
 

 

Tarefa 12 professora Vanessa 
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
TEXTO I 
 

1Durante mais de trinta anos, o bondezinho das dez e quinze, que descia do Silvestre, parava como burro 
ensinado em frente à casinha de José Maria, e ali encontrava, almoçado e pontual, o velho funcionário. 

Um dia, porém, José Maria faltou. O motorneiro batia a sirene. Os passageiros se impacientavam. Floripes 
correu aflita a avisar o patrão. Achou-o de pijama, estirado na poltrona, querendo rir. 

– Seu José Maria, o senhor hoje perdeu a hora! Há muito tempo o motorneiro está a dar sinal. 
– Diga-lhe que não preciso mais. 
A velha portuguesa não compreendeu. 
– Vá, diga que não vou... Que de hoje em diante não irei mais. 
A criada chegou à janela, gritou o recado. E o bondezinho desceu sem o seu mais antigo passageiro. 
Floripes voltou ao patrão. Interroga-o com o olhar. 
– Não sabes que estou aposentado? 
(...) 
Interrompera da noite para o dia o hábito de esperar o bondezinho, comprar o jornal da manhã, bebericar 

o café na Avenida, e instalar-se à mesa do Ministério, sisudo e calado, até às dezessete horas. 
Que fazer agora? 
Não mais informar processos, não mais preocupar-se com o nome e a cara do futuro Ministro. 
Pela primeira vez fartava a vista no cenário de águas e montanhas que a bruma fundia. 
(...) 
4Floripes serviu-lhe o jantar, deixou tudo arrumado, e retirou-se para dormir no barraco da filha. 
2Mais do que nunca, sentiu José Maria naquela noite a solidão da casa. Não tinha amigos, não tinha mulher 

nem amante. E já lera todos os jornais. Havia o telefone, é verdade. Mas ninguém chamava. Lembrava-se que 
certa vez, há uns quinze anos, aquela fria coisa, pendurada e morta, se aquecera à voz de uma mulher 
desconhecida. A máquina que apenas servia para recados ao armazém e informações do Ministério 
transformara-se então em instrumento de música: adquirira alma, cantava quase. De repente, sem motivo, a 
voz emudecera. E o aparelho voltou a ser na parede do corredor a aranha de metal, 3sempre calada. O sussurro 
da vida, o sangue de suas paixões passavam longe do telefone de Zé Maria... 

Como vencer a noite que mal começava? 
(...) 
O telefone toca. Quem será? (...) 
Era engano! Antes não o fosse. A quem estaria destinada aquela voz carregada de ternura? Preferia que 

dissesse desaforos, que o xingasse. 
(...) 
Atirou-se de bruços na cama. E sonhou. Sonhou que conversava ao telefone e era a voz da mulher de há 

quinze anos... Foi andando para o passado... Abriu-se-lhe uma cidade de montanha, pontilhada de igrejas. E 
sempre para trás – tinha então dezesseis anos –, ressurgiu-lhe a cidadezinha onde encontrara Duília. Aí parou. 
E Duília lhe repetiu calmamente aquele gesto, o mais louco e gratuito, com que uma moça pode iluminar para 
sempre a vida de um homem tímido. 

Acordou com raiva de ter acordado, fechou os olhos para dormir de novo e reatar o fio de sonho que trouxe 
Duília. Mas a imagem esquiva lhe escapou, Duília desapareceu no tempo. 

(...) 
Toda vez que pensava nela, o longo e inexpressivo interregno* do Ministério que chegava a confundir-se 

com a duração definitiva de sua própria vida apagava-se-lhe de repente da memória. O tempo contraía-se. 
Duília! 
Reviu-se na cidade natal com apenas dezesseis anos de idade, a acompanhar a procissão que ela seguia 

cantando. Foi nessa festa da Igreja, num fim de tarde, que tivera a grande revelação. 
Passou a praticar com mais assiduidade a janela. Quanto mais o fazia, mais as colinas da outra margem 

lhe recordavam a presença corporal da moça. Às vezes chegava a dormir com a sensação de ter deixado a 
cabeça pousada no colo dela. As colinas se transformavam em seios de Duília. Espantava-se da metamorfose, 
mas se comprazia na evocação. 

(...) 
Era o afloramento súbito da namorada (...). 

