
 

 

Tarefa 9 professor Sinval 
 
Leia agora as seguintes estrofes de A farsa de Inês 
Pereira de Gil Vicente: 
Inês: 
 
Andar! Pero Marques seja! 
Quero tomar por esposo 
quem se tenha por ditoso 
de cada vez que me veja. 
Por usar de siso mero, 
asno que leve quero, 
e não cavalo folão; 
antes lebre que leão, 
antes lavrador que Nero. 
 
Pero: 
I onde quiserdes ir 
vinde quando quiserdes vir, 
estai quando quiserdes estar. 
Com que podeis vós folgar 
que eu não deva consentir? 

(nota: folão, no caso, significa "bravo", "fogoso") 
 
01. A fala de Inês ocorre no momento em que aceita 

casar-se com Pero Marques, após o malogrado 
matrimônio com o escudeiro. Há um trecho nessa 
fala que se relaciona literalmente com o final da 
peça. Que trecho é esse? Qual é o pormenor da 
cena final da peça que ele está antecipando? 

 
02. A fala de Pero, dirigida a Inês, revela uma 

atitude contrária a uma característica atribuída 
ao seu primeiro marido. Qual é essa 
característica? 

 
03. Explique uma marca do gênero textual farsa. 
 
Leia as charges para responder as questões 04, 05, 
06 e 07  
 

 

 
 

Henfil em: amarelotrafico.com e oblogdovictor.blogspot.com, 
imagens disponíveis em google imagens, acessadas em 15/02/2011 

 
04. “Procuro dar meu recado através do humor. 

Humor pelo humor é sofisticação, é frescura. E 
nessa eu não tou: meu negócio é pé na cara. E 
levo o humorismo a sério.” 

 
Henfil 

 
Henfil relaciona, na frase acima, o humor a pé na 
cara e a algo levado a sério. Comente o que ele 
quer dizer com a relação: 

 
05. Nas charges, Henfil consegue o objetivo definido 

na frase trabalhada na questão anterior? 
Justifique: 

 
06. Cite um exemplo da música brasileira que 

apresenta humor: 
 
07. Pesquise o sentido literal e a etimologia da 

palavra sátira: 
 
- Leia o texto para responder as questões 08,09 e 10 
UMA MULHER, DA PORTA DE ONDE SAIU 
O HOMEM, ANUNCIA-LHE O QUE SE 
VERÁ 
— Compadre José, compadre, 
que na relva estais deitado: 
conversais e não sabeis 
que vosso filho é chegado? 
Estais aí conversando 
em vossa prosa entretida: 
não sabeis que vosso filho 
saltou para dentro da vida? 
Saltou para dento da vida 
ao dar o primeiro grito; 
e estais aí conversando; 
pois sabeis que ele é nascido. 
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FALAM AS DUAS CIGANAS QUE HAVIAM 
APARECIDO COM OS VIZINHOS 
— Atenção peço, senhores, 
para esta breve leitura: 
somos ciganas do Egito, lemos a sorte futura. 
Vou dizer todas as coisas 
que desde já posso ver 
na vida desse menino 
acabado de nascer: 
aprenderá a engatinhar 
por aí, com aratus, 
aprenderá a caminhar 
na lama, como goiamuns, 
e a correr o ensinarão 
os anfíbios caranguejos, 
pelo que será anfíbio 
como a gente daqui mesmo. 
Cedo aprenderá a caçar: 
primeiro, com as galinhas, 
que é catando pelo chão 
tudo o que cheira a comida; 
depois, aprenderá com 
outras espécies de bichos: 
com os porcos nos monturos, 
com os cachorros no lixo. 
Vejo-o, uns anos mais tarde, 
na ilha do Maruim, 
vestido negro de lama, 
voltar de pescar siris; 
e vejo-o, ainda maior, 
pelo imenso lamarão 
fazendo dos dedos iscas 
para pescar camarão. 
— Atenção peço, senhores, 
também para minha leitura: 
também venho dos Egitos, 
vou completar a figura. 
Outras coisas que estou vendo 
é necessário que eu diga: 
não ficará a pescar 
de jereré toda a vida. 
Minha amiga se esqueceu 
de dizer todas as linhas; 
não pensem que a vida dele 
há de ser sempre daninha. 
Enxergo daqui a planura 
que é a vida do homem de ofício, 
bem mais sadia que os mangues, 
tenha embora precipícios. 
Não o vejo dentro dos mangues, 
vejo-o dentro de uma fábrica: 
se está negro não é lama, 
é graxa de sua máquina, 
coisa mais limpa que a lama 
do pescador de maré 
que vemos aqui vestido 
de lama da cara ao pé. 
E mais: para que não pensem 
que em sua vida tudo é triste, 
vejo coisa que o trabalho 
talvez até lhe conquiste: 
que é mudar-se destes mangues 
daqui do Capibaribe 
para um mocambo melhor 
nos mangues do Beberibe. 

João Cabral de Melo Neto – Morte e vida Severina: Auto do Natal 
Pernambucano – pp. 

08. Reconheça o aspecto estrutural em que o auto de 
João Cabral se aproxima dos autos de Gil 
Vicente: 

 
09. Há no texto elementos que dialogam com o 

nascimento de Cristo. Identifique-os: 
 
10. A previsão da segunda cigana diferencia-se em 

que da primeira? Ela é otimista? 
 
 


