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1. (Unesp 2015)  Texto 1 
 
Quanto mais as classes exploradas, o “povo”, sucumbem aos poderes existentes, tanto mais a arte se 
distanciará do “povo”. A arte pode preservar a sua verdade, pode tornar consciente a necessidade de 
mudança, mas apenas quando obedece à sua própria lei contra a lei da realidade. A arte não pode mudar o 
mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres que poderiam 
mudar o mundo. A renúncia à forma estética é abdicação da responsabilidade. Priva a arte da verdadeira 
forma em que pode criar essa outra realidade dentro da realidade estabelecida – o cosmos da esperança. A 
obra de arte só pode obter relevância política como obra autônoma. A forma estética é essencial à sua função 
social. 
 
MARCUSE, Herbert. A dimensão estética, s/d. Adaptado. 
 
 
Texto 2 
 
Foi com estranhamento que crítica e público receberam a notícia de que a escritora paulista Patrícia Engel 
Secco, com a ajuda de uma equipe, simplificou obras de Machado de Assis e de José de Alencar para facilitar 
sua leitura. O projeto que alterou partes do conto O Alienista e do romance A Pata da Gazela recebeu a 
aprovação do Ministério da Cultura para captar recursos com a lei de incentivo para imprimir e distribuir, 
gratuitamente, 600 000 exemplares. Os livros apresentam substituição de palavras e expressões com registro 
simplificado, como, por exemplo, a troca de “prendas” por “qualidades” em O Alienista. “O público-alvo do 
projeto é constituído por não leitores, ou leitores novos, jovens e adultos, de todos os níveis de escolaridade 
e faixa de renda”, afirmou Patrícia. Autora de mais de 250 títulos, em sua maioria infantis, ela diz que encontra 
diariamente pessoas que não leem, mas que poderiam se interessar pelo universo de Machado e Alencar se 
tivessem acesso a uma obra facilitada. 
 
KUSUMOTO, Meire. “De Machado de Assis a Shakespeare: quando a adaptação diminui obras clássicas”. 
http://veja.abril.com.br, 12.05.2014. Adaptado. 
 
 
Explique o significado da autonomia da obra de arte para o filósofo Marcuse. Considerando esse conceito de 
autonomia, explique o significado estético do projeto literário de facilitação de algumas obras de Machado de 
Assis e de José de Alencar.  
   
2. (Unesp 2015)  REDAÇÃO 
 
 
Texto 1 
 
 O Brasil era o último país do mundo ocidental a eliminar a escravidão! Para a maioria dos 
parlamentares, que se tinham empenhado pela abolição, a questão estava encerrada. Os ex-escravos foram 
abandonados à sua própria sorte. Caberia a eles, daí por diante, converter sua emancipação em realidade. 
Se a lei lhes garantia o status jurídico de homens livres, ela não lhes fornecia meios para tornar sua liberdade 
efetiva. A igualdade jurídica não era suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos 
que mais de trezentos anos de cativeiro haviam criado. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não seu legado. 
Trezentos anos de opressão não se eliminam com uma penada. A abolição foi apenas o primeiro passo na 
direção da emancipação do negro. Nem por isso deixou de ser uma conquista, se bem que de efeito limitado. 
 
COSTA, Emília Viotti da. A abolição, 2008. 
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Texto 2 
 