 
ANÍBAL MACHADO 

A morte da porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. 
 
* Interregno: intervalo  
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01. (Uerj)  Depois de aposentar-se, José Maria passa a contemplar a natureza e a percebê-la de duas formas 
diferentes. 
Transcreva do texto uma passagem que exemplifique cada uma dessas percepções. Em seguida, explique a 
diferença entre elas.  

  
02. (Uerj)  No trecho que vai de Mais do que nunca (ref. 2) até sempre calada (ref. 3), o narrador empregou 

seis diferentes expressões para designar ou caracterizar o objeto usado para recados à distância. 
Distribua essas expressões em quatro grupos, de acordo com as seguintes atitudes do narrador em relação 
a esse objeto: 
- emprega uma metáfora visual, 
- formula uma avaliação positiva, 
- adota um ponto de vista neutro, 
- exprime um julgamento pejorativo.  

  
03. (Uerj)  No texto, o tempo funciona de duas maneiras no relato dos acontecimentos. 

O trecho abaixo exemplifica uma delas: 
 
Durante mais de trinta anos, o bondezinho das dez e quinze, que descia do Silvestre, parava como burro 
ensinado em frente à casinha de José Maria, e ali encontrava, almoçado e pontual, o velho funcionário. 
(ref. 1) 
 
Indique a noção do tempo que caracteriza este trecho. Transcreva, também, uma passagem do texto que 
revele outra concepção do tempo, justificando sua escolha.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Leia o fragmento da crônica “O filho do japonês”, de Maluh de Ouro Preto. 
 

“Ventava muito... A lua estava enorme, quase cheia, na noite do primeiro aniversário da morte do filho do 
japonês. Ventava muito... Da estrada, das ruas de terra batida, subia poeira fina, asfixiante, os galhos nus 
gemiam, nas encostas a relva tremia.Ventava muito... A água da enseada se encrespou de pequenas ondas 
sussurrantes, batendo nos rochedos limosos, nos cascos dançantes dos barcos parados, rolando, rolando seixos 
já redondos e polidos, búzios irisados de cores. Ventava muito... Aquela noite as traineiras voltaram cedo, os 
pescadores cercaram as redes mais depressa, foi mais rápida a rotina compassada do arrastão, e apesar do 
luar, as meninas e moças não foram brincar de roda. Ventava muito... Como sempre, a pequena aldeia junto ao 
mar estava quieta, tristonha e linda, na sua poesia de luzes vacilantes, árvores curvadas, casas humildes e 
caminhos ásperos. Ventava muito... Nas ruas corriam cães vadios, porcos gordos e cabritos velozes 
atravessavam a estrada, um cavalo pastava solitário, e a lua subia, prateada, enorme, quase cheia, na noite do 
primeiro aniversário da morte do filho do japonês. 

A viúva do japonês, mãe do morto, quis mandar dizer missa, e as filhas pediram ao pároco da cidade 
vizinha que viesse, mas o padre disse que não, que sentia muito, mas não podia, era tão longe e fora de mão, 
tão escondido o lugarejo onde nascera e vivera, mas não morrera o filho do japonês... O filho do japonês tinha 
20 anos. Forte, risonho, bonito, de tez morena e olhos amendoados, tinha um ar diferente na mistura do 
sangue caboclo e oriental. Exímio nadador e mergulhador, era quem melhor “matava” lagostas na redondeza, o 
fornecedor amigo dos turistas. Um dia, fez-se embarcadiço num pesqueiro de camarão, e deixando as lagostas 
e veranistas, a casa na beira da praia e o botequim herdado do pai, deixando as namoradas, a mãe viúva e as 
irmãs de olhos puxados, deixando a vila onde nascera e vivera, pôs-se a navegar de norte a sul do país, num 
barco grande que, certa vez, foi pra bem longe, para as bandas do Uruguai. Uma noite o vento soprou forte, 
fortíssimo, vento impetuoso de tormenta, águas furiosas entraram no barco, que se abriu, afundou, foi a pique, 
levando consigo os doze tripulantes, entre os quais o filho do japonês... 

