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LITERATURA

PRIMEIRA  QUESTÃO

“Irene no Céu

Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor.

Imagino Irene entrando no céu:
__ Licença, meu branco!
E São Pedro Bonachão:
__ Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.”

Manuel Bandeira. Os melhores poemas.

No Brasil das últimas décadas, com o avanço dos movimentos de formação da consciência negra, o poema “Irene
no céu”, de Manuel Bandeira, passou a ser objeto de uma leitura polêmica:

a) tradicionalmente, apreciava-se a visão humanista, cordial e construtiva que o poeta teria do humilde povo brasileiro
em seu cotidiano de pobreza;

b) recentemente, questiona-se a situação desse povo, que Irene representaria, deslocado de seu contexto histórico e
alocado na órbita cultural do branco.

Explique como se pode compreender essas duas diferentes leituras, talvez complementares. Para isso, recorra
a passagens do poema para comprovar seus argumentos.

SEGUNDA  QUESTÃO

E essa era a conseqüência de um estouro de boiada na vastidão do planalto, por motivo
de uma picada de vespa na orelha de um marruaz bravio, combinada com a existência, neste
mundo, do Tião da Thereza.

Nessa passagem do conto “A hora e vez de Augusto Matraga”, o narrador não só explica como e por que se dera
o encontro de Nhô Augusto com Tião da Thereza, como também nos faz perceber a sugestão de uma filosofia de vida.

A partir dessas afirmações, pergunta-se:

A) Qual é a importância do encontro de Nhô Augusto com Tião da Thereza, considerando o drama vivido pelo protagonista
e a continuidade da estória?

B) Qual filosofia de vida se depreende da causa desse encontro?

C) Como essa filosofia se repete e explica a morte de Turíbio Todo, no conto Duelo ?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Atente-se para o início da peça teatral Calabar, o elogio da traição.

“ABRE O PANO. ESCURIDÃO COMPLETA. SININHO DE SACRISTIA.

FREI (off) – Agnus Dei qui tollit peccata mundi ... (Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo...)

MORADORES (off) – Miserere nobis. (tende piedade de nós.)

MORADORES (off) CANTANDO COM ÓRGÃO O “MISERERE NOBIS”.

Miserere nobis
Miserere nobis
Miserê
Renó
Bis
Miserê
Renobis
Miserere nobis.”

Pode-se afirmar que, como em uma desritualização da missa católica, os moradores tomam um salmo bastante
conhecido para subverter seu significado.

A partir das informações apresentadas, pergunta-se:

A) Como se faz, no tratamento da forma, essa subversão dos sentidos?

B) Como se chama esse procedimento poético?

C) Qual é a intenção dessa subversão?

QUARTA  QUESTÃO

A obra Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, assim pode ser resumida.

Em pleno tráfego, um homem é surpreendido por uma cegueira inexplicável, que “contamina”, em cadeia, toda a
população, a qual passa a sofrer do mal-branco (como a cegueira é denominada). A princípio, os cegos são isolados, mas
com o tempo, o governo perde o controle da situação. Enclausuradas ou nas ruas, as pessoas lutam pela sobrevivência,
criando, para isso, os mais variados mecanismos de defesa, que vão da violência à compaixão. Nesse sentido, essa obra
é concebida como uma alegoria: um discurso que faz entender outro discurso.

Isto posto, considere a epígrafe do livro: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”, e:

A) Explique o sentido alegórico da narrativa.

B) Relacione esse sentido à categoria do espaço ali representado.
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