
 

 

Tarefa 12 professor Sinval 
 
- Texto para as questões 01 a 05 
 
cidade 
  
Foguetes pipocam o céu quando em quando 
Há uma moça magra que entrou no cinema 
Vestida pela última fita 
Conversas no jardim onde crescem bancos 
Sapos 
Olha 
A iluminação é de hulha branca 
Mamães estão chamando 
A orquestra rabecoa na mata 
 

Oswald de Andrade – Obras Completas, vol. VII, Poesias 
Reunidas, p. 3ª edição, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 

1972 
 
01. Comprove que Oswald de Andrade constrói o 

poema usando flashes, imagens rápidas: 
 
02. O poeta trabalha em seu poema um só plano ou 

é pluridimensional? Justifique: 
 
03. As respostas dadas às questões anteriores 

associam o poema a que outra Arte, surgida no 
final do século XIX e desenvolvida no início do 
XX? Justifique com o texto: 

 
04. Identifique no poema um elemento da cultura 

erudita, outro da cultura popular e um elemento 
da cultura contemporânea: 

 
05. O poema representa elementos do cotidiano ou 

da mitologia? Justifique: 
 
- Texto para as questões 06 a 10 
 
Ode ao burguês 
Eu insulto o burguês! O burguês-níquel,  
o burguês-burguês!  
A digestão bem-feita de São Paulo!  
O homem-curva! o homem-nádegas!  
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,  
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
Eu insulto as aristocracias cautelosas!  
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques 
zurros!  
que vivem dentro de muros sem pulos;  
e gemem sangues de alguns mil-réis fracos  
para dizerem que as filhas da senhora falam o 
francês  
e tocam os "Printemps" com as unhas! 
Eu insulto o burguês-funesto!  
O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições!  
Fora os que algarismam os amanhãs!  
Olha a vida dos nossos setembros!  
Fará Sol? Choverá? Arlequinal!  

Mas à chuva dos rosais  
o èxtase fará sempre Sol! 
Morte à gordura!  
Morte às adiposidades cerebrais!  
Morte ao burguês-mensal!  
ao burguês-cinema! ao burguês-tílburi!  
Padaria Suissa! Morte viva ao Adriano!  
"–Ai, filha, que te darei pelos teus anos?  
–Um colar... –Conto e quinhentos!!!  
Mas nós morremos de fome!" 
Come! Come-te a ti mesmo, oh gelatina pasma!  
Oh! purée de batatas morais!  
Oh! cabelos nas ventas! oh! carecas!  
Ódio aos temperamentos regulares!  
Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia!  
Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados!  
Ódio aos sem desfalecimentos nem 
arrependimentos,  
sempiternamente as mesmices convencionais!  
De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia!  
Dois a dois! Primeira posição! Marcha!  
Todos para a Central do meu rancor inebriante  
Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio!  
Morte ao burguês de giolhos,  
cheirando religião e que não crê em Deus!  
Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico!  
Ódio fundamento, sem perdão! 
Fora! Fu! Fora o bom burguês!...  
 

Mário de Andrade 
 
- Sobre o texto: 
 
06. Identifique dois momentos do poema em que há 

crítica à imobilidade intelectual, à preguiça de 
pensar: 

 
07. Identifique duas características da linguagem 

futurista no poema: 
 
08. Comente os aspectos em que o poema rompe 

com a estrutura clássica de poesia: 
 
09. Destaque passagens em que o eu poético 

valoriza o movimento, o dinamismo. 
 
10. Que burguês o poema critica? 
 


