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Eu sei, mas não devia
Marina Colasanti

Eu sei que a gente se acostuma.
Mas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que 

não as janelas ao redor.  E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E 
porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre 
as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, 
esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora.
A tomar café correndo porque está atrasado. A ler jornal no ônibus porque não pode 

perder o tempo da viagem. A comer sanduíches porque já é noite. A cochilar no ônibus porque 
está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a 
janela e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os 
mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. (...) A gente se 
acostuma a despertar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas 
sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se 
acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com 
que paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as  
coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar mais 
dinheiro, para ter com o que pagar nas filas em que se cobra.
(...) A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não 
perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está 
cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a 
gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola 
pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir 
cedo e ainda satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na 
aspereza, para preservar a pele.

Se acostuma para  evitar  feridas,  sangramentos,  para  esquivar-se da faca e da 
baioneta, para poupar o peito.

A gente se acostuma para poupar a vida.

Que aos poucos se gasta, e que, de tanto acostumar, se perde de si mesma.

(Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1996, p.9.)

01. “... para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito.” (linha 50)
O trecho apresenta o verbo pronominal esquivar-se empregado de acordo com a língua padrão. 
Na língua contemporânea brasileira, observa-se que esse verbo tem sofrido uma alteração em 
sua  regência.  Qual  das  frases  a  seguir  exemplifica  um  uso  que,  embora  contrário  ao  que 
recomenda a norma gramatical, está de acordo com a realidade lingüística brasileira?
a)... para esquivar-se de faca e de baioneta...
b)... para esquivar-se a faca e a baioneta...
c)... para esquivar da faca e da baioneta...
d)... para esquivarem-se a faca e a baioneta...
e)... para esquivar-se-lhe da faca e da baioneta...



02.“... vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá.” (linha 38)
O trecho acima contém uma série de três substantivos e de três advérbios. Qual a relação de 
ambas as séries com uma possível idéia de gradação?
a)Nenhuma  das  duas  séries  contém  progressão  gradativa:  ambas  são  empregadas 
denotativamente.
b) As duas séries contêm progressão: a de substantivos é ascendente; a de advérbios é espacial.
c)  Apenas  a  série  de  advérbios  contém  gradação:  os  três  substantivos  são  praticamente 
sinônimos.
d)  Apenas  a  série  de  substantivos  contém  gradação:  os  advérbios  estão  empregados  como 
adjetivos.
e) A idéia que predomina é a de degradação: o trecho se refere aos aspectos negativos da vida.

03. Segundo a autora, “a gente se acostuma para poupar a vida” e conclui que a vida, “que aos 
poucos se gasta”, “de tanto acostumar, se perde de si mesma”. (linhas 52-53)
A conclusão da autora contém uma mensagem que pode ser tomada pelo leitor como:
a) uma mensagem de otimismo.
b) um desafio para as gerações mais idosas.
c) um desabafo contra a sociedade de consumo.
d) uma ironia diante do estresse da vida urbana.
e) uma proposta para uma reflexão crítica.

04.  A  autora  constrói  sua  argumentação  empregando  uma  figura  de  linguagem  chamada 
polissíndeto.
O que caracteriza essa figura?
a) A repetição constante de adjetivos antepostos aos substantivos.
b) O emprego simultâneo de verbos de ação e de estado.
c) O excesso de orações coordenadas sindéticas.
d) A utilização sucessiva e reiterada da conjunção aditiva E.
e) A crítica à vida urbana, referência indireta ao radical grego “poli(s)-”.

05. “A tomar café correndo porque está atrasado.” (linha 14) Observa-se nesta frase um emprego. 
expressivo da forma “correndo”, que está sinonimizada em uma das opções abaixo. Qual?
a) A secretária agiu rapidamente (= correndo).
b) A cortina da sala não está deslizando (= correndo).
c) Sua vida ia seguindo (= correndo) em ordem.
d) Um arrepio foi descendo (= correndo) por sua espinha.
e) Percorrendo (= correndo) os olhos pela casa, não viu ninguém.

06. “A comer sanduíches porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado.” (linha 16) 
Neste trecho, há cinco palavras acentuadas. Apenas uma delas recebe acento explicado por regra 
que NÃO se baseia na posição da sílaba tônica, isto é, no fato de a palavra ser monossílaba, 
oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Qual?
a) sanduíches.
b) já.
c) é.
d) ônibus.
e) está.