 O Instituto Ethos, em parceria com outras entidades, divulgou um estudo sobre a participação do 
negro nas 500 maiores empresas do país. E lamentou, com os jornais, o fato de que 27% delas não souberam 
responder quantos negros havia em cada nível funcional. Esse dado foi divulgado como indício de que, no 
Brasil, existe racismo. Um paradoxo. Quase um terço das empresas demonstra a entidades seriíssimas que 
“cor” ou “raça” não são filtros em seus departamentos de RH e, exatamente por essa razão, as empresas 
passam a ser suspeitas de racismo. Elas são acusadas por aquilo que as absolve. Tempos perigosos, em 
que pessoas, com ótimas intenções, não percebem que talvez estejam jogando no lixo o nosso maior 
patrimônio: a ausência de ódio racial. 
 Há toda uma gama de historiadores sérios, dedicados e igualmente bem-intencionados, que estudam 
a escravidão e se deparam com esta mesma constatação: nossa riqueza é esta, a tolerância. Nada 
escamoteiam: bem documentados, mostram os horrores da escravidão, mas atestam que, não a cor, mas a 
condição econômica é que explica a manutenção de um indivíduo na pobreza. [...]. Hoje, se a maior parte dos 
pobres é de negros, isso não se deve à cor da pele. Com uma melhor distribuição de renda, a condição do 
negro vai melhorar acentuadamente. Porque, aqui, cor não é uma questão. 
 
KAMEL, Ali. “Não somos racistas”. www.oglobo.com.br, 09.12.2003. 
 
 
Texto 3 
 
 Qualquer estudo sobre o racismo no Brasil deve começar por notar que, aqui, o racismo é um tabu. 
De fato, os brasileiros imaginam que vivem numa sociedade onde não há discriminação racial. Essa é uma 
fonte de orgulho nacional, e serve, no nosso confronto e comparação com outras nações, como prova 
inconteste de nosso status de povo civilizado. 
 
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil, 1999. Adaptado. 
 
 
Texto 4 
 
 Na ausência de uma política discriminatória oficial, estamos envoltos no país de uma “boa 
consciência”, que nega o preconceito ou o reconhece como mais brando. Afirma-se de modo genérico e sem 
questionamento uma certa harmonia racial e joga-se para o plano pessoal os possíveis conflitos. Essa é sem 
dúvida uma maneira problemática de lidar com o tema: ora ele se torna inexistente, ora aparece na roupa de 
alguém outro. 
 É só dessa maneira que podemos explicar os resultados de uma pesquisa realizada em 1988, em 
São Paulo, na qual 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito e 98% dos mesmos entrevistados 
disseram conhecer outras pessoas que tinham, sim, preconceito. Ao mesmo tempo, quando inquiridos sobre 
o grau de relação com aqueles que consideravam racistas, os entrevistados apontavam com frequência 
parentes próximos, namorados e amigos íntimos. Todo brasileiro parece se sentir, portanto, como uma ilha 
de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. 
 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário, 2012. Adaptado. 
 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma redação de gênero 
dissertativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
 
O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil  
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3. (Unesp 2015)  REDAÇÃO 
 
Texto 1 
 
O advogado Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que a redução da maioridade 
penal vai inibir jovens e criminosos: “O jovem de hoje é diferente do jovem de 1940, quando essa maioridade 
penal de 18 anos foi instituída. Agora, ele é bem informado, já compreende o que é uma atitude delituosa. 
Muitos jovens de 16 anos já estão empregados no crime organizado. A redução vai inibir os adolescentes e 
criminosos que aliciam menores.” 
 
(“Para ex-ministro do STF, redução da maioridade penal diminuiria crime”. www.folha.uol.com.br, 01.04.2015. 
Adaptado.) 
 
 
Texto 2 
 
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a redução da maioridade penal, 
debatida atualmente no Congresso Nacional, não deve diminuir a violência no país: “Não vamos dar uma 
esperança vã à sociedade, como se pudéssemos ter melhores dias alterando a responsabilidade penal. 
Cadeia não conserta ninguém.” 
 
(“‘Cadeia não conserta ninguém’, diz ministro sobre redução da maioridade”. http://g1.globo.com, 01.04.2015. 
Adaptado.) 
 
