COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Professor: Vinícius
Questões
01. Adoniran Barbosa é um ícone do samba paulista. Os temas de suas composições giravam em torno dos tipos
humanos mais comuns e da realidade crua de uma metrópole que não para. Em suas músicas, usou sempre a
linguagem popular paulistana para dar vida a suas personagens. “Saudosa Maloca” (1951) conta um fato, que é
retratado a partir do ponto de vista de uma das personagens.
Saudosa Maloca*
Se o senhor não tá lembrado,
Dá licença de contá
Que aqui, onde agora está
Esse edifício arto,
Era uma casa veia,
Um palacete assobradado.
Foi aqui, seu moço,
Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímos nossa maloca.
Mas um dia,
Nóis nem pode se alembrá,
Veio os home c´as ferramentas
O dono mandô derrubá.
Peguemos todas nossas coisa
E fumos pro meio da rua
Apreciá a demolição.
Que tristeza que nóis sentia,
Cada tauba que caía

Doía no coração.
Mato Grosso quis gritá
Mas em cima eu falei:
“Os home tá cá razão
Nóis arranja outro lugá.”
Só se conformemos
Quando o Joca falou:
"Deus dá o frio conforme o cobertô."
E hoje nóis pega a paia** nas grama do jardim
E pra esquecê nóis cantemos assim:
Saudosa maloca, maloca querida,
Que dim donde nóis passemos os dias feliz de nossa
vida.
Saudosa maloca, maloca querida,
Que dim donde nóis passemos os dias feliz de nossa
vida.

*Maloca: casa muito pobre e rústica; lar.
**Pegar uma palha ou puxar uma palha: dormir.

A partir da leitura dessa música, redija uma notícia de jornal que informe ao leitor os fatos narrados. Seu texto deve:
 ser introduzido por um título (manchete);
 apresentar a narrativa do ponto de vista do veículo de comunicação;
 ser fiel aos fatos apresentados na letra da música, podendo haver acréscimo de detalhes, inventados por você, que
atualizem a narrativa e permitam adequá-la ao gênero “notícia de jornal”;
 apresentar a linguagem e a estrutura próprias do gênero;
 ter de 7 a 10 linhas.

Comentário / Resolução:
Questão que exigia do aluno a elaboração de uma notícia de jornal. Além do caráter narrativo, deve ser considerada a
coesão textual e uma sequência coerente dos fatos selecionados ou mesmo inventados pelo candidato. Como os
textos de apoio se caracterizam como poéticos, cabia ao candidato a transposição para a linguagem jornalística. Aula
1 da apostila 1 apresentava questões com esse mesmo enfoque.
A única surpresa foi a necessidade de título.

02. Pacifismo ou é integral ou não é pacifismo
A Grande Guerra (1914-1918) tem diversos nomes, sobrenomes, alcunhas e pseudônimos. Um deles, o mais veraz – a
Guerra Inacabada – é também o mais atual: os três grandes conflitos bélicos que ocupam manchetes e “escaladas” no
horário nobre são herdeiros diretos de uma guerra contínua e de uma paz fugaz, periódica, raramente levada a sério.
Na Ucrânia, Gaza e Síria combate-se com armas ultramodernas em guerras com mais de um século de existência. O
sangue que jorra é novo, as pendências são velhas, encarquilhadas. A Rússia nasceu na Ucrânia, que na realidade só
existiu como Estado soberano num remoto passado.
Antes de 1914, parte da Ucrânia era do Império Austro-Húngaro, a outra, do Império Russo. De um lado um kaiser
pretensamente esclarecido, do outro um czar absolutista e implacável. No meio, um vácuo político incapaz de
absorver etnias e povos diametralmente opostos. Parte do vácuo foi entregue à recém-criada Polônia.
Os cem anos do início da Grande Guerra começaram a ser lembrados desde 28 de junho deste ano, mesmo dia em
que, há cem anos, um jovem terrorista assassinou em Sarajevo o casal de arquiduques, herdeiros do Império AustroHúngaro. Em 1º de agosto de 1914 começaram as hostilidades, quando a Alemanha invadiu a neutra Bélgica. Cerca de
65 milhões de homens em armas durante mais de quatro anos. Cerca de 20 milhões ficaram nos campos de batalha.
Os tempos são outros, os mapas mudaram, as ideologias reescreveram relatos e biografias. A convergência da
nostalgia com o entretenimento dissolveu os horrores. O que falta ao salutar boom sobre a Grande Guerra é ressaltar
o papel dos diferentes movimentos pacifistas. Em 1911, o Nobel da Paz foi entregue a Alfred Hermann Fried, fundador
do primeiro periódico pacifista, “A Observação da Paz”. O Nobel da Paz de 1933 foi concedido ao jornalista inglês
Norman Angell, que ainda antes do primeiro tiro da Grande Guerra empenhava-se em convencer a humanidade da
eficácia da paz como um meio racional de resolver contenciosos entre nações. O escritor Romain Rolland, Nobel de
Literatura em 1915, continuou escrevendo seus panfletos antiguerreiros numa França delirante e patrioteira, até que
foi obrigado a recolher-se na Suíça. O que diferenciava esses pacifistas da maioria dos militantes contemporâneos era
a integralidade das suas convicções. Eram contra a beligerância, contra todos os beligerantes, inclusive seus
concidadãos.
O pacifismo meia-bomba onde os adversários são demonizados e os correligionários exaltados apenas camufla
velhas intolerâncias, pinta de branco rubros rancores. Exclui em vez de incluir e agregar. Nesta era da informação (ou
da desinformação, dá no mesmo), o pacifismo tem chance de tornar-se efetivo. Na base do 50%, é inútil.
Adaptado de Alberto Dines, 22 jul.2014. www.observatoriodaimprensa.com.br

