirantes.
E o colosso continuou rolando.
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No começo a arrogância indígena perguntou meio zangada:

Carcamano pé de chumbo
Calcanhar de frigideira
Quem te deu a confiança
De casar com brasileira?

O pé de chumbo poderia responder tirando o cachimbo da 
boca e cuspindo de lado: A brasileira, per Bacco!

Mas não disse nada. Adaptou-se. Trabalhou. Integrou-se. 
Prosperou.

E o negro violeiro cantou assim:

Italiano grita
Brasileiro fala
Viva o Brasil
E a bandeira da Itália!

Brás, Bexiga e Barra Funda, como membro da livre imprensa 
que é, tenta fixar tão somente alguns aspectos da vida trabalhadeira, 
íntima e quotidiana desses novos mestiços nacionais e nacionalis-
tas. É um jornal. Mais nada. Notícia. Só. Não tem partido nem ideal. 
Não comenta. Não discute. Não aprofunda.

Principalmente não aprofunda. Em suas colunas não se encontra 
uma única linha de doutrina. Tudo são fatos diversos. Acontecimentos 
de crônica urbana. Episódios de rua. O aspecto étnico-social dessa 
novíssima raça de gigantes encontrará amanhã o seu historiador. E 
será então analisado e pesado num livro.

Brás, Bexiga e Barra Funda não é um livro.
Inscrevendo em sua coluna de honra os nomes de alguns ítalo-

-brasileiros ilustres este jornal rende uma homenagem à força e às 
virtudes da nova fornada mamaluca. São nomes de literatos, jornalis-
tas, cientistas, políticos, esportistas, artistas e industriais. Todos eles 
figuram entre os que impulsionam e nobilitam neste momento a vida 
espiritual e material de São Paulo.

Brás, Bexiga e Barra Funda não é uma sátira.

A REDAÇÃO

MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de 
São Paulo.  São Paulo: Saraiva, 2009. (Clássicos Saraiva). 

1. O segundo parágrafo do “Artigo de Fundo” estabelece três compa-
rações entre a literatura e o jornalismo. Destaque-as.
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As comparações são: 1. Entre o livro e o jornal; 2. Entre os contos 
e as notícias; e 3. Entre o prefácio e o artigo de fundo.
 
2. O “Artigo de Fundo” afirma que “Brás, Bexiga e Barra Funda é o 
órgão dos ítalo-brasileiros de São Paulo”. Destaque, agora, classifi-
cações negadas pelo autor durante o texto.
Brás, Bexiga e Barra Funda não é um livro. Brás, Bexiga e Barra 
Funda não é uma sátira.

3. Destaque os trechos em que o autor dá voz aos povos indígenas 
e aos negros.

Para os indígenas: 

Carcamano pé de chumbo
Calcanhar de frigideira
Quem te deu a confiança
De casar com brasileira?

Para os negros: 

Italiano grita
Brasileiro fala
Viva o Brasil
E a bandeira da Itália!

TEXTO 2
CARTA A EL REI D. MANUEL 

[...]
Dos que ali andavam, muitos – quase a maior parte – traziam 

aqueles bicos de osso nos beiços. 
E alguns, que andavam sem eles, traziam os beiços furados e 

nos buracos traziam uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de 
borracha. E alguns deles traziam três daqueles bicos, a saber um no 
meio, e os dois nos cabos. 

E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber metade deles 
da sua própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada; e 
outros quartejados d’escaques. 

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e 
gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas; e suas ver-
gonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de 
as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. 
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Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, 
por a barbaria deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia nin-
guém. Acenamos-lhes que se fossem. E assim o fizeram e passaram-se 
para além do rio. E saíram três ou quatro homens nossos dos batéis, 
e encheram não sei quantos barris d’água que nós levávamos. E 
tornamo-nos às naus.

[...]
CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a El Rei D. Manuel. 

Disponível em: <www.cce.ufsc.br/>. 
Aceso em: 18 mar. 2009.

O Texto 2 reproduz um trecho breve da famosa Carta de Pero 
Vaz de Caminha, considerada por muitos estudiosos do século XVI a 
“certidão de nascimento do Brasil”. 

4. Destaque as caracterizações dos homens e das mulheres, descritos 
no excerto.
Muitos [...] traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns [...] 
traziam os beiços furados e nos buracos traziam uns espelhos 
de pau, que pareciam espelhos de borracha. [...] alguns deles 
traziam três daqueles bicos, a saber um no meio, e os dois nos 
cabos. E [...] outros, quartejados de cores, a saber metade deles 
da sua própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada; 
e outros quartejados d’escaques. [...] três ou quatro moças, bem 
novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas 
costas; e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas 
das cabeleiras [...] não se envergonhavam. 

5. Analisando as informações que o texto oferece, qual era, em sua 
opinião, a intenção das descrições que destacou acima?
Pero Vaz de Caminha procura ser bem preciso para que o destina-
tário, o rei D. Manuel, possa conhecer, por suas palavras, os habi-
tantes encontrados pelos primeiros navegadores portugueses. 