 
Texto 3 
 
A presunção de que ao adolescente de 16 anos falta o entendimento pleno da ilicitude da conduta que pratica 
podia encontrar justificativa décadas atrás, quando o Brasil era uma sociedade agrária e atrasada 
socialmente. Hoje, com a densificação populacional, o incremento dos meios de comunicação e o acesso 
facilitado à educação, esse adolescente amadurece muito mais rápido. 
O jovem de 16 anos já possui maturidade para votar. E o Código Civil, atento ao fato de que o jovem 
amadurece mais cedo, permitiu a emancipação aos 16 anos de idade. Emancipado, poderá constituir família, 
com os pesados encargos daí decorrentes como manutenção do lar e criação e educação da prole. Poderá 
também constituir uma empresa e gerenciá-la, respondendo, sem interferência de terceiros, por todas as 
obrigações inerentes ao exercício do comércio. 
É notório que os adolescentes se valem conscientemente da menoridade para praticar ilícitos infracionais, 
sabendo quanto são brandas as medidas passíveis de serem aplicadas a eles. 
Uma das causas da delinquência juvenil é a falta de políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. 
Mas a sociedade não pode esperar indefinidamente que essas políticas sejam implementadas. O problema 
deve ser enfrentado de duas formas: criando políticas sociais de trabalho, educação e emprego, mas 
simultaneamente fazendo jovens entre 16 e 18 anos responderem penalmente pelos seus atos. 
 
(Cláudio da Silva Leiria (promotor de justiça). “Questão de maturidade”. O Estado de S.Paulo, 05.04.2015. 
Adaptado.) 
 
 
Texto 4 
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Confrontado com situações extremas de violência e criminalidade, nas quais há adolescentes envolvidos, o 
Congresso Nacional de novo discute o rebaixamento da idade de responsabilidade penal de 18 para 16 anos 
como uma das soluções para o problema. 
No entanto, leve-se em conta que a maioria esmagadora dos criminosos são jovens entre 19 e 25 anos e 
adultos. Atrás do adolescente infrator, há sempre adultos. O núcleo duro da criminalidade violenta são 
organizações comandadas por adultos, que a polícia não consegue desbaratar por incompetência na coleta 
de informações, fraqueza da investigação e por manter, a despeito da consagrada impunidade, a concepção 
sabidamente equivocada de “guerra contra o crime”. 
O rebaixamento da idade penal é um logro que não terá nenhum efeito para aumentar a segurança dos 
cidadãos. Se as instituições brasileiras de tratamento de crianças e adolescentes infratores não educam nem 
regeneram, sendo masmorras disfarçadas apenas pelo nome, trancafiá-los em prisões de adultos seria 
condená-los à tortura, à violência sexual e à solitária. 
Está mais do que na hora de ir além do atual debate relativo ao estabelecimento arbitrário de uma idade 
mínima de responsabilidade pela infração das leis penais. Mas, enquanto não atingirmos essa etapa, o 
esforço do Estado democrático não deve ser de despejar mais e mais adolescentes miseráveis, pobres e 
afrodescendentes no sistema penal de adultos. O esforço deve ser no sentido de aperfeiçoar as atuais 
instituições de tratamento das crianças e adolescentes, para evitar que eles, tornados adultos, entrem naquele 
sistema. 
 
(Paulo Sérgio Pinheiro (ex-secretário de Estado de Direitos Humanos). “Adolescentes: o elo mais fraco”. Folha 
de S.Paulo, 11.01.2013. Adaptado.) 
 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma redação de gênero 
dissertativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
 
A redução da maioridade penal contribuirá para a diminuição da criminalidade no Brasil?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
A(s) próxima(s) questão(ões) toma(m) por base um poema de Luiz Gama (1830-1882), poeta, jornalista e 
líder abolicionista brasileiro, nascido livre e vendido como escravo pelo próprio pai, e um excerto da narrativa 
Doze anos de escravidão, de Solomon Northup (1808-1863), homem livre sequestrado em Washington em 
1841 e submetido à escravidão em fazendas da Louisiana, livro que serviu de base ao roteiro do filme 12 
anos de escravidão, dirigido por Steve McQueen. 
 
