
 

 

Tarefa Mínima 10 – 2ª Série – Interpretação de Texto 

Prof. Rogger 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Arte porque sim 
Júlia Rebouças 

  
Na tarde de 5 de novembro de 2015 uma barragem de rejeitos de mineração de ferro rompeu no município 

de Mariana, Minas Gerais, despejando cerca de sessenta milhões de metros cúbicos de lama e metais pesados 
em seiscentos e sessenta e três quilômetros de extensão do rio Doce, que deságua no oceano Atlântico. O 

volume de lama divulgado é contestado pela empresa responsável, assim como a toxidade do material. 
Registram-se índices de chumbo, arsênio e manganês acima de níveis seguros para o ecossistema. De acordo 
com o Ministério Público de Minas Gerais, condicionantes do licenciamento ambiental da barragem estavam 
sendo desrespeitadas, sem que houvesse a devida fiscalização, o que incluía um plano de emergência que 

poderia ter evitado a morte de dezessete pessoas e a total destruição do vilarejo de Bento Rodrigues. O 
território dos indígenas krenak, no vale do rio Doce, é totalmente destruído pela contaminação da lama. Não há 
mais possibilidade de pesca, plantio ou criação de animais. Sagrado para os Krenak, o rio é a entidade Watú – 
avô – por sua importância, grandiosidade e pelo respeito que emana. Hoje uma cerca separa as pessoas da 
margem intoxicada e infértil. Os rios somos nós todos, seres de água. Cada criança que nasce é uma nascente. 
[…] A cantora Elza Soares vem a público e entoa o fim do mundo. […] Elza canta para não enlouquecer, diz. 
Sua carreira começou num show de calouros na televisão, aos treze anos, a fim de levantar dinheiro para 

comprar remédios para seu filho recém-nascido. Diante de seu corpo negro, franzino, vestido com trajes risíveis 
para a plateia domingueira, ouviu do apresentador Ary Barroso a pergunta debochada de que planeta ela tinha 
vindo. Elza respondeu que vinha do planeta fome. Em dezembro de 2015, sábado à noite, cinco jovens negros 
estavam num carro na Zona Norte do Rio de Janeiro quando foram executados por policiais com cento e onze 

tiros de fuzil e revólver. Os policiais fraudam a cena do crime e forjam um auto de resistência. Extinção, 
especulamos sobre essa ameaça, que já é iminência. Como fazer brotar do solo humilhado, como abrir frestas 
para novas formas de vida? O amanhã está aqui e se parece com ontem. […] O xamã yanomami Davi 

Kopenawa trabalha com o etnólogo Bruce Albert para desenhar na pele do papel registros da cosmologia de seu 
povo. 

Narra sua história, que não é de um indivíduo, mas de um coletivo, com seus conhecimentos, narrativas, 
profecias. A história dos Yanomami, transmitida por meio de sonhos, chega na forma de um livro que escapa 
aos gêneros e às disciplinas do saber hegemônico ocidental. Generosamente, olha para nós, sujeitos do 
alheamento, e nos explica que a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos 

quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e 
emaranhada […] Puseram-se a desejar o metal mais sólido e mais cortante, que ele [Omama] tinha escondido 
debaixo da terra e das águas. Aí começaram a arrancar o minério do solo com voracidade. Construíram fábricas 
para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas e eles se 
apaixonaram por esses objetos como se fossem belas mulheres. Isso os fez esquecer a beleza da floresta […] 
E, assim, as palavras das mercadorias e do dinheiro espalharam-se por toda a terra de seus ancestrais. É o 

meu pensamento. Antes de o ano acabar, um menino kaingang de dois anos é degolado no colo da mãe por um 

homem que se aproximou lhe fazendo um afago. Um país na vertigem do presente. […] A arte vai à frente, as 
instituições vão atrás. Realizar a Bienal de São Paulo que se assenta em 2016 compreende o exercício de 
pensar, sempre e mais uma vez, no que pode a arte. Ou para que arte, ou para quem? […] Os estudantes 
secundaristas ocupam suas escolas. A demanda é educação de qualidade e repúdio ao sucateamento do ensino 
público. Denunciam o desvio de verba que seria usada para a compra de merenda escolar. Merenda escolar. 

[…] A polícia se chama choque e arranca os estudantes da escola. As mulheres ocupam. Na caminhada, um 
cordão de frente de mães que carregam seus bebês. A polícia se chama choque e acompanha o cortejo como se 

fosse um bicho esfomeado e açoitado, prestes a atacar. Os corpos das mulheres têm marcas de tinta da cor 
vermelha. A televisão da padaria transmite o debate num programa matutino. Os especialistas discutem se é 
estupro ou não o caso de uma jovem de dezesseis anos violentada por trinta e três homens. Vídeos com cenas 
do ocorrido viralizam nas redes sociais. Não há tinta vermelha suficiente para representar tanto sangue. […] 
Junho de 2016, dois meninos, um de dez e outro de onze anos, furtam um carro em um bairro nobre de São 
Paulo. Perseguidos, o de dez anos, que dirige o automóvel, é morto pela polícia militar. Dez anos. É feito um 

auto de resistência – o menino teria atentado contra a polícia. Os moradores do bairro nobre juntam-se para 

contratar advogados e defender os policiais em caso de processo. […] Uma semana antes de chegar junho, 
tem-se a notícia de que pelo menos oitocentos e oitenta imigrantes afogaram-se no mar Mediterrâneo tentando 
chegar ao continente europeu. Uma boate frequentada pela comunidade gay de Orlando, na Flórida, é invadida 
por um atirador que mata cinquenta pessoas. […] Como forjar imagens grávidas, palavras-sementes, formas 
mutantes. A necessidade da arte. O povo Aymará dos Andes chilenos diz que o futuro está em nossas costas, 