6. Destaque do Texto 1 a menção à Carta de Pero Vaz de Caminha feita 
por Alcântara Machado.
“A primeira, as caravelas descobridoras encontraram aqui co-
mendo gente e desdenhosa de ‘mostrar suas vergonhas’. A se-
gunda veio nas caravelas. Logo os machos sacudidos desta se 
enamoraram das moças ‘bem gentis’ daquela, que tinham cabe-
los ‘mui pretos, compridos pelas espádoas’”.
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7. Em sua opinião, a intenção de Alcântara Machado foi a mesma de 
Pero Vaz de Caminha? Justifique sua resposta com base nos  textos e 
nos contextos em que foram escritos. 
Diferente de Pero Vaz de Caminha, a intenção de Alcântara Ma-
chado é apenas citar a Carta, assumindo-a como documento his-
tórico nacional que revela os primeiros habitantes brasileiros.

8. Além de mencionar os índios, a partir da Carta de Pero Vaz de 
Caminha, Alcântara Machado, no Texto 1, mencionará outras duas 
etnias a que chamou de “mamalucos”. Apresente essas outras 
duas etnias.
A segunda etnia é a formada por miscigenação com os índios bra-
sileiros e a terceira por miscigenação com africanos escravizados.

9. Após considerar a formação étnica do povo brasileiro, Alcântara 
Machado apresenta os “novos mamalucos”. De quem se trata?
Os “novos mamalucos” é uma expressão utilizada por Alcân-
tara Machado para referir-se aos descendentes dos imigrantes 
italianos do início do século XX. 

10. O “Artigo de Fundo” chega a nomear em lista os novos mamalucos. 
Destaque o trecho em que isso acontece.
“Nasceram os intalianinhos./ O Gaetaninho./ A Carmela./Bra-
sileiros e paulistas. Até bandeirantes.”

11. Após a leitura atenta dos Textos 1 e 2, elabore uma aproximação 
comparativa, por semelhanças e diferenças, acerca da chegada dos 
europeus às nossas terras, nesses dois tempos distintos registrados, o 
início do século XVI e o início do século XX.
A semelhança está em serem europeus, nos dois casos, apesar 
de pertencerem a países diferentes, e também se estende ao fato 
de terem vindo pelo mar. Os primeiros, contudo, chegam como 
colonizadores e “proprietários” da terra recém-descoberta para 
o rei de Portugal. Já os que chegaram no século XX, vieram para 
trabalhar na lavoura, abandonando situação de pobreza em suas 
terras de origem. 

12. Alcântara Machado insiste em seu “Artigo de Fundo” que “Brás, 
Bexiga e Barra Funda não é um livro”. Destaque o trecho em que o 
autor apresenta a classificação e descrição da obra.
“É um jornal. Mais nada. Notícia. Só. Não tem partido nem 
ideal. Não comenta. Não discute. Não aprofunda./ Principal-
mente não aprofunda. Em suas colunas não se encontra uma 

AF_bras_bexiga.indd   102 6/17/09   10:33:26 AM



103

única linha de doutrina. Tudo são fatos diversos. Aconteci-
mentos de crônica urbana. Episódios de rua.”
Professor – É bom chamar a atenção dos alunos para os gêneros 
mencionados pelo autor: notícia e crônica urbana.

13. Usando a lógica de raciocínio de Alcântara Machado, quando 
afirmou que seu Brás, Bexiga e Barra Funda não era um livro, como 
poderíamos classificar a Carta de Pero Vaz de Caminha?
Professor – A resposta aqui é livre e poderá variar. Procure garantir 
que o debate e o assentamento das respostas evidenciem o gênero tex-
tual. Crônica, Carta Descritiva, Notícia seriam boas classificações. 

Outro modernista referiu-se à Carta de Pero Vaz de Caminha com 
uma aparente intenção de “redescobrir” o Brasil. Vejamos:

TEXTO 3
ERRO DE PORTUGUÊS

Visite o site <www.releituras.com/> e leia o poema “Erro de 
português”, do escritor modernista Oswald de Andrade. Em seguida, 
responda às questões: 

14. A qual aspecto apresentado por Pero Vaz de Caminha (Texto 2) o 
poema de Oswald de Andrade (Texto 3) faz referência? 
Um dos elementos do poema de Oswald de Andrade é a nudez. 
Trata-se de clara referência às descrições dos índios, na Carta 
que, segundo o redator, mantinham à mostra “suas vergonhas”.

15. A partir do poema de Oswald de Andrade, o que se pode dedu-
zir acerca do relacionamento entre o colonizador recém-chegado 
e o índio?
O poema sugere relacionamento afetivo. 

16. O tipo de relacionamento destacado na questão anterior, está 
próximo ou distante do que se lê no Texto 2? Justifique sua respos-
ta com base em trechos dos dois textos.
É um relacionamento próximo do registrado no Texto 2. O 
trecho final revela docilidade, obediência e generosidade. 

17. Levando em consideração a situação política dos navegantes 
portugueses, em relação ao Brasil, quando aqui chegaram em 
1500, que interpretação seria adequada ao verso “[o português] 
vestiu o índio”? 
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Professor – É mais adequada a interpretação de dominação do por-
tuguês sobre o índio, apesar da ironia do poema.

18. Em sua opinião, Oswald de Andrade também poderia reivindi-
car para seu poema a classificação de texto jornalístico?
Professor – A resposta é livre, contudo é bom considerar com os alunos 
que o poema é uma paródia, mas não deixa de registrar um período 
histórico. Com essas características estaria próximo, guardadas as de-
vidas proporções, das intenções de uma notícia. 