07. A maioria das frases do texto utiliza como sujeito a expressão “a gente”.
Qual  a  única  interpretação  que  NÃO se aplica  ao  uso  dessa  expressão  no  texto  de  Marina 
Colasanti?



a) A autora usou “a gente” em vez de “nós” para se excluir das situações que descreve.
b) A expressão “a gente” dá ao texto um tom de coloquialidade.
c) Para efeito de concordância nominal,”a gente” e “nós” têm valores gramaticais diferentes
d) Para efeito de concordância verbal, “a gente” e “nós” têm valores gramaticais diferentes.
e) A linguagem brasileira contemporânea emprega “a gente” como sujeito da mesma forma que 
ocorre no texto.

A mais bela forma de amar os bichos
Aydano André Motta

Puck era um cachorro como milhões de outros - vivia para o humano que adotara, 
dedicava a ele todo o amor farto e fiel, sentimentotípico e encantamento principal dos cães. puck, 
no  entanto,  mereceu  destino  especial.  Seu  dono  era  Carlos  Drummond  de  Andrade  que, 
apaixonado  por  animais  como qualquer  ser  humano decente,  dedicou  ao  cãozinho  crônicas, 
frases e  pensamentos  inspiradíssimos.  O poeta pôs seu inesquecível  talento  a serviço  desta 
paixão. O resultado é uma delícia para fãs de literatura e do bom amor pelos bichos. Drummond 
se inclui entre os escritores que descreveram, em textos belíssimos, o mesmo sentimento. No 
caso do poeta, comovente exemplo é a crônica  Para quem goste de cão.  É uma tentativa de 
decifrar o que vai pela alma deste animal encantador e, na perspectiva humana, intrigante. “A 
primeira miséria do cão”, traduziu o cronista, “reside no fato de ele ser propriedade de outros 
seres, também mamíferos e supostamente evoluídos”.

“O cão vive pois sob regime de coisa possuída e até de mercadoria, mas ignora ou 
despreza esse regime; de qualquer modo, tolera-o, e é o amigo mais perfeito, aquele que vive em 
função do amigo e, só por ele pode e sabe viver”, refletiu Drummond, num texto que emociona até 
os insensíveis que não ligam para animais. “Porque aos pés do homem, diante de suas sagrados 
e implacáveis plantas, é que toda a vida do cão se depõe como uma oferenda. Para dormir como 
para morrer, é ali perto.”

O amor do poeta o levou a atos impensáveis, considerando sua ancestral timidez. Nos anos 60 e 
70, Carlos Drummond de Andrade tornou-se ativista em defesa dos animais, atitude cevada na 
longa amizade com a também cronista Lya Cavalcanti. Os dois se conheceram na década de 50, 
quando  trabalharam  juntos  na  Rádio  Nacional  e  o  poeta  encantou-se  com  a  veemência  da 
cronista na sua causa. De 1956 a 1969 (quando se transferiu para o Jornal do Brasil), Drummond 
a transformou num personagem de suas crônicas no Correio da Manhã.

Em 1961, o poeta revoltou-se contra o destino dos burros que puxavam as carroças 
do Serviço de Limpeza Urbana, a Comlurb da época. A chegada dos carros motorizados foi a 
sentença  de  morte  dos  animais,  abandonados  à  míngua  num  terreno  baldio  no  subúrbio. 
Drummond protestou na crônica  Suipa, falando dos “jumentinhos proletários do Leblon, últimas 
viaturas vivas na era da motoneta e do avião a jato, e viaturas de prazer, jogados fora quando 
esgotada a força de trabalho.”

Por essas e outras, Lya apelidou o doce poeta de “meu capanga”. A hist6ria da 
cronista agora será contada num perfil literário, escrito por Élvia Bezerra, a ser lançado em breve, 
numa nova invasão de cães e  gatos à literatura.  Daamizade de Drummond e  Lya,  resta um 
documento histórico - o jornalzinho A Voz dos que Não Falam, fundado pelos dois em 1970, com 
edição  inaugural  em  4  de  outubro  (dia  de  São  Francisco).  Pouca  gente  acreditaria,  mas  o 
celebrado Drummond um dia aceitou dirigir um jornal artesanal, rodado em mimeógrafo.

(Jornal do Brasil: 8 de julho de 2001.