(...) 
Ventava muito... A lua estava enorme, quase cheia na noite do primeiro aniversário da morte do filho do 

japonês. O padre não veio. Natividade, bombeiro sacristão, rezou o terço e ladainha dos mortos, a gente da 
aldeia cantou, cães latiram, o mar bateu mais forte na colina da capelinha branca, cantando também nos 
rochedos e seixos rolados, nos cascos dançantes dos barcos parados. Finda a reza, caladas as vozes, fechada a 
igreja, apagadas as velas, o vento continuou soprando sobre a vila adormecida, o mar continuou sussurrando, e 
a lua continuou crescendo, no silêncio imenso, na noite fria, linda, que marcou o primeiro aniversário da morte 
do filho do japonês.” 

PRETO, Maluh de Ouro. “O filho do japonês”. In: SALES, Herberto (org.) Antologia de crônicas. São Paulo: Ediouro, 2005, pp. 101-103.  
 

 
04. (Ufjf)  Pode-se afirmar que o primeiro parágrafo do texto é marcado pelo predomínio da descrição e o 

segundo pelo da narração. Identifique os elementos textuais dos parágrafos que permitem  demonstrar tal 
afirmativa.  
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
TEXTO I 

 
Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, 6longe, longe daqui, muito depois da 

Vereda-do-Frango-d’Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no 
Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas num 1covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. 
Miguilim tinha oito anos. Quando completara sete, havia saído dali, pela primeira vez: o Tio Terêz 
levou-o a cavalo, à frente da sela, para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, 

que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma, nunca pôde se 
esquecer: alguém, que já estivera no Mutum, tinha dito: – “É um lugar bonito, entre 7morro e morro, com 
muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte; e lá chove sempre...” 

Mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. 
Queixava-se, principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo tão 

sozinho, tão escuro, o ar ali era mais escuro; ou, mesmo na estiagem, qualquer dia, de tardinha, na hora do sol 
entrar. – “Oê, ah, o triste recanto...” – ela exclamava. Mesmo assim, enquanto esteve fora, só com o Tio Terêz, 
Miguilim padeceu tanta saudade, de todos e de tudo, que às vezes nem conseguia chorar, e ficava sufocado. E 
foi descobrir, por si, que, umedecendo as ventas com um tico de cuspe, aquela aflição um pouco aliviava. Daí, 
pedia ao Tio Terêz que molhasse para ele o lenço; 4e Tio Terêz, quando davam com um riacho, um 2minadouro 
ou um poço de grota, sem se apear do cavalo abaixava o copo de chifre, na ponta de uma correntinha, e subia 
um punhado d’água. Mas quase sempre eram secos os caminhos, nas chapadas, então Tio Terêz tinha uma 
cabacinha que vinha cheia, essa dava para quatro sedes; uma cabacinha entrelaçada com cipós, que era tão 
formosa. – “É para beber, Miguilim...” – Tio Terêz dizia, caçoando. Mas Miguilim ria também e preferia não 
beber a sua parte, deixava-a para empapar o lenço e refrescar o nariz, na hora do arrocho. Gostava do Tio 
Terêz, irmão de seu pai. 

5Quando voltou para casa, seu maior pensamento era que tinha a boa notícia para dar à mãe: o que o 
homem tinha falado – que o Mutum era lugar bonito... A mãe, quando ouvisse essa certeza, havia de se 
alegrar, ficava consolada. Era um presente; e a ideia de poder trazê-lo desse jeito de cor, como uma salvação, 
deixava-o febril até nas pernas. 3Tão grave, grande, que nem o quis dizer à mãe na presença dos outros, mas 
insofria por ter de esperar; e, assim que pôde estar com ela só, abraçou-se a seu pescoço e contou-lhe, 
estremecido, aquela revelação. 

GUIMARÃES ROSA 
Manuelzão e Miguilim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

 
Vocabulário: 
ref. 1: covoão – baixada estreita e profunda 
ref. 2: minadouro – olho d’água, quase sempre nascente de um córrego ou de um ribeirão  
 
05. (Uerj)  “e Tio Terêz, quando davam com um riacho, um minadouro ou um poço de grota, sem se apear do 

cavalo abaixava o copo de chifre, na ponta de uma correntinha, e subia um punhado d’água. Mas quase 
sempre eram secos os caminhos, nas chapadas, então Tio Terêz tinha uma cabacinha que vinha cheia, essa 
dava para quatro sedes; uma cabacinha entrelaçada com cipós, que era tão formosa.” (ref. 4) 
Quando voltou para casa, seu maior pensamento era que tinha a boa notícia para dar à mãe: o que o 
homem tinha falado – que o Mutum era lugar bonito... (ref. 5) 
Identifique o foco narrativo do texto de Guimarães Rosa. Em seguida, indique três recursos linguísticos 
empregados pelo narrador, nos fragmentos acima, para aproximar-se do universo infantil.  