19. Brás, Bexiga e Barra Funda, como vimos, registra as imigrações 
do início do século XX, em São Paulo, destacadamente a italiana. 
Que imigrações poderíamos registrar em forma de crônica, no 
início do século XXI? Que tal aceitar o desafio e produzir crônicas 
para os “novos mamalucos” de nossos tempos?
Professor – Seria bom encomendar uma pesquisa. Nas diversas regiões do 
Brasil, há movimentos migratórios variados. Munidos dos dados da pesqui-
sa, os alunos estariam no caminho adequado para produzir uma crônica e 
fixar os conceitos desenvolvidos acerca desse gênero textual.

LEITURA 2

“A SOCIEDADE” E AS CLASSES OPERÁRIAS 
Com as cidades em franco desenvolvimento, além da agradá-

vel sensação de inserção em ambiente cosmopolita, surgem tam-
bém injustiças sociais e acentuadas distâncias econômicas entre as 
classes. Os modernistas não estarão insensíveis a esse tema. Brás, 
Bexiga e Barra Funda chama a atenção dos leitores, em todos os 
seus contos, para as condições de vida das camadas operárias, dos 
pequenos comerciantes e da nova elite paulista em confronto com 
as famílias tradicionais que acumularam capital nas fazendas que 
exploravam mão de obra escrava, ainda no século anterior. Um 
ou outro funcionário público e um ou outro professor passam ao 
largo das narrativas. É nítida a intenção de Alcântara Machado de 
evidenciar a sedimentação das classes divididas entre proletários e 
capitalistas. Entre os primeiros estão os “intalianinhos”, prediletos 
entre os demais imigrantes.
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TEXTO 4
A SOCIEDADE 

– Filha minha não casa com filho de carcamano!
A esposa do Conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda 

disse isso e foi brigar com o italiano das batatas. Teresa Rita 
misturou lágrimas com gemidos e entrou no seu quarto baten-
do a porta. O Conselheiro José Bonifácio limpou as unhas com 
o palito, suspirou e saiu de casa abotoando o fraque.

O esperado grito do clácson fechou o livro de Henri Ardel  
e trouxe Teresa Rita do escritório para o terraço.

O Lancia passou como quem não quer. Quase parando. A mão 
enluvada cumprimentou com o chapéu Borsalino. Uiiiiia-uiiiia! 
Adriano Melli calcou o acelerador. Na primeira esquina fez a curva. 
Veio voltando. Passou de novo. Continuou. Mais duzentos metros. 
Outra curva. Sempre na mesma rua. Gostava dela. Era a Rua da      
Liberdade. Pouco antes do número 259-C já sabe: uiiiiia-uiiiiia!

– O que você está fazendo aí no terraço, menina?
– Então nem tomar um pouco de ar eu posso mais?
Lancia Lambda, vermelhinho, resplendente, pompeando 

na rua. Vestido do Camilo, verde, grudado à pele, serpejando 
no terraço.

– Entre já para dentro ou eu falo com seu pai quando ele 
chegar!

– Ah meu Deus, meu Deus, que vida, meu Deus!
Adriano Melli passou outras vezes ainda. Estranhou. Desa-

pontou. Tocou para a Avenida Paulista.
Na orquestra o negro de casaco vermelho afastava o saxo-

fone da beiçorra para gritar:
Dizem que Cristo nasceu em Belém...
Porque os pais não a haviam acompanhado (abençoado 

furúnculo inflamou o pescoço do Conselheiro José Bonifácio) 
ela estava achando um suco aquela vesperal do Paulistano. O 
namorado ainda mais.

Os pares dançarinos maxixavam colados. No meio do sa-
lão eram um bolo tremelicante. Dentro do círculo palerma de 
mamãs, moças feias e moços enjoados. A orquestra preta toni-
troava. Alegria de vozes e sons. Palmas contentes prolongaram 
o maxixe. O banjo é que ritmava os passos.

– Sua mãe me fez ontem uma desfeita na cidade.
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– Não!
– Como não? Sim senhora. Virou a cara quando me viu.
... mas a história se enganou!
As meninas de ancas salientes riam porque os rapazes 

contavam episódios de farra muito engraçados. O professor da 
Faculdade de Direito citava Rui Barbosa para um sujeitinho de 
óculos. Sob a vaia do saxofone: turururu-turururum!

– Meu pai quer fazer um negócio com o seu.
– Ah sim?
Cristo nasceu na Bahia, meu bem...
O sujeitinho de óculos começou a recitar Gustave Le Bon 

mas a destra espalmada do catedrático o engasgou. Alegria de 
vozes e sons.

... e o baiano criou!
– Olhe aqui, Bonifácio: se esse carcamano vem pedir a 

mão de Teresa para o filho, você aponte o olho da rua para ele, 
compreendeu?

– Já sei, mulher, já sei.
[...]

– E então? O que devo responder ao homem?
– Faça como entender, Bonifácio...
– Eu acho que devo aceitar.
– Pois aceite.
E puxou o lençol.
A outra proposta foi feita de fraque e veio seis meses depois.

São Paulo, 19 de fevereiro de 1927.

No chá do noivado o Cav. Uff. Adriano Melli na frente de 
toda a gente recordou à mãe de sua futura nora os bons tempi-
nhos em que lhe vendia cebolas e batatas, Olio di Lucca e baca-
lhau português, quase sempre fiado e até sem caderneta.

