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1. Faça o trabalho em um arquivo de texto. 
2. Antes da produção faça um cabeçalho contendo todas as informações correspondentes ao trabalho (Nome do 
Colégio, Nome do aluno, Turma, Matéria e Nome do Professor). 
3. Ao término, encaminhe o arquivo salvo para o e-mail provas.pxsflamboyant@gmail.com. No assunto do e-mail, 
indique o nome do aluno, turma e matéria correspondente ao trabalho. 
4. O trabalho deverá ser encaminhado até o dia 15/06/2020. 
 

 

Esse trabalho deverá conter: Introdução, Desenvolvimento,  

Conclusão e Referências Bibliográficas. 

 
 

TEMA: Mídia e Consumismo. 

Eu, etiqueta 
Em minha calça está grudado um nome 
Que não é meu de batismo ou de cartório 
Um nome... estranho 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
Que jamais pus na boca, nessa vida, 
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
Que não fumo, até hoje não fumei. 
Minhas meias falam de produtos 
Que nunca experimentei 
Mas são comunicados a meus pés. 
Meu tênis é proclama colorido 
De alguma coisa não provada 
Por este provador de longa idade. 
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
Minha gravata e cinto e escova e pente, 
Meu copo, minha xícara, 
Minha toalha de banho e sabonete, 
Meu isso, meu aquilo. 
Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
São mensagens, 
Letras falantes, 
Gritos visuais, 
Ordens de uso, abuso, reincidências. 
[...] 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
De ser não eu, mas artigo industrial, 
Peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é Coisa. 
Eu sou a Coisa, coisamente. 

ANDRADE, Carlos Drummond. Nova reunião: 23 livros de poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

 
A partir do poema de Carlos Drummond, pesquise a relação entre mídia e consumismo. Busque formas de relacionar 
esses elementos a partir de fatos históricos, moda e economia. Redija um texto organizado, coerente e coeso de forma a 
deixar esse assunto claro ao leitor. 
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