No cemitério de S. Benedito 
 
Em lúgubre recinto escuro e frio, 
Onde reina o silêncio aos mortos dado, 
Entre quatro paredes descoradas, 
Que o caprichoso luxo não adorna, 
Jaz da terra coberto humano corpo, 
que escravo sucumbiu, livre nascendo! 
Das hórridas cadeias desprendido, 
Que só forjam sacrílegos tiranos, 
Dorme o sono feliz da eternidade. 
 
Não cercam a morada lutuosa 
Os salgueiros, os fúnebres ciprestes, 
Nem lhe guarda os umbrais da sepultura 
Pesada laje de espartano mármore, 
Somente levantado em quadro negro 
Epitáfio se lê, que impõe silêncio! 
— Descansam n’este lar 1caliginoso 
O mísero cativo, o desgraçado!... 
 
Aqui não vem rasteira a vil lisonja 
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Os feitos decantar da tirania, 
Nem ofuscando a luz da sã verdade 
Eleva o crime, perpetua a infâmia. 
 
Aqui não se ergue altar ou trono d’ouro 
Ao torpe mercador de carne humana. 
5Aqui se curva o filho respeitoso 
Ante a lousa materna, e o pranto em fio 
Cai-lhe dos olhos revelando mudo 
A história do passado. Aqui nas sombras 
Da funda escuridão do horror eterno, 
6Dos braços de uma cruz pende o mistério, 
Faz-se o 2cetro 3bordão, andrajo a túnica, 
Mendigo o rei, o 4potentado escravo! 
 
Primeiras trovas burlescas e outros poemas, 2000. 
 
1. caliginoso: muito escuro, tenebroso. 
2. cetro: bastão de comando usado pelos reis. 
3. bordão: cajado grosso usado como apoio ao caminhar. 
4. potentado: pessoa muito rica e poderosa. 
 
 
Doze anos de escravidão 
 
 Houvera momentos em minha infeliz vida, muitos, em que o vislumbre da morte como o fim de 
sofrimentos terrenos — do túmulo como um local de descanso para um corpo cansado e alquebrado — tinha 
sido agradável de imaginar. Mas tal contemplação desaparece na hora do perigo. Nenhum homem, em posse 
de suas forças, consegue ficar imperturbável na presença do “rei dos horrores”. A vida é cara a qualquer coisa 
viva; o verme rastejante lutará por ela. Naquele momento, era cara para mim, escravizado e tratado tal como 
eu era. 
 Sem conseguir livrar a mão dele, novamente o peguei pelo pescoço e dessa vez com uma 
empunhadura medonha que logo o fez afrouxar a mão. Tibeats ficou enfraquecido e desmobilizado. Seu rosto, 
que estivera branco de paixão, estava agora preto de asfixia. Aqueles olhos miúdos de serpente que exalavam 
tanto veneno estavam agora cheios de horror — duas órbitas brancas precipitando-se para fora. 
 Havia um “demônio à espreita” em meu coração que me instava a matar o maldito cão naquele 
instante — a manter a pressão em seu odioso pescoço até que o sopro de vida se fosse! Não ousava 
assassiná-lo, mas não ousava deixá-lo viver. Se eu o matasse, minha vida teria de pagar pelo crime — se ele 
vivesse, apenas minha vida satisfaria sua sede de vingança. Uma voz lá dentro me dizia para fugir. Ser um 
andarilho nos pântanos, um fugitivo e um vagabundo sobre a Terra, era preferível à vida que eu estava 
levando. 
 
Doze anos de escravidão, 2014.  
 
 
4. (Unesp 2015)  No último parágrafo do excerto, explique por que o raciocínio de Solomon durante a luta 
contra Tibeats, um de seus proprietários, corresponde a um dilema.  
   
