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01. R: Oswald atualiza a figura das índias, que agora são ‘As Meninas da gare'; o poema também assume a 

malícia, a sexualidade explícita e sem culpa. 
 

02. R: Oswald constrói uma paródia, mas a referência do título “As meninas da gare” provoca um 
deslocamento do sentido original do texto. Com a paródia, ocorre a atualização temática e a crítica social.   
 

03. R: A mudança de conceitos e contextos. A graciosidade das meninas deixa de ser algo meramente natural 
para se tornar a naturalidade bela dos olhos que as contemplam nas ruas. 
 

04. R: O poeta desloca a imagem da inocente nudez das índias para a da prostituição, das garotas que fazem 
“ponto” nas estações e se insinuam aos passantes à espera de alguma proposta sexual. 
 

05. R: Os portugueses as veem com sua beleza confundida com a natureza, enquanto o eu-poético traduz sua 
beleza com as gracinhas e falta de pudores atribuídas às ruas. 
 

06. R: Eu quero montar o vento em pelo (...) cavalo poderoso 
Que viaja quando entende, noite e dia. (...) 
 

07. R: Quero ouvir a flauta sem fim do Isidoro da flauta (...) 
Dê um concerto com minhas primas ao piano (...) 
 

08. R: O poeta atribuiu-lhes um contexto completamente fora do universo a que eles estão inseridos: Virgem 
Maria como advogada e o velho Isidoro como músico que dá concertos em pianos. 
 

09. R: O poema Murilo Menino, resgata lembranças de infância e recorre à fantasia (única forma de suplantar o 
real), para a criação de um universo lúdico. 
 

10. R: O poeta integra a segunda geração do modernismo, que buscava, essencialmente, uma poesia de 
questionamento de temas acerca da existência humana, as rimas e métricas sem estrutura aplicam-se 
mais ao seu estilo de vanguarda, avesso à estrutura da poesia clássica. 
 


