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Nove das 10 obras foram utilizadas para a confecção das questões. Algo esperado de antemão. Como
sempre, a UFPR apresentou questões que abrangem:
- análise, levando em consideração ás relações entre obra e estilo de época.

Questão que abordou a obra Lucíola.
I - Um dos aspectos mais peculiares dessa obra é justamente seu peculiar foco-narrativo, uma fez que
temos um narrador em primeira pessoa (Paulo) que confidencia sua história de amor a uma interlocutora
(Sr. G.M.). Essa última responsável pela organização e publicação do livro, no plano ficcional.
II – A obra Lucíola não apresenta aspectos Naturalistas, sua conformação é Romântica quanto ao
sentimentalismo e à abordagem da burguesia carioca da metade para o final do século XIX.
III – Mesmo para Paulo, Lucia se impunha como um mistério a ser revelado, em sua totalidade, apenas no
final da obra.
IV – Há um lapso de tempo entre os fatos ocorridos na narrativa e o relato feito por Paulo. No final da
obra, quando narrador dialoga com sua interlocutora, fica nítido esse espaço temporal que permitiu ao
narrador refletir acerca do amor vivido.

Machado de Assis, quanto ao seu estilo Realista, foi tópico dessa questão.
Machado de Assis, quanto ao seu estilo Realista, foi tópico dessa questão.
1 - Machado de Assis, como bom Realista, passou bem longe de fazer uma literatura moralizante.
2 - A morte não funciona como forma de conciliação na obra realista machadiana, vide o conto “O
Enfermeiro”, obra na qual a morte estabelece o conflito na alma do Enfermeiro.
3 – Machado de Assis, enquanto autor Realista, sempre foi reconhecido pelo seu pessimismo e pela
descrença. Diferentemente dos autores do Romantismo, as boas ações não levarão, necessariamente, ao
reconhecimento. Isso ocorre tanto com a agulha quanto com o professor de melancolia.
4 – Embora tenha cometido o “assassinato”, o Enfermeiro tem sua imagem reconstruída pela sociedade
que o cerca. Em face disso, sente-se reabilitado e fica com a herança recebida. Terminando assim, rico e
sem arrependimentos.

Obra Fogo Morto, de José Lins do Rego, foi abordada quanto à composição de seus personagens:
Mestre José Amaro – embora em uma posição servil, demonstra uma intolerância aguda em relação ao
proprietário do engenho no qual vive e trabalha. Algo incoerente, haja vista sua dependência em relação
ao Lula de Holanda.
Marta, Olívia e Neném: Efetivamente são personagens marcadas pela opressão patriarcal vigente no
Brasil entre os séculos XIX e XX. Seus destinos, em face dessa opressão, estão relacionados à solidão e
à loucura.
Capitão Vitorino: Vitorino possui o sentido nobre dos gestos e uma percepção limitada da realidade, que o
leva investir contra tudo aquilo que lhe parece injustiça, sem medir a força do inimigo, nem pesar as
consequências de suas ações. Contesta o poder absoluto dos senhores de engenho, da polícia militar e
até dos cangaceiros, defendendo ideais éticos que parecem inviáveis na vida cotidiana da região.
Acredita que, pelo poder do voto, possa instaurar uma ordem institucional num meio em que a única lei é
o arbítrio dos latifundiários. Trata-se de um liberal humanista, mais preocupado com o uso e abuso da
força do que propriamente com os desníveis sociais existentes na sociedade da cana-de-açúcar. Posturas
impossíveis de serem aplicadas na realidade local.
Cangaceiros e autoridades: não há uma postura maniqueísta na forma com a qual José Lins do Rego
expos esses segmentos da realidade local. Todos são cruéis e defendem seus valores, sejam eles quais
forem.

Correlação entre a estrutura do poema “Legado” e a macroestrutura da obra “Claro Enigma” de Carlos
Drummond de Andrade.
Além de ser um soneto, o poema “Legado’ aponta, realmente, para uma redefinição da poesia
drummoniana. Isso é reiterado no último verso “havia uma pedra”, ou seja, um afastamento do momento
Modernista e uma aproximação da concepção clássica de estática.

A análise da peça “Eles não usam black-tie” de Gianfrancesco Guarnieri foi o foco dessa questão.
A peça tematiza o conflito pelo qual passam pai e filho, donos de concepções antagônicas de mundo.
Otávio (pai), sindicalista, vê na greve a forma de lutar pela melhoria de vida de toda uma classe. Já Tião
(filho) concebe a greve como uma ameaça à sua sobrevivência. Ambientada na favela, a peça retrata o
registro coloquial comum a esse meio.

Questão analítica acerca da obra Lavoura Arcaica de Raduan Nassar.
1 – Obra sem linearidade cronológica. No entanto, realmente, as tensões entre pai e filho, serão
ampliadas justamente pelo amadurecimento do narrador.
2 – Essa foi divisão estudada em sala:
PAI
GALHO DA DIREITA

MÃE

FILHOS MAIS VELHOS

GALHO DA ESQUERDA

PEDRO

FILHOS MAIS MOÇOS

VELHO

ANDRÉ

TRADIÇÃO

NOVO

RAZÃO

LIBERDADE

RELIGIOSIDADE (Bíblia)

EMOÇÃO//SENTIMENTOS

CONTINUIDADE//PERMANÊNCIA

NOVA COSMOVISÃO

VALORES MASCULINOS

RENOVAÇÃO//MUDANÇA

VALORES FEMININOS
3 – Não há a tentativa explícita de levar Ana, consigo. A paixão incestuosa por sua irmã Ana, e sua rejeição,
exercem papel fundamental na decisão de fugir da casa da família.
4 – Efetivamente, Iohána quebra seu discurso ao golpear a filha. Estabelecendo um fim bem diferente
daquele descrito na primeira festa.

