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Exercícios sobre tendências contemporâneas 

(prosa) 

07 
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RESUMO   
 

        

Leia abaixo dois excertos de Terra Sonâmbula, de Mia Couto.  

 Sabe, miúdo, o que vamos fazer? 

Você me vai ler mais desses escritos.  Mas ler agora, com esse escuro?  Acendes o fogo lá fora.  

Mas, com a chuva, a lenha toda se molhou.  Então vamos acender o fogo dentro do machimbombo. 

Juntamos coisa de arder lá mesmo.  Podemos, tio? Não há problema?  Problema é deixar este escuro 

entrar na cabeça da gente. Não podemos dançar nem rir. Então vamos para dentro desses cadernos. 

 

Mia Couto, Terra Sonâmbula. Rio de Janeiro: Record, 1993, p.10 e 152. 

1. No primeiro excerto, descreve-se a relação da personagem com o espaço narrativo. Considerando o 

conjunto do romance, caracterize a identidade narrativa de Muidinga em relação a esse espaço e 

 

 

2. No segundo excerto, o diálogo das duas personagens principais do romance aborda a questão da 

 

3. (...) Minutos depois, já sozinhos, o médico foi sentar-se ao lado da mulher, o rapazinho estrábico 

dormitava num canto do sofá, o cão das lágrimas, deitado, com o focinho sobre as patas dianteiras, 

abria e fechava os olhos de vez em quando para mostrar que continuava vigilante, pela janela aberta, 

apesar da altura a que estava o andar, entrava o rumor das vozes alteradas, as ruas deviam estar cheias 

de gente, a multidão a gritar uma só palavra, Vejo, diziam-na os que já tinham recuperado a vista, 

diziam-na os que de repente a recuperavam, Vejo, vejo, em verdade começa a parecer uma história 

doutro mundo aquela em que se disse, Estou cego. (...) Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um 

dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, 

penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem. A mulher do médico 

levantou-se e foi à janela. Olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e 

cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu-o todo branco, Chegou a minha vez, pensou. O 

medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava. 
JOSÉ SARAMAGO Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Em Ensaio sobre a cegueira, o autor testa os limites da expressão ao convencionar um novo sistema de 

pontuação. Uma dessas inovações diz respeito à representação do discurso direto, como se pode 

observar no diálogo representado.  Identifique dois recursos empregados para representar o discurso 

direto e explique o efeito que essa representação traz para o fluxo da narrativa. 
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Texto para as questões 4 e 5 

A Secretária 

Procuro um documento de que preciso com urgência. Não o encontro, mas me demoro a decifrar 

minha própria letra, nas notas de um caderno esquecido que os misteriosos movimentos da papelada 

pelas minhas gavetas fizeram vir à tona.  

Isso é que dá encanto ao costume da gente ter tudo desarrumado. Tenho uma secretária que é um 

gênio nesse sentido. Perdeu, outro dia, cinquenta páginas de uma tradução.  

Tem um extraordinário senso divinatório, que a leva a mergulhar no fundo baú do quarto da empregada 

os papéis mais urgentes; rasga apenas o que é estritamente necessário guardar, mas conserva com 

rigoroso carinho o recibo da segunda prestação de um aparelho de rádio, que comprei em S. Paulo 

em 1941. Isso me fornece algumas emoções líricas inesperadas: quem não se comove de repente 

quando está procurando um aviso de banco e encontra uma conta de hotel de Teresina de quatro anos 

atrás, com todos os vales das despesas extraordinárias, inclusive uma garrafa de água mineral? Caio 

em um estado de pureza e humildade; tomar uma água mineral em Teresina, numa saleta de hotel, 

quatro anos atrás...  