Escreva um resumo do texto acima, com 10 linhas no máximo. Em seu texto, você deve:
 apresentar a tese do autor e fatos que ele utiliza para justificá-la;
 escrever com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto;
 mencionar o autor no corpo do resumo.

Comentário / Resolução:
Alberto Dines inicia sua argumentação aludindo aos cem anos da Primeira Guerra Mundial e nos lembrando dos
conflitos que dela se originaram e que, de certa forma, persistem até hoje. A partir daí, ele contrapõe diferentes
movimentos pacifistas do início do século como os de Alfred Hermann Fried e de Norman Angell com as convicções
dos militantes pacifistas contemporâneos que, segundo ele, defendem um pacifismo parcial. Logo, o aluno deveria
deixar claro que a tese do autor se baseia na crítica a tais militantes modernos, cujo posicionamento não privilegia a
busca pela paz de forma irrestrita.

03.

Comentário / Resolução:
Progressão de parágrafo. Nesse caso a UFPR apresentou um parágrafo dissertativo que trava da noção de brasilidade.
Como tese o parágrafo invalidou o conceito civilizatório, o fato de ser nascido no país e a falta – histórica - de unidade
dos “Hermanos. Cabia ao candidato apontar qual é a característica que sustenta a brasilidade no povo.

04. A placa ao lado reflete a existência de uma prática atual muito comum.
Escreva um texto argumentativo, de até 10 linhas, pondo em confronto as
informações contidas na placa e a referida prática vigente.
O seu texto deve:
 explicitar que prática é essa;
 assumir uma posição em relação a ela;
 apresentar argumentos que sustentem o seu posicionamento, seja ele qual
for.

www.mensagens10.com.br/mensagem/3424.
Acesso em 30 maio 2014.

Comentário / Resolução:
Texto de opinião baseado em uma placa presente em uma foto – texto verbal e não verbal. A partir da interpretação da
temática, cabia ao candidato expor seu ponto de vista acerca do uso de aparelhos que ofereçam acesso à internet em
lugares públicos e de notória interação social.

05. Observe, com atenção, o mapa.

Adaptado de: http://ongcea.eco.br/wp-content/uploads/2014/09/. Acesso em 02 nov.2014

O relatório da FAO (Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura-ONU), divulgado em 16/09/2014,
mostra a distribuição da fome no mundo. O mapa acima mostra a distribuição geográfica de áreas com diferentes
graus de concentração de pessoas que passam fome. Segundo a organização, no período de 1990-1992, 14,8% dos
brasileiros passavam fome. Para o período de 2012-2014, o índice brasileiro caiu para 1,7%.
Escreva um texto informativo/opinativo, de 10 a 12 linhas, a respeito da fome no mundo, destacando a
presença/ausência do problema nos diferentes continentes. Seu texto deve:
 apresentar um panorama geral do problema no mundo;
 levantar hipóteses que expliquem essa distribuição;
 comentar a situação do Brasil no presente quadro.

Comentário / Resolução:
Nesse caso a UFPR escolheu a redação de um texto informativo. Para tal, o candidato deveria se valer das
informações disponibilizadas em um mapa. A sequência proposta pela UFPR: apresentação de um
panorama>hipóteses que expliquem essa distribuição>comentar a situação do Brasil, além de exigir uma leitura atenta
do mapa, também exigiu uma interpretação da problemática. Dessa forma, além de avaliar a capacidade linguística do
aluno, permitiu que o aluno bem informado pudesse se valer dessa capacidade.