08. Qual das classificações morfológicas está correta?
a) “O cão vive pois sob regime de coisa possuída” (linha 22) ® advérbio de lugar.
b)  “...  refletiu  Drummond,  num texto  que emociona até os  insensíveis”  (linha 27)  ® pronome 
relativo.
c) “... quando trabalharam juntos na Rádio Nacional” (linha 39) ® advérbio de tempo.
d) “A história do cronista agora será contada num perfil literário” (linha 57) ® conjunção temporal.
e) “Pouca gente acreditaria” (linha 65) ® advérbio de intensidade.

09. Assinale a alternativa que não identifica corretamente a função sintática do termo sublinhado:
a)  ...  o  poeta  encantou-se  com a  veemência  da  cronista na  sua  causa  (linha  40)  =  adjunto 
adverbial de causa.
b) Drummond a transformou num personagem de suas crônicas (linha 43) = objeto indireto.
c) Por essas e outras, Lya apelidou o doce poeta  de “meu capanga” (linha 56) = predicativo do 
objeto direto.
d)  ...  a  ser  lançado em breve,  numa nova invasão de cães e gatos  à literatura (linha 59)  = 
complemento nominal.
e) ... aceitou dirigir um jornal artesanal, rodado em mimeógrafo (linha 66) = objeto direto.

10. O texto emprega três palavras com o sufixo -inho: cãozinho (linha 08), jumentinho (linha 52) e 
jornalzinho (linha 62).

Esse sufixo pode ser empregado,  em português,  com os seguintes valores: diminutivo, 
afetivo e pejorativo.
No texto, nas três palavras citadas, o sufixo tem, respectivamente, valor:
a) diminutivo, afetivo e pejorativo.
b) afetivo, afetivo e afetivo.
c) afetivo, pejorativo e pejorativo.
d) diminutivo, pejorativo e afetivo.
e) diminutivo, diminutivo e diminutivo.

Gabarito
01. C
Comentário: “esquivar-se”  (pronominal)  pede  preposição  “de”:  Não  se  esquiva  dos  seus 
deveres.”;  “esquivar”  (sem  o  pronome)  é  transitivo  direto:  “O  homem  digno  esquiva  os 
opressores.”.

A realidade lingüística brasileira mistura os casos acima, colocando preposição no verbo 
sem pronome.

02. A
Comentário: Gradação  é  aumento  ou  diminuição  gradual.  Na  questão,  a  gradação  dos 
substantivos é crescente: dor, ressentimento, revolta; a dos advérbios se dá no espaço: aqui, ali,  
acolá.

03. E
Comentário: Todo o texto, embora com ironia de permeio, tenciona que o leitor faça uma leitura 
crítica  de  sua  vida,  os  costumes,  as  resignações  etc.  A autora,  na  conclusão,  acentua  essa 
proposta de uma reflexão.

04. D
Comentário: Polissíndeto é uma espécie de pleonasmo que consiste em repetir uma conjunção 
maior número de vezes do que o exige a ordem gramatical. Ex.: “E a lutar para ganhar o dinheiro  
com que paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que 
as coisas valem. E...”



05. A
Comentário: “Tomar café correndo” significa “tomar café rapidamente”.

06. A
Comentário:  A palavra é acentuada por regra que independe da posição da sílaba tônica. Ex.: 
“sanduíche” e “açaí” são distintas quanto à classificação, paroxítona e oxítona, respectivamente, 
mas são acentuadas pela mesma regra (a do hiato).

07. A
Comentário: A  autora  usou  “a  gente”  no  lugar  de  “nós”  para  dar  ao  texto  um  tom  de 
coloquialidade, aproximando-o dos seus leitores.

08. B
Comentário: “que” é pronome relativo. Retoma “um texto” com o fim de evitar a repetição do 
sintagma  nominal.  “Drummond  refletiu  nele”  e  “ele emociona  até  os  insensíveis”.  Podemos 
substituir o relativo “que” por “o qual”: “... refletiu Drummond, num texto o qual emociona até ...”.

09.  A
Comentário: O termo em destaque é complemento do verbo transitivo indireto “encantar-se”, 
portanto é objeto indireto.

10. B
Comentário: Nos três casos, cãozinho, jumentinhos e jornalzinho, o sufixo tem valor afetivo.
Drummond “era apaixonado por animais” e dedicou crônicas ao cãozinho; “protestou na crônica 
Suipa,” defendendo os jumentinhos; de uma amizade com Lya Cavalcanti, restou um jornalzinho 
histórico, artesanal, rodado em mimeógrafo.