O Cav. Uff. Salvatore Melli  
e senhora têm a honra de  

participar a V. Ex.a e Ex.ma 
família o contrato de  

casamento de seu filho Adriano 
com a Senhorinha Teresa Rita  

de Matos Arruda
Rua da Barra Funda, n.o 427

O Conselheiro José Bonifácio  
de Matos e Arruda e senhora 
têm a honra de participar a  

V. Ex.a e Ex.ma família  
o contrato de casamento de  
sua filha Teresa Rita com  

o Sr. Adriano Melli
Rua da Liberdade, n.o 259-C
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MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de 
São Paulo.  São Paulo: Saraiva, 2009. (Clássicos Saraiva). 

1. O conto “A Sociedade” se inicia com um discurso direto (e 
franco!) que abriga a fala de uma das personagens principais, 
a esposa do Conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda:  
“– Filha minha não casa com filho de carcamano!”.

a) Quem é o “carcamano”? 
Professor – Esclareça aos alunos acerca do termo “carcamano”. 
Trata-se do vendedor de batatas, Salvatore Melli. 

b) Quem é o filho do “carcamano”?
Adriano Melli.
c) Por que, afinal, a mãe “protege” a filha e não quer o casa-
mento?
Os italianos, no início do conto, são apenas comerciantes de 
batatas, enquanto Teresa Rita é filha de um conselheiro supos-
tamente importante. 

2. Sabe-se que a expressão “carcamano” era o modo ofensivo 
como as famílias tradicionais paulistas classificavam (e discri-
minavam) os imigrantes italianos. Trata-se de uma alusão à 
desconfiança de que os italianos roubavam no peso das mer-
cadorias que comercializavam. Por que, depois de desprezar 
Adriano Melli por ser filho de “carcamano”, a mãe de Teresa 
Rita aceita o casamento?
É nítida a transformação social e econômica pela qual passa a 
família Melli ao longo do conto. Enriquecidos, deixam de ser 
“carcamanos” para os olhos da mãe de Teresa e o casamento se 
mostra muito conveniente.

3. Paixão entre filhos de famílias que se odeiam não é uma fór-
mula nova. Você consegue reconhecer algumas histórias que se  
utilizam desse recurso?
Professor – Esta pergunta tem por objetivo motivar o jovem leitor a 
reconhecer estruturas fixas e intertextualidades dentro da literatura, 
além de estimular a busca por repertório. Por isso as respostas são 
livres, muito embora Romeu e Julieta, trama estabelecida como 
novela pelo italiano Matteo Bandello (1485-1561) e depois adaptada 
ao teatro pelo poeta inglês William Shakespeare (1564-1616), seja a 
mais nítida referência.
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4. Reafirmando o espírito de “jornal”, como se lê no Texto 1, 
extraia as informações de época que caracterizam a crônica, em 
“A Sociedade”.
São muitas: baile no Clube Paulistano, a dança do maxixe, 
menção a “Cristo nasceu na Bahia”, um sucesso de carnaval 
da época, o modelo de convite de casamento, pintura france-
sa em casas da burguesia paulista, a buzina clácson, chapéu 
Borsalino, automóvel Lancia, vestido do Camilo etc. 

5. A que se refere o título do conto, “A Sociedade”? Justifique 
sua resposta com aspectos do conto.
É possível ler no título mais de um sentido. A expressão “socie-
dade” pode referir-se à elite — representada no conto pela 
família de Teresa Rita e depois pela de Adriano Melli —, como 
redução de alta sociedade; pode significar ainda organização 
comercial com mais de um proprietário — o negócio entre as 
famílias de Teresa e de Adriano — e, de modo bastante crítico 
(e irônico!), pode referir-se ao próprio casamento do desfecho.

TEXTO 5
CRISTO NASCEU NA BAHIA 

Leia a letra da música “Cristo nasceu na Bahia”, de autoria de 
Sebastião Cirino e Duque, disponível no site: <www.geocities.com/
aochiadobrasileiro/Cronologia>. Em seguida, responda às questões:

6. A composição “Cristo nasceu na Bahia” evoca, com o bom 
humor típico das marchas e maxixes da época, a religiosidade 
nacional, partilhada amistosamente, na Bahia, entre o catolicismo 
e as religiões de origem africana como o candomblé e a umbanda. 
Como o Texto 5 pode se relacionar com o enredo do Texto 4?
A presença da composição, como já vimos, confere verossi-
milhança ao conto. Ao mesmo tempo, a escolha é bastante 
curiosa, principalmente porque quando o verso “A história 
se enganou” é cantado no baile do Clube Paulistano, Adriano 
revela a desfeita da mãe de Teresa e o futuro negócio dos pais, 
como ironia do destino.

7. Ao citar a canção do Texto 5 no seu conto “A sociedade”, 
Alcântara Machado intercala a letra às falas de Adriano e Teresa 
Rita criando a sensação de simultaneidade, comum no cinema. 
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Que outras características “cinematográficas” podemos verifi-
car no conto?
A interrupção por espaços cria a ilusão dos cortes de cena, 
enquanto as frases curtas são desenvolvidas em ambientes de 
movimento contínuo. Não há descrições ou falas mais longas. 
A imagem em movimento parece ser a busca do escritor.

TEXTO 6
LISETTA

Quando Lisetta subiu no bonde (o condutor ajudou) viu 
logo o urso. Felpudo, felpudo. E amarelo. Tão engraçadinho.