5. (Unesp 2015)  Tanto no poema de Luiz Gama quanto no excerto de Solomon Northup se verifica uma 
mesma concepção de morte para os escravos. Explique essa concepção comum aos dois textos e, a seguir, 
transcreva um verso da primeira estrofe do poema e a frase do primeiro parágrafo do excerto que expressam 
essa concepção.  
   
6. (Unesp 2015)  Indique os termos que exercem a função de sujeito nas orações que constituem os versos 
das referências 5 e 6 do poema de Luiz Gama e o que há de comum nesses versos no que se refere à posição 
que ocupam em relação aos respectivos predicados.  
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7. (Unesp 2015)  O filme 12 anos de escravidão, considerado uma excelente obra de arte cinematográfica 
pela crítica, tem seu roteiro baseado na narrativa Doze anos de escravidão. Assistindo-se ao filme e lendo a 
narrativa, percebe-se, por exemplo, a ausência no filme de algumas cenas presentes na narrativa. Esse fato 
deve ser considerado uma falha do filme? Justifique sua resposta.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
A(s) próxima(s) questão(ões) focaliza(m) um excerto de um comentário de Fernando Pessoa (1888-1935) e 
um poema de Olegário Mariano (1889-1958). 
 
Nota preliminar 
 
 1 – Em todo o momento de atividade mental acontece em nós um duplo fenômeno de percepção: ao 
mesmo tempo que temos consciência dum estado de alma, temos diante de nós, impressionando-nos os 
sentidos que estão virados para o exterior, uma paisagem qualquer, entendendo por paisagem, para 
conveniência de frases, tudo o que forma o mundo exterior num determinado momento da nossa percepção. 
 2 – Todo o estado de alma é uma paisagem. Isto é, todo o estado de alma é não só representável por 
uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem. Há em nós um espaço interior onde a matéria da nossa 
vida física se agita. Assim uma tristeza é um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia de sol no nosso 
espírito. E — mesmo que se não queira admitir que todo o estado de alma é uma paisagem — pode ao menos 
admitir-se que todo o estado de alma se pode representar por uma paisagem. Se eu disser “Há sol nos meus 
pensamentos”, ninguém compreenderá que os meus pensamentos estão tristes. 
 3 – Assim tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do exterior e do nosso espírito, e sendo o nosso 
espírito uma paisagem, temos ao mesmo tempo consciência de duas paisagens. Ora essas paisagens 
fundem-se, interpenetram- se, de modo que o nosso estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco da 
paisagem que estamos vendo – num dia de sol uma alma triste não pode estar tão triste como num dia de 
chuva – e, também, a paisagem exterior sofre do nosso estado de alma – é de todos os tempos dizer-se, 
sobretudo em verso, coisas como que “na ausência da amada o sol não brilha”, e outras coisas assim. 
 
Obra poética, 1965. 
 
 
Paisagem holandesa 
 
Não me sais da memória. És tu, querida amiga, 
Uma imagem que eu vi numa 1aguarela antiga. 
Era na Holanda. Um fim de tarde. Um céu lavado. 
Frondes abrindo no ar um pálio recortado... 
Um moinho à beira d’água e imensa e desconforme 
A pincelada verde-azul de um barco enorme. 
A casaria além... Perto o cais refletindo 
Uma barra de sombra entre as águas bulindo... 
E, debruçada ao cais, olhando a tarde imensa, 
Uma rapariguinha olha as águas e pensa... 
É loira e triste. Nos seus olhos claros anda 
A mesma paz que envolve a paisagem da Holanda. 
Paira o silêncio... Uma ave passa, 2arminho e 3gaza, 
À flor d’água, acenando adeus com o lenço da asa... 
 
