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Emoção na cidade. 
Chegou telegrama para Chico Brito. 
Que notícia ruim, 
Que morte ou pesadelo 
Avança para Chico Brito no papel dobrado? 
 
Nunca ninguém recebe telegrama 
Que não seja de má sorte. 
Para isso foi inventado. 
 
Lá vem o estafeta com rosto de Parca 
Trazendo na mão a dor de Chico Brito. 
Não sopra a ninguém. 
Compete a Chico 
Descolar as dobras 
De seu infortúnio. 
 
Telegrama telegrama telegrama. 
 
Em frente à casa de Chico Brito o voejar murmure 
De negras hipóteses confabuladas. 
O estafeta bate à porta. 
Aparece Chico, varado de sofrimento prévio. 
Não lê imediatamente. 
Carece de um copo de água 
E de uma cadeira. 
Pálido, crava os olhos  
Nas letras mortais: 
 
Queira aceitar efusivos cumprimentos passagem 
Data natalícia espero contar valioso apoio 
Distinto amigo minha reeleição deputado 
Federal quinto distrito cordial abraço 
Atanágoras Falcão. 
 

Carlos Drummond de Andrade. Telegrama, in Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 8/7/72. 
 

Entendendo a poesia: 
01 – No verso “que morte ou pesadelo”, o que a palavra destacada sugere? 
 
02 – O que é um estafeta? 
 



03 – Parca, de acordo com a mitologia, é uma das deusas que fiava, dobrava e cortava o fio da 
vida. Sabendo disso, o que o eu-lírico quis comunicar no verso “Lá vem o estafeta com rosto de 
Parca”? 
 
04 – Explica o significado das expressões: voejar múrmure, negras hipóteses, sofrimento prévio e 
carece. 
 
05 – Explica a diferença entre dia natalício e dia natalino. 
 
06 – Há “emoção na cidade”. Por quê? 
 
07 – Quem estava confabulando em frente à casa de Chico Brito? 
 
08 – Que expressão o poeta usa na 1ª estrofe para se referir ao telegrama? 
 
09 – O estafeta mantém sigilo. Que frase informa isso? 
 
10 – Na 4ª estrofe, ocorreu a repetição de uma mesma palavra. O que o poeta quis sugerir? 
 
11 – No verso “O estafeta bate à porta”, há a repetição de uma mesma consoante. Qual é? O que 
o poeta pretende com isso? 
 
12 – Quem era Atanágoras Falcão? 
 
13 – Qual era o objetivo da mensagem enviada no telegrama a Chico Brito? 
 

14 - O texto é um poema. Quantos versos e estrofes ele possui? 

15 - Retire da 3ª estrofe do texto: 

a) 2 verbos     b) 2 substantivos 

c) pronomes     d) 1 advérbio   e) 2 artigos 

 

16- Proposta de produção de texto 

Estamos vivendo momentos difíceis e de incertezas, mas há certeza que chegará ao fim. Em 
tempos assim nada melhor do que receber notícias boas. Elabore um poema levando uma boa 
noticia de esperança, paz e alegria a alguém.   

  

 
 