Dona Mariana sentou-se, colocou a filha em pé diante dela.
Lisetta começou a namorar o bicho. Pôs o pirulito de aba-

caxi na boca. Pôs mas não chupou. Olhava o urso. O urso não 
ligava. Seus olhinhos de vidro não diziam absolutamente nada. 
No colo da menina de pulseira de ouro e meias de seda parecia 
um urso importante e feliz.

– Olha o ursinho que lindo, mamãe!
– Stai zitta!
A menina rica viu o enlevo e a inveja da Lisetta. E deu de 

brincar com o urso. Mexeu-lhe com o toquinho do rabo: e a ca-
beça do bicho virou para a esquerda, depois para a direita, olhou 
para cima, depois para baixo. Lisetta acompanhava a manobra. 
Sorrindo fascinada. E com um ardor nos olhos! O pirulito per-
deu definitivamente toda a importância.

Agora são as pernas que sobem e descem, cumprimen-
tam, se cruzam, batem umas nas outras.

– As patas também mexem, mamã. Olha lá!
– Stai ferma!
Lisetta sentia um desejo louco de tocar no ursinho. Jeitosa-

mente procurou alcançá-lo. A menina rica percebeu, encarou a 
coitada com raiva, fez uma careta horrível e apertou contra o peito 
o bichinho que custara cinquenta mil-réis na Casa São Nicolau.

– Deixa pegar um pouquinho, um pouquinho só nele, deixa?
– Ah!
– Scusi, senhora. Desculpe por favor. A senhora sabe, essas 

crianças são muito levadas. Scusi. Desculpe.
A mãe da menina rica não respondeu. Ajeitou o chapeuzi-

nho da filha, sorriu para o bicho, fez uma carícia na cabeça dele, 
abriu a bolsa e olhou o espelho.
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Dona Mariana, escarlate de vergonha, murmurou no ou-
vido da filha:

– In casa me lo pagherai!
E pespegou por conta um beliscão no bracinho magro. 

Um beliscão daqueles.
Lisetta então perdeu toda a compostura de uma vez. Cho-

rou. Soluçou. Chorou. Soluçou. Falando sempre.
– Hã! Hã! Hã! Hã! Eu que...ro o ur...so! O ur...so! Ai, ma-

mãe! Ai, mamãe! Eu que...ro o... o... o... Hã! Hã!
– Stai ferma o ti amazzo, parola d’onore!
– Um pou...qui...nho só! Hã! E... hã! E... hã! Um pou...qui...
– Senti, Lisetta. Non ti porterò più in città! Mai più!
Um escândalo. E logo no banco da frente. O bonde inteiro 

testemunhou o feio que Lisetta fez.
O urso recomeçou a mexer com a cabeça. Da esquerda 

para a direita, para cima e para baixo.

– Non piangere più adesso!
Impossível.
O urso lá se fora nos braços da dona. E a dona só de má, an-

tes de entrar no palacete estilo empreiteiro português, voltou-se e 
agitou no ar o bichinho. Para Lisetta ver. E Lisetta viu.

Dem-dem! O bonde deu um solavanco, sacudiu os passa-
geiros, deslizou, rolou, seguiu. Dem-dem!

– Olha à direita!
Lisetta como compensação quis sentar-se no banco. Dona 

Mariana (havia pago uma passagem só) opôs-se com energia e 
outro beliscão.

[...]
Lisetta deu um pulo de contente. Pequerrucho. Pequerru-

cho e de lata. Do tamanho de um passarinho. Mas urso.
Os irmãos chegaram-se para admirar. O Pasqualino quis 

logo pegar no bichinho. Quis mesmo tomá-lo à força. Lisetta 
berrou como uma desesperada:

– Ele é meu! O Ugo me deu!
Correu para o quarto. Fechou-se por dentro.

MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de 
São Paulo. São Paulo: Saraiva, 2009. (Clássicos Saraiva). 
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8. Dentro do bonde, duas classes sociais se encontram e, por 
força da disposição dos bancos, se encaram. Destaque termos 
que classifiquem os dois núcleos familiares como classes 
sociais distintas.
De um lado, a elite paulista: “No colo da menina de pulseira 
de ouro e meias de seda parecia um urso importante e feliz.”; 
“apertou contra o peito o bichinho que custara cinquenta mil- 
réis na Casa São Nicolau.”; “A mãe da menina rica não respon-
deu. Ajeitou o chapeuzinho da filha, sorriu para o bicho, fez 
uma carícia na cabeça dele, abriu a bolsa e olhou o espelho.”; 
“antes de entrar no palacete estilo empreiteiro português”.
De outro lado a classe menos abastada que se lê no linguajar 
italiano utilizado pela mãe de Lisetta e no fato de a mãe con-
servar a filha de pé, deixando claro que a menina viajava de 
graça, sem direito a banco, como era costume.
 
9. É possível determinar a nacionalidade dos núcleos familia-
res em cena? Justifique sua resposta com base em exemplos 
extraídos do próprio conto.
É bastante evidente o núcleo familiar de Lisetta, dada a 
se quência de expressões italianas utilizadas pela mãe. Já para o 
núcleo rico há apenas uma sugestão da origem portuguesa em 
“palacete estilo empreiteiro português”. 