É a saudade de Alguém que anda extasiado, a esmo, 
Com a paisagem da Holanda escondida em si mesmo, 
Com aquela rapariga a sofrer e a cismar 
Num pôr de sol que dá vontade de chorar... 
Ai não ser eu um moinho isolado e tristonho 
Para viver como na paz de um grande sonho, 
A refletir a minha vida singular 
Na água dormente, na água azul do teu olhar... 
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Toda uma vida de poesia, 1957. 
 
1. aguarela: aquarela. 
2. arminho: pele ou pelo do arminho; muito alvo, muito branco, alvura (sentido figurado). 
3. gaza: tecido fino, transparente, feito de seda ou algodão.  
 
 
8. (Unesp 2015)  No primeiro período do segundo parágrafo, Fernando Pessoa faz uma afirmação categórica, 
mas ainda nesse mesmo parágrafo a atenua. Transcreva o período em que ocorre essa atenuação e explique 
a razão apresentada pelo escritor para fazê-la.  
   
9. (Unesp 2015)  Considerando o que teoriza Fernando Pessoa em sua “Nota preliminar” sobre paisagem 
interna e paisagem externa, a que conclusão se chega sobre o modo como o eu lírico se expressa no poema 
“Paisagem holandesa”?  
   
10. (Unesp 2015)  “Em todo o momento de atividade mental acontece em nós um duplo fenômeno de 
percepção”.  
 
Na oração transcrita, que inicia o comentário de Fernando Pessoa, explique por que, sob o ponto de vista 
gramatical, a forma verbal “acontece” está flexionada na terceira pessoa do singular.  
   
11. (Unesp 2015)  O terceiro verso do poema de Olegário Mariano apresenta doze sílabas métricas e é 
constituído por três segmentos distintos. Transcreva esses três segmentos e, analisando-os um a um, como 
se fossem versos independentes, aponte o que há de comum e o que há de diferente entre eles, sob os 
pontos de vista do número de sílabas métricas e das posições dos acentos.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
A(s) questão(ões) a seguir toma(m) por base um poema de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). 
 
Fuga 
 

De repente você resolve: fugir. 
Não sabe para onde nem como 
nem por quê (no fundo você sabe 
a razão de fugir; nasce com a gente). 
 
É preciso FUGIR. 
Sem dinheiro sem roupa sem destino. 
Esta noite mesmo. Quando os outros 
estiverem dormindo. 
Ir a pé, de pés nus. 
Calçar botina era acordar os gritos 
que dormem na textura do soalho1. 
 
Levar pão e rosca; para o dia. 
Comida sobra em árvores 
infinitas, do outro lado do projeto: 
um verdor 
eterno, frutescente (deve ser). 
Tem à beira da estrada, numa venda. 
O dono viu passar muitos meninos 
que tinham necessidade de fugir 
e compreende. 
Toda estrada, uma venda 
para a fuga. 
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Fugir rumo da fuga 
que não se sabe onde acaba 
mas começa em você, ponta dos dedos. 
Cabe pouco em duas algibeiras2 
e você não tem mais do que duas. 
Canivete, lenço, figurinhas 
de que não vai se separar 
(custou tanto a juntar). 
As mãos devem ser livres 
para pesos, trabalhos, onças 
que virão. 
 
Fugir agora ou nunca. Vão chorar, 
vão esquecer você? ou vão lembrar-se? 
(Lembrar é que é preciso, 
compensa toda fuga.) 
Ou vão amaldiçoá-lo, pais da Bíblia? 
Você não vai saber. Você não volta 
nunca. 
(Essa palavra nunca, deliciosa.) 
Se irão sofrer, tanto melhor. 
Você não volta nunca nunca nunca. 
E será esta noite, meia-noite. 
em ponto. 
 
Você dormindo à meia-noite. 

 
(Menino antigo, 1973.) 
 
1soalho: o mesmo que “assoalho”. 
2algibeira: bolso de roupa.  
 
 
12. (Unesp 2015)  Esclareça o motivo do emprego de letras maiúsculas na palavra “fugir”, no verso 5, da 
repetição da palavra “nunca”, no verso 43, e explique o que há de comum entre esses dois recursos 
expressivos.  
   