 
 

 
2 

incógnito, enquanto o passado está na nossa frente, diante de nossos olhos. […] Um artista de mãos dadas a 

um pajé tukano, soprando uma nuvem, pousados sobre o centro geodésico da América do Sul. Hoje é dia 14 de 
junho de 2016. 

 

REBOUÇAS, Júlia. Arte porque sim. VOLZ, J.; REBOUÇAS, J. (Org.) 32ª Bienal de São Paulo: Incerteza Viva: Catálogo. São Paulo: Fundação 
Bienal de São Paulo, 2016. 

  
01. (Ufjf-pism 3 2017) No texto, a autora mistura discurso direto e indireto. Retire do texto um caso de 

discurso indireto e transforme-o em um discurso direto.  
  
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
FELICIDADE 

 
1Olhou para o céu, certificando-se de que não ia chover. 
– Passa já pra dentro, Jaú. Olha a carrocinha! 

Jaú, costelas à mostra e rabinho impertinente, continuou impassível a se espichar ao sol, num desrespeito 
sem nome à sua dona e numa ignorância santa das perseguições municipais. 

2Clarete também teve o bom senso de não insistir, o que aliás era uma das suas mais evidentes 
qualidades. Carregou mais uma vez a boina escarlate sobre o olhar 3cinemático, bateu a porta com força – té 

logo, mamãe! – e desceu apressada, sob um sol de rachar pedras, a extensa ladeira para apanhar o bonde, 
pois tinha de estar às oito e meia, sob pena de repreensão, na estação Sul da Cia. Telefônica. 

No bonde, afinal, tirou da bolsa o reloginho-pulseira e deu-lhe corda. Era um bom relógio aquele. Também, 
era Longines e no rádio do vizinho, que se mudara, um sujeito mal-encarado, ouvira sempre dizer que era o 
relógio mais afamado do mundo inteiro. Fora presente de seu Rosas quando ela morava na avenida. E, à falta 
de outra coisa, foi remexendo o seu passado pequenino com a lembrança do seu Rosas. 

4Rosas. Que nome! Não lhe entrava na cabeça que uma pessoa pudesse se chamar Rosas. Nem Rosas, 

nem Flores. Que esquisitice, já se viu? 
Arregalou os olhos fotogênicos. 
– Que amor! 
Uma senhora ocupava o banco da frente, com um chapéu, rico, de feltro, enterrado até às sobrancelhas. O 

solavanco da curva não a deixou ter inveja. Calculou o preço, assim por alto: cento e poucos mil-réis, no 
mínimo. Quase seu ordenado. Quase... E sem querer voltou a seu Rosas. 

Fora ele quem lhe dera aquele reloginho. A mãe torcera o nariz, nada, porém, dissera. Devia contudo ter 
pensado dela coisas bem feias. Clarete sorriu. 5O rapaz da ponta, com o Rio Esportivo aberto nas mãos e os 
olhos pregados nela, sorriu também. Clarete 6arrumou-lhe em cima um olhar que queria dizer: idiota! e o rapaz 
zureta afundou os óculos de tartaruga na entrevista do 7beque carioca sobre o jogo contra os paulistas. 

(...) 
Praia de Botafogo. Meu Deus! Pendurou-se nervosamente na campainha, saltou e atravessou a rua sob o 

olhar perseguidor da rapaziada que ia no bonde. 

Houve tempo em que Clarete se chamava simplesmente Clara. Tinha, então, os cabelos compridos, 
pestanas sem rímel, sobrancelhas cerradas, uma magreza de menina que ajuda a mãe na vida difícil e um 
desejo indisfarçável de acabar com as sardas que lhe 8pintalgavam as faces e punham no narizinho arrebitado 
uma graça brejeira. 

Trabalhava numa fábrica de caixas de papelão e vinha para a casa às quatro e meia, quando não havia 
serão, doidinha de fome e recendendo a cola de peixe. 

Quando ela passava, os meninos buliam na certa: 

– Ovo de tico-tico! Ovo de tico-tico! 
Ela arredondava-lhes um palavrãozinho que aprendera na fábrica com a Santinha e continuava a subir a 

ladeira comprida, rebolando, provocante. (...) 
Verdade é que eles a chamavam de ovo de tico-tico, menos pelas sardas do que por despeito. Ela não dava 

confiança a nenhum – vê lá!... – e no coração deles andava uma loucura por Clarete. Ai! se ela quisesse!... – 
suspiravam todos intimamente. Ela, porém, não queria, estava mais que visto. E eles ficavam se regalando 

amoravelmente com o palavrãozinho jogado assim num desprezo superior, pela boca minúscula que todas as 
noites aparecia, tentadoramente se ofertando, nos seus sonhos juvenis. 