10. Alcântara Machado procura imprimir nos contos de Brás, 
Bexiga e Barra Funda elementos que aproximem sua literatura 
das novas possibilidades tecnológicas de seu tempo, destacada-
mente os impressionantes (para a época!) recursos do cinema. 
Destaque expressões que “sonorizam” o ambiente urbano.
A onomatopeia que procura imitar o som da sineta do bonde 
e a fala de seu condutor em “Dem-dem! O bonde deu um 
solavanco, sacudiu os passageiros, deslizou, rolou, seguiu. 
Dem-dem!/ — Olha à direita!”.

Ao explorar o bonde como espaço literário, Alcântara Machado 
inova e, mais uma vez, aproxima a literatura do leitor comum. O 
bonde era considerado transporte de trabalhadores e algumas linhas 
raramente recebiam visitas masculinas de outras classes sociais. 
O cancioneiro popular nos legou um dos principais sambas de 
Ataulfo Alves e de Wilson Batista, nesse mesmo ambiente.
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TEXTO 7
O BONDE DE SÃO JANUÁRIO

As próximas questões são baseadas na letra da canção “O bonde 
de São Januário”. Leia-a no site: <www.mpbnet.com.br/musicos/
ataulfo.alves> Em seguida, responda-as.

11. O verso “leva mais um operário” nasceu, em 1940, com a 
expressão “sócio-otário” no lugar de “operário”. Em ambiente 
de censura no governo Vargas, os compositores foram obriga-
dos a alterar a letra. Em que aspecto a substituição forçada das 
palavras pode ter alterado o sentido da letra?
A alteração de sentido é nítida. O que era um deboche ao siste-
ma passou a ser uma espécie de louvação gratuita.

12. Destaque da letra de Wilson Batista e Ataulfo Alves, ao 
menos um trecho em que a boemia se contrapõe ao trabalho. 
“Sou feliz, vivo muito bem/A boemia não dá camisa a ninguém.”

13. Levando em consideração o raciocínio do Texto 1, “O bonde 
de São Januário” também poderia receber uma classificação de 
texto jornalístico? Aponte aspectos na letra que justifiquem sua 
resposta.
A letra possibilita a leitura de cultura de época, uma das prin-
cipais características da crônica. A classe operária, no Rio de 
Janeiro, era conduzida ao trabalho pela linha São Januário. 
É possível ainda destacar expressões como “não dá camisa a 
ninguém” e a substituída “sócio-otário” como expressões da 
oralidade daqueles tempos.

Professor – A próxima questão pode gerar um interessante momento de 
pesquisa e também de exibição das canções pesquisadas.

14. Os bondes deixaram de circular no Brasil por volta da década 
de 1960, sendo os raríssimos casos de sobrevida destinados quase 
exclusivamente ao turismo. As classes trabalhadoras deslocaram-se 
naturalmente para outros sistemas de transportes. 

a) Quais são os mais utilizados em sua cidade?

b) Você conhece algum conto ou poema ou ainda alguma 
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canção cujo espaço seja o transporte coletivo destinado aos 
trabalhadores?

LEITURA 3

A CIDADE: ESPAÇO DA LITERATURA MODERNISTA 
Todas as coisas de que falo estão na cidade  

entre o céu e a terra. 
Ferreira Gullar

Um dos ambientes mais exaltados pelos primeiros modernistas 
é o da metrópole. Até a década de 1920, contudo, São Paulo — ape-
sar de já ser apontada, por órgãos de pesquisa, como a maior cidade 
do Brasil, superando a industrializada Rio de Janeiro — ainda tinha 
ares bastante provincianos e o esforço de ler em terras brasileiras o 
progresso de cidades europeias e norte-americanas levava os escritores 
a destacar os símbolos da cidade futura em frenesi urbano (para a 
época!). Automóveis, bondes, avenidas, arranha-céus etc. A velocidade 
dos veículos acelerava a vida e movimentava as imagens em salas de 
cinema recém-inauguradas. Tudo somado era ingrediente robusto 
para Alcântara Machado desenvolver suas personagens também 
recém-chegadas.

TEXTO 8
GAETANINHO

– Xi, Gaetaninho, como é bom!
Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford 

quase o derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um pala-
vrão e ele não ouviu o palavrão.

– Eh! Gaetaninho! Vem pra dentro.
Grito materno sim: até filho surdo escuta. Virou o rosto tão 

feio de sardento, viu a mãe e viu o chinelo.
– Subito!
Foi-se chegando devagarinho, devagarinho. Fazendo bei-

cinho. Estudando o terreno. Diante da mãe e do chinelo parou. 
Balançou o corpo. Recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar 
a direita. Mas deu meia-volta instantânea e varou pela esquerda 
porta adentro.

Eta salame de mestre!
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Ali na Rua Oriente a ralé quando muito andava de bonde. 
De automóvel ou carro só mesmo em dia de enterro. De enterro 
ou de casamento. Por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era de 
realização muito difícil. Um sonho.

O Beppino por exemplo. O Beppino naquela tarde atraves-
sara de carro a cidade. Mas como? Atrás da tia Peronetta que se 
mudava para o Araçá. Assim também não era vantagem.

Mas se era o único meio? Paciência.

Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Que 
beleza, rapaz! Na frente quatro cavalos pretos empenachados 
levavam a tia Filomena para o cemitério. Depois o padre. Depois 
o Savério noivo dela de lenço nos olhos. Depois ele. Na boleia do 
carro. Ao lado do cocheiro. Com a roupa marinheira e o gorro 
branco onde se lia: ENCOURAÇADO SÃO PAULO. Não. Ficava 
mais bonito de roupa marinheira mas com a palhetinha nova 
que o irmão lhe trouxera da fábrica. E ligas pretas segurando as 
meias. Que beleza, rapaz! Dentro do carro do pai, os dois irmãos 
mais velhos (um de gravata vermelha, outro de gravata verde) e o 
padrinho Seu Salomone. Muita gente nas calçadas, nas portas e 
nas janelas dos palacetes, vendo o enterro. Sobretudo admirando 
o Gaetaninho.

Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carre-
gando o chicote. O desgraçado do cocheiro não queria deixar. Nem 
por um instantinho só. 

Gaetaninho ia berrar mas a tia Filomena com a mania de 
cantar o “Ahi, Mari!” todas as manhãs o acordou.

Primeiro ficou desapontado. Depois quase chorou de ódio.

Tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho 
de Gaetaninho. Tão forte que ele sentiu remorsos. E para sossego 
da família alarmada com o agouro tratou logo de substituir a tia por 
outra pessoa numa nova versão de seu sonho. Matutou, matutou, e 
escolheu o acendedor da Companhia de Gás, Seu Rubino, que uma 
vez lhe deu um cocre danado de doído.

Os irmãos (esses) quando souberam da história resolveram 
arriscar de sociedade quinhentão no elefante. Deu a vaca. E eles 
ficaram loucos de raiva por não haverem logo adivinhado que não 
podia deixar de dar a vaca mesmo.

O jogo na calçada parecia de vida ou morte. Muito embora 
Gaetaninho não estava ligando.

– Você conhecia o pai do Afonso, Beppino?
– Meu pai deu uma vez na cara dele.
– Então você não vai amanhã no enterro. Eu vou!
O Vicente protestou indignado:
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– Assim não jogo mais! O Gaetaninho está atrapalhando!
Gaetaninho voltou para o seu posto de guardião. Tão cheio 

de responsabilidades.
O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem 

perto. Com o tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços esten-
didos, as mãos abertas, Gaetaninho ficou pronto para a defesa.

– Passa pro Beppino!
Beppino deu dois passos e meteu o pé na bola. Com todo o 

muque. Ela cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua.
– Vá dar tiro no inferno!
– Cala a boca, palestrino!
– Traga a bola!
Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola um 

bonde o pegou. Pegou e matou.
No bonde vinha o pai do Gaetaninho.
A gurizada assustada espalhou a notícia na noite.
– Sabe o Gaetaninho?
– Que é que tem?
– Amassou o bonde!
A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras.

Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua 
Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do 
acompanhamento. Ia no da frente dentro de um caixão fechado 
com flores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as 
ligas, mas não levava a palhetinha.

Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia sober-
bo terno vermelho que feria a vista da gente era o Beppino.

MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de 
São Paulo. São Paulo: Saraiva, 2009. (Clássicos Saraiva).

1. O conto se passa em São Paulo, com ambientação urbana 
típica dos bairros operários do início do século XX. Localize e 
extraia do Texto 8 os índices de urbanização.
O Ford quase o derrubou; o Beppino naquela tarde atravessa-
ra de carro a cidade; o acendedor da Companhia de Gás; um 
bonde o pegou.

2. Há duas situações que são tratadas como “sonho”. Localize-as 
e estabeleça uma aproximação entre elas.
Uma delas é o sonho como desejo: andar de automóvel; a outra é 
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um sonho que de fato teve certa noite, enquanto dormia: o enter-
ro de tia Filomena quando pôde, finalmente, andar de carro. 

3. A cultura popular que se estabelecia em bairros operários 
está registrada no conto. Destaque-as.
Futebol de rua com bola de meia, jogo do bicho, iluminação a 
gás, cortejo fúnebre nas ruas.

4. O que, no Texto 8, registra a divisão de classes que se estabe-
lecia no início do século XX?
O uso do transporte particular. 

5. A cidade cresce e imprime nova velocidade à vida. O atropelamen-
to de Gaetaninho poderia ser lido como uma imagem do crescimen-
to da cidade? Justifique sua resposta com base no próprio conto.
O atropelamento de Gaetaninho pode ser visto como o atropela-
mento da cultura popular (futebol de rua com bola de meia) por 
uma cidade que cresce muito rapidamente (o atropelamento 
pelo bonde seria uma das causas desse crescimento). 

6. Destaque do conto um outro momento em que o autor 
aproxima um símbolo de velocidade e um símbolo da cultura 
pré-industrial.
Logo no início da narrativa, Gaetaninho surge entre duas realida-
des bem distintas: “O Ford quase o derrubou e ele não viu o Ford.”/ 
“O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão.”
 
7. Compare e reflita. Passado quase um século da publicação de 
“Gaetaninho”, quanto a vida nos bairros das classes operárias 
modificou-se?
Aumentou muito a quantidade de automóveis, mas aumentou 
também o número de carroceiros que circulam pelas ruas. O 
futebol de rua ainda é comum. Assim como o jogo do bicho. A 
iluminação pública já não depende da Companhia de Gás, mas 
o uso do gás multiplicou-se na cidade.  