  
06. (Uerj)  Guimarães Rosa se caracteriza pela linguagem instigante que encanta e desconcerta, permitindo ao 

leitor familiarizar-se com o potencial criativo da Língua Portuguesa. 
Observe o fragmento do texto: 
“Tão grave, grande, que nem o quis dizer à mãe na presença dos outros, mas insofria por ter de esperar;” 
(ref. 3) 
Aponte o significado do prefixo da palavra sublinhada e explicite, em uma frase completa, o sentido dessa 
palavra.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO I 
 

Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. 
Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o 

desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas; João 
Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao Arquimedes a composição tipográfica; para 
a composição literária convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o 
plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na 
capa. (...) 

Mas o otimismo levou água na fervura, compreendi que não nos entendíamos. 
João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. 

Calculem. 
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Padre Silvestre recebeu-me friamente. Depois da revolução de outubro, tornou-se uma fera, exige 
devassas rigorosas e castigos para os que não usaram lenços vermelhos. Torceu-me a cara. (...) 

Afastei-o da combinação e concentrei as minhas eperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, 
periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. 

Trabalhamos alguns dias. (...) 
A princípio tudo correu bem, não houve entre nós nenhuma divergência. A conversa era longa, mas cada 

um prestava atenção às próprias palavras, sem ligar importância ao que o outro dizia. Eu por mim, 
entusiasmado com o assunto, esquecia constantemente a natureza de Gondim e chegava a considerá-lo uma 
espécie de folha de papel destinada a receber as ideias confusas que me fervilhavam na cabeça. 

O resultado foi um desastre. Quinze dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro 
apresentou-me dois capítulos datilografados, tão cheios de besteiras que me zanguei: 

-Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá 
ninguém que fale dessa forma! 

Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou 
amuado que um artista não pode escrever como fala. 

-Não pode? perguntei com assombro. E por quê? 
Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. 
- Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, Seu Paulo. A gente discute, briga, trata de 

negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, 
ninguém me lia. 

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo. São Paulo: Martins, 1969.) 
 

TEXTO II 
 

LEITURA E ESCRITA COMO EXPERIÊNCIA - O AVESSO 
 

Quando penso na leitura como experiência (na escola, na sala de aula ou fora delas), refiro-me a 
momentos em que fazemos comentários sobre livros ou revistas que lemos, trocando, negando, elogiando ou 
criticando, contando mesmo. Enfim, situações em que - tal como uma viagem, uma aventura - fale-se de livros 
e de histórias, contos, poemas ou personagens, compartilhando sentimentos e reflexões, plantando no ouvinte 
a coisa narrada, criando um solo comum de interlocutores, uma comunidade, uma coletividade. O que faz da 
leitura uma experiência é entrar nessa corrente em que a leitura é partilhada e, tanto quem lê, quanto quem 
propiciou a leitura ao escrever, aprendem, crescem, são desafiados. 

Defendo a leitura da literatura, da poesia, de textos que têm dimensão artística, não por erudição. Não é o 
acúmulo de informação sobre clássicos, sobre gêneros ou sobre estilos, escolas ou correntes literárias que torna 
a leitura uma experiência, mas sim o modo de realização dessa leitura: se é capaz de engendrar uma reflexão 
para além do seu momento em que acontece; se é capaz de ajudar a compreender a história vivida antes e 
sistematizada ou contada nos livros. 

(KRAMER, Sônia. In: ZACCUR, Edwiges (org.). A magia da linguagem. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 1999.) 
  
07. (Uerj)  Compare os textos I e II. 

a) Embora, em ambos os textos, haja uma primeira pessoa que se manifesta, eles diferenciam-se 
claramente pelo fato de o primeiro ser narrativo e o segundo, argumentativo. Apresente um aspecto 
do texto I que se relacione à sua composição narrativa e um do texto II que demonstre seu teor 
argumentativo. 

 
 
 