Marques Rebello 

Contos reunidos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

 
3cinemático − que se movimenta em várias direções 
6arrumar-lhe − dirigir-lhe 
7beque − zagueiro 
8pintalgar − pintar  
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02. (Uerj 2016)  Rosas. Que nome! Não lhe entrava na cabeça que uma pessoa pudesse se chamar Rosas. 

Nem Rosas, nem Flores. Que esquisitice, já se viu? 
Arregalou os olhos fotogênicos. 
– Que amor! 
Uma senhora ocupava o banco da frente, com um chapéu, rico, de feltro, enterrado até às sobrancelhas. 
(ref. 4) 
 

No trecho acima, o autor utiliza tanto o discurso indireto livre quanto o discurso direto. 
 
Transcreva uma frase que exemplifica o emprego do discurso indireto livre. Indique, ainda, a cena desse 
mesmo trecho que motivou o uso do discurso direto pela personagem.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
Leia o excerto do conto “A cartomante”, de Machado de Assis, para responder à(s) quest(ões) a seguir. 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a 
mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este 
ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras. 

– Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo 

da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: “A 
senhora gosta de uma pessoa...” Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no 
fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade... 

– Errou! interrompeu Camilo, rindo. 
– Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. 

Não ria de mim, não ria... 
Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos 

pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. 
Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... 

[...] 
Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a 

aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à 
casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. 

Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que 
entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para 
tornar menos dura a aleivosia do ato. 

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a 
verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz 
repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três 
cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum 

pretendente; tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: – a 
virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo. 

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria 
então sem remédio. 

(Contos: uma antologia, 1998.)  

 
 

03. (Unesp 2016)  O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas” foi 

construído em discurso indireto. 
Reescreva-o em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens e 
efetuando os demais ajustes necessários.  

  
04. (Uema 2015)  No texto narrativo, o autor preocupa-se basicamente em relatar a sucessão de fatos que 

ocorrem em um determinado espaço e tempo. Um dos recursos utilizados por ele é a escolha do discurso 
que determina a posição do narrador. O texto a seguir é um fragmento do conto “A confissão de Leontina”, 

que integra a obra Melhores Contos, de Lygia Fagundes Telles. Nele o narrador faz uso do discurso indireto. 
Leia-o com atenção.  

 
“(...) Seu Armando que é pianista lá do salão de danças já me aconselhou a não perder a calma e esperar 
com confiança que a justiça pode tardar mas um dia vem. Respondi então que confiança podia ter nessa 
justiça que vem dos homens se nunca nenhum homem foi justo para mim. (...)”  

 
Fonte: PORTELLA, Eduardo. A confissão de Leontina. In: Melhores Contos de Lygia Fagundes Telles.12 ed. São Paulo: Global, 2003.  

 
Reescreva o fragmento narrativo, utilizando o discurso direto. Faça as adaptações necessárias.  
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05. (Unicamp 2010)  “Os turistas que visitam as favelas do Rio se dizem transformados, capazes de dar valor 

ao que realmente importa”, observa a socióloga Bianca Freire-Medeiros, autora da pesquisa “Para ver os 
pobres: a construção da favela carioca como destino turístico”. “Ao mesmo tempo, as vantagens, os 

confortos e os benefícios do lar são reforçados por meio da exposição à diferença e à escassez. Em um 
interessante paradoxo, o contato em primeira mão com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são 
inacessíveis garante aos turistas seu aperfeiçoamento como consumidores.” 
No geral, o turista é visto como rude, grosseiro, invasivo, pouco interessado na vida da comunidade, 
preferindo visitar o espaço como se visita um zoológico e decidido a gastar o mínimo e levar o máximo. 
Conforme relata um guia, “O turismo na favela é um pouco invasivo, sabe? Porque você anda naquelas 

ruelas apertadas e as pessoas deixam as janelas abertas. E tem turista que não tem ‘desconfiômetro’: 
mete o carão dentro da casa das pessoas! Isso é realmente desagradável. Já aconteceu com outro guia. A 
moradora estava cozinhando e o fogão dela era do lado da janelinha; o turista passou, meteu a mão pela 
janela e abriu a tampa da panela. Ela ficou uma fera. Aí bateu na mão dele.” 
 

(Adaptado de Carlos Haag, Laje cheia de turista. Como funcionam os tours pelas favelas cariocas. 

Pesquisa FAPESP no. 165, 2009, p.90-93.) 

 

a) Explique o que o autor identifica como “um interessante paradoxo”. 
b) O trecho em itálico, que reproduz em discurso direto a fala do guia, contém marcas típicas da 

linguagem coloquial oral. Reescreva a passagem em discurso indireto, adequando-a à linguagem 
escrita formal.  

 


