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QUESTÕES 
 

 

1. Me devolva o Neruda (que você nem leu) 
Quando o Chico Buarque escreveu o verso acima, ainda não tinha o “que você nem leu”. 

A palavra Neruda - prêmio Nobel, chileno, de esquerda - era proibida no Brasil. Na sala da 

Censura Federal o nosso poeta negociou a proibição. E a música foi liberada quando ele 
acrescentou o “que você nem leu”, pois ficava parecendo que ninguém dava bola para o 

Neruda no Brasil. Como eram burros os censores da ditadura militar! E coloca burro nisso!!! 
Mas a frase me veio à cabeça agora, porque eu gosto demais dela. Imagine a cena. No meio 
de uma separação, um dos cônjuges (me desculpe a palavra) me solta esta: me devolva o 

Neruda que você nem leu! Pense nisso. 
Pois eu pensei exatamente nisso quando comecei a escrever esta crônica, que não tem 

nada a ver com o Chico, nem com o Neruda e, muito menos, com os militares. 
É que eu estou aqui para dizer um tchau. Um tchau breve porque, se me aceitarem - 

você e o diretor da revista -, eu volto daqui a dois anos. Vou até ali escrever uma novela na 

Globo (o patrão vai continuar o mesmo) e depois eu volto. 
Esperando que você já tenha lido o Neruda. 

Mas aí você vai dizer assim: pó, escrever duas crônicas por mês, fora a novela, o cara 
não consegue? O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o 

cara me vem com esse papo de Neruda? 
Preguiçoso, no mínimo. 
Quando faço umas palestras por aí, sempre me perguntam o que é necessário para se 

tornar um escritor. E eu sempre respondo: talento e sorte. Entre os 10 e 20 anos, recebia na 
minha casa O Cruzeiro, Manchete e o jornal Última Hora. E lá dentro eu lia (me invejem): 

Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Millôr Fernandes, Nelson Rodrigues, 
Stanislaw Ponte Preta, Carlos Heitor Cony. E pensava, adolescentemente: quando eu crescer, 
vou ser cronista. 

Bem ou mal, consegui meu espaço. E agora, ao pedir de volta o livro chileno, fico 
pensando em como eu me sentiria se, um dia, um desses aí acima escrevesse que iria dar um 

tempo. Eu matava o cara! Isso não se faz com o leitor (desculpe, minha amiga, não estou me 
colocando no mesmo nível deles, não!) 

E deixo aqui uns versinhos do Neruda para as minhas leitoras de 30 e 40 anos (e para 

todas): 
 

Escuchas otras voces en mi voz dolorida 
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas, 
Amame, compañera. No me abandones. Sigueme, 

 
Sigueme, compañera, en esa ola de angústia. 

Pero se van tiñendo con tu amor mis palavras 
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas 
Voy haciendo de todas un collar infinito 

Para tus blancas manos, suaves como las uvas. 
Desculpe o mau jeito: tchau! 

(Prata, Mario. Revista Época. São Paulo. Editora Globo, Nº - 324, 02 de agosto de 2004, p. 99) 

 
Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a 

alternativa correta. 
 
 

 
 

 
 
 

9º ANO – TEXTO – LORNA SEMANA:  5 



 
I - “Imagine a cena”. 
II - “Sou um homem de sorte”. 

III - “O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o cara me 
vem com esse papo de Neruda?”. 

a) Emotiva, poética e metalinguística, respectivamente. 
b) Fática, emotiva e metalinguística, respectivamente. 

c) Metalinguística, fática e apelativa, respectivamente. 
d) Apelativa, emotiva e metalinguística, respectivamente. 
e) Poética, fática e apelativa, respectivamente. 

 
 

2. O texto seguinte também é de natureza poética. Nele, qual a função secundária da 
linguagem? Justifique usando elementos do texto. 
 

Lutar com as palavras 
é a luta mais vã. 

Entanto lutamos 
mal rompe a manhã. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 
3. “Ele é feio, mas te leva lá”, afirmava, numa revista americana, em 1969, a frase 

colocada logo abaixo de uma fotografia da nave espacial Apolo 11, semelhante a um inseto, 
que tinha acabado de levar os primeiros homens à Lua. No canto inferior da página, havia o 
logotipo da Volkswagen. Tratava-se de uma propaganda do “fusca”, o velho modelo de 

automóvel da fábrica, então pouco aceito nos Estados Unidos por ser considerado feio. 
 

Nessa mensagem, qual é função da linguagem? Justifique. 
 
 

4. O exercício da crônica 
Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a 

prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações 
que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-
se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um 

assunto qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com 
suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o 

recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de 
repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela 
concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já 

bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 
(MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991). 

 

a) Predomina nesse texto qual função da linguagem? 
b) Quais elementos no texto comprovam que ele tem essa função de linguagem? 

 
 
5. eu acho um fato interessante… né… foi como meu pai e minha mãe vieram se 

conhecer… né que… minha mãe morava no Piauí com toda a família… né…meu… meu avô… 
materno no caso… era maquinista… ele sofreu um acidente… infelizmente morreu…minha 

mãe tinha cinco anos… né… e o irmão mais velho dela… meu padrinho… tinha dezessete e ele 
foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar no banco… e… ele foi…o banco… no caso… estava… 
com um número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência 

prum mais perto de Parnaíba que era a cidade onde eles moravam e por engano o… 
o…escrivão entendeu Paraíba… né… e meu… minha família veio parar em Mossoró que 

exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela foi 
parar na rua do meu pai… né…e começaram a se conhecer…namoraram onze anos …né… 

pararam algum tempo… brigaram… é lógico… porque todo relacionamento tem uma briga… 
né…e eu achei esse fato muito interessante porque foi uma coincidência incrível…né… como 
vieram se conhecer… namoraram e hoje… e até hoje estão juntos… dezessete anos de 

casados. 
 



 
 

(CUNHA, M .F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: 

EdUFRN, 1998.) 

 
Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a 

frequente repetição de “né”. Essa repetição é típica de qual função da linguagem? Por quê? 
 
 