Os primeiros modernistas exaltam a cidade de São Paulo e o 
Brasil, de modo crítico, revelando seus contrastes. Vejamos esta lei-
tura de São Paulo feita por Mário de Andrade — um dos artífices do 
movimento — com base em sua visão sobre o Vale do Anhangabaú, 
em 1922, ano da publicação de sua Pauliceia desvairada e também 
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TEXTO 9
ANHANGABAÚ

O escritor modernista Mário de Andrade retratou alguns 
lugares de destaque da cidade de São Paulo. O poema “Anhan-
gabaú” é uma dessas fotografias verbais, e encontra-se disponí-
vel no endereço eletrônico: <http://www.horizonte.unam.mx/
brasil/mario5.html> 

Leia-o e, em seguida, responda às questões propostas a se-
guir.

8. Destaque, da descrição de Mário de Andrade, elementos que 
resistem à acelerada urbanização da cidade de São Paulo.
Praticamente todo o poema é composto por elementos de resis-
tência. Alguns bons exemplos seriam: “Oh larguezas dos meus 
itinerários.../ Estátuas de bronze nu correndo eternamente,/ 
num parado desdém pelas velocidades...”; “onde tuas águas, 
onde as mágoas dos teus sapos?”

9. Sabendo que palimpsesto é uma espécie de pergaminho reu-
tilizado, quando isso só era possível após o apagamento dos 
textos escritos anteriormente, explique o uso de tal palavra no 
poema “Anhangabaú”.
Mário de Andrade utiliza a expressão palimpsesto justamente 
para anunciar uma cidade que ao crescer apaga a anterior. 

Cantar São Paulo, em suas agressivas velocidades que se 
impõem ao homem urbano tornou-se bastante comum durante o 
século XX, no cancioneiro popular. Um dos emblemas da cidade 
está na obra do compositor Adoniran Barbosa que, assim como 
Alcântara Machado, tentava fixar os bairros e os tipos sociais das 
camadas operárias. Um dos atropelamentos mais populares da 
MPB está em uma de suas canções (veja à página seguinte).

ano da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal. 
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TEXTO 10
IRACEMA

Leia a letra da canção “Iracema” de Adoniran Barbosa, dis-
ponível no seguinte endereço virtual: <http://letras.terra.com.
br/adoniran-barbosa/43921/>. A seguir, responda às questões:

10. Assim como os Textos 4, 6 e 8 registram o linguajar extraído 
das falas populares, Adoniran Barbosa se vale da oralidade de 
seu tempo e de seu entorno para compor suas letras. Destaque 
expressões utilizadas pelo compositor que escapam à norma 
culta, mas que aproximam a canção do ouvinte comum.
Travessar; você não me escuitava não; fartavam vinte dias; Que 
nóis ia se casá; te pega e te pincha no chão! 
 
11. Em que o atropelamento de Iracema do Texto 10 se assemelha ao 
atropelamento de Gaetaninho, no Texto 8? Em que se diferencia?
Os dois atropelamentos podem ser lidos como a imponência 
da velocidade urbana sobre o homem comum. No Texto 8, 
contudo, a cidade é descrita com base em elementos mais pro-
vincianos, enquanto o Texto 10 já anuncia uma cidade desen-
volvida — e, portanto, mais violenta e perigosa —, na qual, 
provavelmente, os atropelamentos já façam parte da rotina.

12. O nome Gaetaninho remete o leitor à cultura italiana dos 
imigrantes do início do século. O nome Iracema, por aproxi-
mação, poderia levar o leitor a algum outro espaço social? Que 
intenções teria Adoniran Barbosa ao utilizá-lo?
Iracema é nome advindo da cultura tupi-guarani, além de ser 
o nome de um romance indianista bastante popular, escrito 
por José de Alencar no século XIX. A provável intenção de 
Adoniran foi contrastar a grande cidade aos antigos habitantes 
de seus antigos vales. 

Um dos últimos trovadores da cidade de São Paulo foi o 
compositor Itamar Assumpção, tendo desenvolvido a maior 
parte de sua produção nas duas últimas décadas do século XX. 
“Venha até São Paulo” descreve a cidade já no fim do século, 
provocando-nos uma comparação bastante rica. Vejamos. 
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TEXTO 11
vENHA ATÉ SÃO PAULO 

As questões a seguir baseiam-se na letra da canção “Venha 
até São Paulo”, do compositor paulista Itamar Asumpção. Leia-a 
no site: <http://vagalume.uol.com.br/itamar-assumpcao/venha-
ate-sao-paulo.html>. Depois, responda às questões:

13. Ao mesmo tempo em que exalta, o eu poético da canção reve-
la certa ironia que denuncia os problemas da cidade. Destaque 
ao menos duas expressões que exemplificam essa afirmação.
[São Paulo] tem Luz sem ter claridade; Venha até São Paulo ver o 
que é bom pra tosse; nesse mundaréu de mundo que só cresce/ 
Só carece; Venha até São Paulo dance e pule o rock and rush. 

14. Assim como no início do século XX, Alcântara Machado 
registra variações linguísticas advindas da língua italiana, 
Itamar Assumpção, no fim do mesmo século, registra outras 
variações, extraídas de uma nova oralidade paulista. Destaque 
tais expressões.
Rock and rush; tchan e tchum eta sobe e desce; Venha nesse 
embalo concrete fax telex. Relax, triplex, xerox, stress.

15. Estabeleça uma lista de expressões da oralidade utilizadas 
em sua comunidade atualmente e que, em sua opinião, seriam 
muito convenientes em um poema ou em uma crônica ambien-
tada em sua cidade.
Resposta livre que pode gerar uma atividade de produção de 
poemas ou de crônicas. 
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