
 

 

2020 1 1 Atividades de março 
COLÉGIO OLIMPO – LITERATURA – PROFESSOR SINVAL 

PRIMEIRO ANO 
 
- ATIVIDADE 01 
 
- Texto 1 
  
ÉDIPO Vou dizer-te, minha mulher, porque te venero mais do que a todos os tebanos! Foi por causa de 
Creonte, e da trama que urdiu contra mim.  
JOCASTA Explica-me bem o que houve, para que eu veja se tuas palavras me convencem.  
ÉDIPO Ele presume que tenha sido eu o matador de Laio!  
JOCASTA Mas... descobriu ele isso, ou ouviu de alguém?  
ÉDIPO Ele insinuou isso a um adivinho, um simples impostor, porquanto ele próprio nada se atreve a afirmar.  
JOCASTA Ora, não te preocupes com o que dizes; ouve-me, e fica sabendo que nenhum mortal pode devassar 
o futuro. Vou dar-te já a prova do que afirmo. Um oráculo outrora foi enviado a Laio, não posso dizer se por 
Apoio em pessoa, mas por seus sacerdotes, talvez... O destino do rei seria o de morrer vítima do filho que 
nascesse de nosso casamento. No entanto, - todo o mundo sabe e garante, - Laio pereceu assassinado por 
salteadores estrangeiros, numa encruzilhada de três caminhos. Quanto ao filho que tivemos, muitos anos 
antes, Laio amarrou-lhe as articulações dos pés, e ordenou que mãos estranhas o precipitassem numa 
montanha inacessível. Nessa ocasião, Apoio deixou de realizar o que predisse!... Nem o filho de Laio matou o 
pai, nem Laio veio a morrer vítima de um filho, morte horrenda, cuja perspectiva tanto o apavorava! Eis aí 
como as coisas se passam, conforme as profecias oraculares! Não te aflijas, pois; o que o deus julga que deve 
anunciar, ele revela pessoalmente!  
Momento de silêncio. 

Sófocles, Édipo Rei, fragmento. Disponível em 
 www.dominiopublico.gov.br 

 
01. O texto em questão se refere ao conflito central da peça? Justifique. 
 
02. Nem o filho de Laio matou o pai, nem Laio veio a morrer vítima de um filho, morte horrenda, cuja 

perspectiva tanto o apavorava! 
Explique a ironia dessa fala. 

 
03. O texto Édipo Rei é uma peça teatral, composta para representação, portanto pertence ao gênero 

dramático. Neste gênero, de quem é a voz? 
 
04. Em que gênero textual se enquadra a peça Édipo Rei? Justifique. 
 
- Texto 2 
 

O ministro começa a tossir bolas de tênis e a morte atravessa o palco, passando atrás de suas costas. 
  
Ministro – Sinto a meretriz hipnótica, imperatriz falseadora da ótica, a tocaiar-me no canto. A sofrida imerecida 
última partida, ofendida prostituta e algoz do tempo e do destino e do fim de tudo. A morte.  
Advogada – Sei. Mas, ministro, estou muito curiosa por saber qual é o ditame. Ministro – Sim, verdade. Bem, 
quero que anule este contrato.  
Advogada – É um pacto com o Diabo!  
Ministro – Sim. Explicar-lhe-ei, doutora. Quando era novo, recém-saído da faculdade, assemelhava-me muito à 
senhora: era cheio de energia, jovem e ganancioso. Porém, não me importava mais com o mundo. Não me 
importava mais com nada! Foi quando o Diabo apareceu para mim. Ofereceu-me este contrato, com glórias, 
dinheiro e poder. Assinei-o, mas me arrependi profundamente. Queria fazer da minha vida um libelo à justiça, à 
moral e aos valores de nossa sociedade, mas não foi o que aconteceu.  
Advogada – Então, Vossa Excelência, aquiescendo intuitivamente que está prestes a deixar este plano 
existencial, anseia que eu anule o contrato antes de vossa morte para destarte...  
Ministro [completando o que iria dizer a advogada] – Salvar a minha alma! Advogada – Vossa Excelência, estou 
confusa. Como vou fazer para ir ter com o Diabo?  
Ministro – Não se preocupe, o café que a doutora tomou já deve estar fazendo efeito. Advogada – Vossa 
Excelência...  
Ministro – Boa sorte, doutora. Boa sorte e boa viagem. Sinto mais uma vez a presença dela, da fria e gélida 
rapariga das sombras. A morte.  
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A morte atravessa o palco mais uma vez enquanto o Ministro fala. Segurando a mão da morte, vai outro ator 
interpretando a advogada, enquanto a outra advogada permanece deitada no chão. No espetáculo, os quatro 
atores se revezam no papel de advogada. O ministro sai do palco e apagam-se as luzes. 
 

G7 Cia de Comédia, A Advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou para a terra, fragmento. Texto disponível em 
www.g7comedia.com  

 
05. A Advogada aceita a causa, sendo o conflito da peça. O desfecho é favorável ou desfavorável? 
 
06. Que nome recebem as falas dos autores presentes na peça? Qual sua função? 
 
07. Comente um aspecto que caracteriza a peça A Advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou para 

a terra como contemporânea. 
 
- Texto 3 
 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 
para matar me, e novas esquivanças; 
que não pode tirar me as esperanças, 
que mal me tirará o que eu não tenho. 
 
Olhai de que esperanças me mantenho! 
Vede que perigosas seguranças! 
Que não temo contrastes nem mudanças, 
andando em bravo mar, perdido o lenho. 
 
Mas, conquanto não pode haver desgosto 
onde esperança falta, lá me esconde 
Amor um mal, que mata e não se vê. 
 
Que dias há que n'alma me tem posto 
um não sei quê, que nasce não sei onde, 
vem não sei como, e dói não sei porquê. 

 
Luís de Camões, Vinte Sonetos. Disponível em http://www.editoraunicamp.com.br/  

 
08. Qual a marca mais evidente da função emotiva da linguagem no poema? 
 
09. O texto 3 recorre à medida velha ou medida nova? Justifique. 
 
10. O poema faz uma abordagem objetiva ou subjetiva do Amor? Justifique. 
 
Gabarito 
 
01. Sim, pois em uma de suas falas, Jocasta refere-se à morte do antigo rei, e Édipo diz que ele é suspeito. 
 
02. Édipo ouve a fala de Jocasta, dita com convicção, mas o desfecho da peça nega essa fala, pois o filho/Édipo 

realmente matou o pai. 
 
03. Em uma peça a voz é a dos personagens e a do autor, chamada de rubrica. 
 
04. A peça se enquadra no gênero textual tragédia, cuja marca principal é a representação de conflitos 

humanos, o protagonista é um ser especial, que realiza ações sobre-humanas e tem desfecho desfavorável, 
daí a origem do significado de trágico.  

 
05. O desfecho é favorável, depois de muita peripécia, ela derrota o diabo e volta à terra. 
 
06. As falas do autor denominam-se rubrica, e sua função é orientar a montagem e representação da peça. 
 
07. O cenário composto em mais de um plano é a principal marca contemporânea da peça. 
 
08. O texto centrado na primeira pessoa, o eu-lírico, que manifesta sua emoção, seu sentimento. 
 
09. O poeta utiliza a medida nova, trata-se de um soneto perfeito em versos decassílabos. 
 
10. A abordagem é objetiva a princípio, pois ele fala do Amor não de meu amor, mas no final torna-se 

subjetiva pois fala do caráter sensorial do amor que o eu-lírico experimentou. 