Não importa que ela faça sumir, por exemplo, minha carteira de identidade. Afinal estou cansado de 

saber que sou eu mesmo; não me venham lembrar essa coisa, que me entristece e desanima. Prefiro 

lembrar esse telefone de Buenos Aires que anotei, com letra nervosa, em um pedaço de maço de 

Que sei? Era, afinal, uma criatura humana, alguém que me procurava. Lamento que não estivesse em 

o uma 

 

Há papéis de visão amarga, que eu deveria ter rasgado dez anos atrás; mas a mão caprichosa de minha 

jovem secretária, que o preservou carinhosamente, não será a própria mão da consciência a me 

apontar esse remorso velho, a me dizer que devo lembrar o quanto posso ser inconsciente e egoísta? 

Seria melhor talvez esquecer isso; e tento me defender diante desse papel velho que me acusa do 

fundo do passado. Não, eu não fui mau; andava tonto; e pelo menos era sincero.  

esta carta tão afetuosa, tão cheia de histórias e tão longa a um amigo distante? Meus arquivos, na sua 

desordem, não revelam apenas a imaginação desordenada e o capricho estranho da minha secretária. 

Revelam a desarrumação mais profunda, que não é de meus papéis, é de minha vida.  

Sim, estou cheio de pecados; e quando algum dia for chamado a um tribunal, humano ou celeste, para 

me julgar, talvez a única prova a meu favor que encontre à mão seja essa pequena nota com um PG a 

ing

que saldei corretamente a nota da lavagem de um terno de brim à lavanderia Ideal, de Juiz de Fora, 

em 1936... E esta certeza humilde me dá um certo consolo.  

Rubem Braga 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 2009 
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4. No terceiro parágrafo, o cronista descreve ironicamente o modo de trabalhar de sua secretária ao 

relatar alguns fatos e, logo depois, fazer reflexões sobre eles. Transcreva desse parágrafo a frase que 

assinala a passagem dos fatos às reflexões e, em seguida, justifique por que há ironia na expressão 

 

5. O trecho "Mas para que diabo tomei tantas notas sobre a produção de manganês - e por que não 

mandei jamais esta carta tão afetuosa, tão cheia de histórias e tão longa a um amigo distante?" combina 

características da fala espontânea e da linguagem poética. Cite a expressão que dá a esse trecho o tom 

da fala espontânea. Em seguida, reproduza o fragmento que apresenta uma característica da 

linguagem poética e identifique o recurso empregado pelo cronista com essa finalidade. 

6. Conversa de abril 

É abril, me perdoareis. Estou completamente cansado. Retorno à aldeia depois de três dias de galope 

de jipe pelas estradas confusas de caminhões e poeira e explosões. Tenho no bolso um caderno de 

notas. Quereis que vos descreva essas montanhas e vales, e o que fazem os seres humanos neste tempo 

de primavera? DeixaiͲ me estirar o corpo na cama; depois tiro as botas. Ouvi-me. As montanhas, já vos 

descreverei as montanhas.  

Rubem Braga*  

Após a leitura do texto, de que modo pode-se entender o direcionamento informal da linguagem 

estabelecida? A qual gênero literário este excerto poderia ser designado? Desenvolver.  

7. Modificada 

Leia o trecho abaixo, retirado do conto Os sobreviventes, do livro Morangos mofados, de Caio 

Fernando Abreu. 

não importa o quê, como aquela fé que a gente teve um dia, me deseja também uma coisa bem bonita, 

uma coisa qualquer maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar em 

todos de novo, que leve para longe da minha boca esse gosto podre de fracasso, que derrota sem 

nobreza, não tem jeito, companheiro, nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum, 

ninguém dá mais carona e a noite já vem chegando. 

ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. São Paulo: Círculo do Livro, sd. p. 20. 

O trecho refere-se ao conflito de gerações e propõe como solução a viagem e o exílio? Justifique sua 

resposta.  

 

Textos para as questões 8 e 9 

 

O búfalo 

Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa. Os dois animais louros. A mulher desviou 

os olhos da jaula, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela viera buscar no Jardim 

Zoológico. Depois o leão passeou enjubado e tranquilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas 

-se a mulher tentando 

encontrar-se com o próprio ódio, mas era primavera e dois leões se tinham amado. Com os punhos 

nos bolsos do casaco, olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fechadas. 

Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes escurecia 

num sono, e então ela se refazia como na frescura de uma cova.  

Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Com a tola inocência do que é grande e leve 

e sem culpa. A mulher do casaco marrom desviou os olhos, doente, doente. Sem conseguir  diante 
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da aérea girafa pousada, diante daquele silencioso pássaro sem asas  sem conseguir encontrar dentro 

de si o ponto pior de sua doença, o ponto de ódio, ela que fora ao Jardim Zoológico para adoecer.  

LISPECTOR, Clarice. In: Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. (Fragmento) 

8. Quais são os fatos objetivos narrados nesse trecho? Eles caracterizam uma narrativa típica? Justifique.  

9. Qual é o motivo para a personagem estar naquele lugar? 

10. Vizinhos 

O vizinho do andar superior  e que nunca cheguei a ver  fazia às vezes ruídos esquisitíssimos, não 

consegui decifrá-los nas minhas noites acesas, eram ruídos noturnos: coisas esponjosas que se 

arrastavam pelo chão, pensei em panos úmidos, mas os ruídos passaram por variações, criaram vida e 

se puseram deslizantes como cobras indo e vindo num ritmo comandado. Muitas cobras  seria um 

amestrador de circo? Cessaram de repente e começou um barulho trepidante, ágil como o movimento 

circular de uma máquina de rodinhas, rodinhas de borracha, talvez um carrinho de boneca, embora 

certa noite as rodas do carrinho tomassem inesperadamente dimensões adultas, ficaram rodas mais 

responsáveis, difíceis  uma cadeira de paralítico? 

Os novos inquilinos que chegaram são silenciosos. Tão silenciosos que ouço no silêncio o som de uma 

pena raspando no papel uma letra caprichada  um velho escritor? Quando cessa o ruído rascante da 

pena que já deve estar muito usada, começa o ruído delicado de alfinetes caindo no chão, dezenas de 

alfinetes que depois são recolhidos numa caixinha de papelão. Quando a caixa transborda, são 

espetados numa almofadinha  um alfaiate? Fiquei adiando a pergunta que ia fazer ao porteiro sobre 

os meus vizinhos mas, eles se mudaram, chegaram inquilinos novos e até agora não ouvi nada. 

Absolutamente nada. Continuo esperando.  

TELLES, L -3.  

 

no Brasil nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. Trata-se de um período 

fundamentalmente marcado pelos avanços científicos e tecnológicos, pelo desenvolvimento dos 

meios de comunicação instantânea e de massa, pelo crescimento desenfreado das grandes cidades, 

consequentemente, pelo isolamento progressivo das pessoas, de um lado, seduzidas pelas 

comodidades materiais da tecnologia, pelo conforto doméstico; de outro, reféns da violência, do 

medo de se exporem ao desconhecido. Tendo isso em vista, responda ao que se pede a seguir. 

Qual o conflito que se estabelece na personagem-protagonista, ou seja, no narrador? 
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GABARITO 

 

Exercícios 

1. Muidinga, personagem que faz parte de um dos eixos da narrativa, contada em terceira pessoa, está em 

busca de sua identidade pessoal após ter sido acometido por uma enfermidade. O percurso da 

personagem no espaço narrativo do romance remete à situação histórica de Moçambique, destruída pela 

guerra e também passando por problemas de identidade social e cultural, devendo recuperar seu 

passado na p

justamente a situação de violência e pobreza decorrentes da guerra civil. Isso se manifesta, por exemplo, 

no local (machimbondo) onde se desenrola parte desse eixo narrativo. (Comentário do vestibular 

COMVEST)  

 

