
	

	

 

Caro aluno, cara aluna 

O que se espera, hoje, de um estudante é que seja 
capaz de expor seu posicionamento crítico diante de 
determinado assunto, estabelecendo relações 
pertinentes entre as informações / fatos de que 
dispõe. Para isso, a leitura e a compreensão de 
textos é essencial. É isso. Ser um leitor crítico.  

O material que você tem nas mãos traz algumas 
ferramentas para essa construção. De fato, ler e 
escrever é o que, dentre outras coisas, faz-nos 
agentes participativos do mundo que nos cerca e no 
qual estamos inseridos, é o que permite sermos 
sujeitos das ações que o futuro quer desvendar. 

          Bom estudo pra você!  
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Um texto literário permite várias interpretações. Ele traz pistas para 
investigarmos, que podem ser seguidas de diferentes formas. Essa música 
faz referência a um fato ocorrido no período de ditadura militar: a luta da 
estilista Zuzu Angel para conseguir enterrar seu filho, Stuart Angel, preso 
político em 1971, e morto nos porões do governo militar. Durante anos, a 
estilista lutou para denunciar a morte do filho e reivindicar o direito de saber 
onde estava seu corpo. Até que, em 1976, morreu em um atentado na 
Gávea. Logo após sair de um túnel, que hoje tem seu nome, seu carro foi 
jogado para fora da pista. Para saber mais: http://cmais.com.br/jornalismo 

	

 

ANGÉLICA 

Quem é essa mulher 
Que canta sempre esse estribilho? 
Só queria embalar meu filho 
Que mora na escuridão do mar 

Quem é essa mulher 
Que canta sempre esse lamento? 
Só queria lembrar o tormento 
Que fez o meu filho suspirar 

Quem é essa mulher 
Que canta sempre o mesmo 
arranjo? 
Só queria agasalhar meu anjo 
E deixar seu corpo descansar 

Quem é essa mulher 
Que canta como dobra um sino? 
Queria cantar por meu menino 
Que ele já não pode mais cantar 

Miltinho – Chico  Buarque. In CD Almanaque. 

Questão 01 
A canção apresenta um 
questionamento sobre 
uma mulher. Que mulher 
é essa? O que ela busca 
fazer? 
 

 
Questão 02 
A letra da canção deixa 
antever a relação da 
mulher com seu filho. 
Caracterize essa relação. 
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Aspectos linguísticos: 
Essa canção é composta de quatro estrofes, cada qual de quatro 

versos. Veja que os dois primeiros versos de cada estrofe se repetem no 
começo. É o que a gente chama de “paralelismo” – os versos começam 
com a mesma estrutura e terminam de forma diferente. 

O que se tem é uma variação sobre o tema do sofrimento pela 
ausência do ente querido, motivo que perpassa todo a canção. 

Nos terceiros versos de cada estrofe, têm-se a estrutura variante do 
verbo "queria", acompanhado nas três primeiras estrofes do advérbio "só". 
Pra você, o que essas estruturas linguísticas parecem indicar? 
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LATUFF. Pietá da favela. In: 
midiaindependente.org/  

 
Michelangelo. A Pietá. Acervo da Basílica de 
São Pedro.  

Esse diálogo entre 
textos tem um nome. 
Vamos descobrir? 

INTERTEXTUALIDADE  

A intertextualidade é um 
diálogo entre textos 
expressos por 
diferentes linguagens. E 
faz parte da produção 
do sentido de um texto.  
Vê só: 

Esse é um anúncio do 
amaciante Mon BIjou. 
Segundo o slogan, uma 
verdadeira obra-prima. 
E aí, reconhece o 
quadro que sustenta o 
anúncio da Bombril? 

QUESTÃO 03 
De certa forma, pode-se dizer que a charge 
estabelece um contato com a canção de Miltinho e 
Chico  Buarque. Por quê? Quais seriam esses 
pontos de contato? 
 
QUESTÃO 04 
O chargista Latuff intitula sua imagem como Pietá da 
favela. Você conhece a que Pietá ele se refere?  
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Leia este poema de Adélia Prado: 

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 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. 
PRADO, Adélia. Poesia Reunida. São Paulo: 
Ed. Siciliano, 1991. 

Poema de sete faces 
Quando nasci, um anjo torto 
Desses que nascem na sombra 
disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 
[...] 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e Prosa. Rio 
de Janeiro: Ed. Nova Aguillar, 1983. 

O poema original de Carlos Drummond fala em um anjo, desses que vivem na sombra, que anuncia: 
“Vai, Carlos, ser gauche na vida”. Para Adélia, ser “esquerdo”, ser “torto”, “andar fora dos padrões” é 
coisa para homem. Para ela, mulher é desdobrável, é forte, se adapta. O poema trata exatamente 
dessa mulher não idealizada, que vive o dia a dia, que sofre, luta, tem tristezas, mas também alegrias: 
“Minha tristeza não tem pedigree, / já a minha vontade de alegria, / sua raiz vai ao meu mil avô.” Essa 
mulher, reconhecidamente tolhida, “esta espécie ainda envergonhada”, acanhada por não poder gritar 
seus anseios e desejos, mas que se reconhece mulher: “Não sou feia que não possa casar, / acho o 
Rio de Janeiro uma beleza e / ora sim, ora não, creio em parto sem dor”. E também faz valer seu traço 
mais feminino, a emoção autêntica, visceral: “o que sinto escrevo”. O poema “Com licença poética”, de 
Adélia Prado, dialoga com o  poema Carlos Drummond de Andrade. A essa relação entre dois textos 
dá-se o nome de intertextualidade. 

Torquato Neto, músico tropicalista, também 
pegou uma carona no poema de Drummond: 

Let’s play that 
 
Quando nasci 
um anjo louco solto pouco morto 
veio ler a minha mão. 
Não era um anjo  
barroco. 
Era um anjo louco louco louco 
e com asas de avião. 
E eis que o anjo me disse 
apertando a minha mão 
entre um sorriso de dentes: 
Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. 
 

NETO, Torquato. In CAMPEDELLI, Samira 
Youssef. Poesia Marginal dos anos 70. 
São Paulo: Scipione, 1995. 

QUESTÃO 05 
Diga quais são os pontos de contato 
entre esses três textos. 
 

Compare-o com a primeira estrofe do 
“Poema de Sete Faces”, de Carlos 
Drummond de Andrade:  

	



	

	

 	

Disponível em: www.periodicos.ufmg.com.br 
QUESTÃO 06 
Procure entender a relação intertextual que ela 
apresenta. Qual fato originou essa crítica do 
chargista? Pesquisa lá! 

PARA SABER MAIS! 

Veja o clipe da música “o que sobrou do céu”, do grupo O Rappa: 
https://www.youtube.com/watch?v=kab3hBdmVoo 

Assista ao episódio “Uólace e João Victor”, da série “Cidade dos 
Homens”, https://www.youtube.com/watch?v=2Y2xqWaig4o.	

Dá uma olhada no clipe “Minha alma”, do Rappa: 
https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdzY 

Se	quiser	trocar	uma	ideia:		
portuguestj2@cp2.g12.br	