2. Os cadernos mencionados no segundo trecho são encontrados por Muidinga próximos do cadáver de 

Kindzu, e contêm o relato de sua vida. Trata-se do segundo eixo narrativo do romance, que aborda os 

anos da Guerra Civil e questões da tradição cultural moçambicana. A descoberta dos cadernos de Kindzu 

e a sua leitura pelo protagonista sugerem o poder da ficção em reconfigurar, por meio da imaginação, 

as identidades vulneráveis das personagens em trânsito por um país devastado pela guerra, propiciando 

a evasão da realidade imediata e uma breve celebração da vida.  (Comentário do vestibular COMVEST)  

 

3. Os recursos utilizados no excerto são:  falas antecedidas por vírgula e iniciadas por letra maiúscula. A 

ausência de pontuação convencional torna a narrativa mais fluente e aproxima a narrativa escrita de um 

texto oral, além de mesclar o discurso do narrador e o das personagens. 

 

4. A frase que assinala a passagem é "Isso me fornece algumas emoções líricas inesperadas", pois o "isso" 

retoma a descrição que o cronista vinha fazendo do modo de trabalhar da secretária e prepara o leitor 

para as reflexões que fará em relação a isso. Com relação à expressão "com rigoroso carinho", ela é 

irônica tanto por juntar duas características geralmente entendidas como antagônicas (rigor/carinho), 

quanto porque o recibo que ela se esmera em guardar é completamente inútil. 

 

5. Em suas crônicas, Rubem Braga tanto emprega o estilo coloquial da conversa amena e bem-humorada 

quanto adota o tom lírico que predomina no texto poético. Se o estilo coloquial é um traço da crônica 

moderna, a mescla desse coloquialismo com recursos próprios da linguagem poética dá ao texto de 

é típica da linguagem oral: além de conferir espontaneidade às palavras do cronista, a referida expressão 

poética. Nesse fragmento, para intensificar o valor afetivo da carta escrita para o amigo, mas não enviada, 

o cronista faz uso da repetição, um dos recursos mais empregados nos textos poéticos para representar 

a emoção que tais textos expressam. Além de enfatizar a comoção do cronista, a repetição do advérbio 

ade do trecho, realçando sua sonoridade e seu ritmo. (Comentário da 

Banca UERJ)  

 

6. O direcionamento informal da linguagem empregada no texto de Rubem Braga reflete uma construção 

que o autor faz entre seu diálogo e o interlocutor, ou seja, é necessário que haja essa ligação para que a 

mensagem seja passada, diretamente, para quem está lendo. Sendo assim, é possível entender que trata-

se de uma crônica, por conter traços literários e por também conversar com o leitor sobre assuntos do 

cotidiano.  
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7. O fragmento de Caio Fernando de Abreu não faz referência aos conflitos de gerações, de modo que não 

propõe uma solução para o exílio. De modo contrário, o tom coloquial do texto exprime certo olhar 

confessional para a obra, abordando o caráter intimista que há em Morangos Mofados, característica 

clássica do autor. Como uma forma e desabafo, o excerto trabalha, de modo íntimo, os pensamentos de 

Caio Fernando de Abreu.  

 

8. No trecho transcrito, a mulher de casaco marrom que anda pelo Jardim Zoológico, repentinamente, 

depara-se com o leão e a girafa. Dentro dessa cena, é possível entender certo tom de irreverência e 

banalidade da situação atípica do que fora narrado, essa percepção, claramente Clariceana, traz ao texto 

o conceito de epifania, que nada mais é do que o desenvolvimento de significados amplos e reflexivos 

dentro de situações banais.  

 

9. Através da narrativa, a personagem q -se, no caso, do 

adoecimento.  

 

10. O conflito estabelecido pela personagem principal, também narradora, é a angústia das novas relações 

modernas. Ao passo que a personagem não quer conhecer seus vizinhos, de modo direto, ela, 

incansavelmente, busca por informações deles, o que fazem e como são suas vidas em casa. Esse tipo de 

tratamento pode ser evidenciado no cenário pós-moderno, em que não há construções sólidas de 

relações amorosas e afetivas, mas sim uma elevação extrema do individual e só, como é a característica 

intimista do conto.  

 