13. (Unesp 2015)  Identifique uma forma verbal e um substantivo que, bastante retomados ao longo do poema, 
ilustram seu tema. Em seguida, valendo-se dessa informação, explique a oposição entre o último verso e o 
restante do poema.  
   
14. (Unesp 2015)  Que fase da vida é explorada pelo poema? Explicite o plano descrito pelo poema e o que 
sugere o verso 42.  
   
15. (Unesp 2015)  Explicite a decisão contida no verso 9 e explique o que se sugere nos versos 10 e 11 a 
respeito dessa decisão.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
A(s) questão(ões) a seguir focalizam um trecho de uma crônica do escritor Eça de Queirós (1845-1900) e 
uma tira da cartunista Ciça (Cecília Whitaker Alves Pinto). 
 
XXIV 
 
 O Parlamento vive na idade de ouro. Vive nas idades inocentes em que se colocam as lendas do 
Paraíso – quando o mal ainda não existia, quando Caim era um bom rapaz, quando os tigres passeavam 
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docemente par a par com os cordeiros, quando ninguém tinha tido o cavalheirismo de inventar a palavra 
calúnia! – e a palavra mente! não atraía a bofetada! 
 Senão vejam! Todos os dias aqueles ilustres deputados se dizem uns aos outros: É falso! É mentira! 
E não se esbofeteiam, não se enviam duas balas! Piedosa inocência! Cordura1 evangélica! É um Parlamento 
educado por S. Francisco de Sales! 
 O ilustre deputado mente! 
 Ah, minto? Pois bem, apelo... 
 Cuidam que apela para o espalmado da sua mão direita ou para a elasticidade da sua bengala? – 
Não, meus caros senhores, apela – para o País! 
 Quanta elevação cristã num diploma de deputado! Quando um homem leva em pleno peito, diante de 
duzentas pessoas que ouvem e de mil que leem, este rude encontrão: É falso! – e diz com uma terna brandura: 
Pois bem, apelo para o País! – este homem é um santo! Não entrará decerto nunca no Jockey-Club, donde a 
mansidão é excluída, mas entrará no reino do Céu, onde a humildade é glorificada. 
 É uma escola de humildade este Parlamento! Nunca em parte nenhuma, como ali, o insulto foi 
recebido com tão curvada paciência, o desmentido acolhido com tão sentida resignação! Sublime curso de 
caridade cristã. E veremos os tempos em que um senhor deputado, esbofeteado em pleno e claro Chiado2, 
dirá modestamente ao agressor, mostrando o seu diploma: –“Sou deputado da Nação Portuguesa! Apelo para 
o País! Pode continuar a bater!” 
 
(Uma campanha alegre. Agosto, 1871.) 
 
 
1cordura: sensatez, prudência. 
2Chiado: um bairro tradicional de Lisboa e importante área cultural em meados do século XIX. 
 

  
 
 
16. (Unesp 2015)  A sentença cristã “Oferece a outra face” pode ser entendida em um aspecto físico e em um 
aspecto moral. Transcreva a frase do último parágrafo da crônica em que um político alude a essa sentença, 
aponte qual aspecto quer realmente ressaltar e com que intenção o faz.  
   
17. (Unesp 2015)  Indique os dois planos de significação que o fragmento de crônica apresenta, identifique a 
figura de linguagem utilizada para produzir um deles e explique qual dos dois planos corresponde à opinião 
real do cronista.  
   
18. (Unesp 2015)  Comprovando com informações extraídas da tira, determine o que representa a 
personagem que faz as solicitações, o que deseja e em que medida o balão maior do último quadrinho revela 
uma frustração desse desejo.  
   
19. (Unesp 2015)  Indique a semelhança e a diferença entre a tira de Ciça e a crônica de Eça de Queirós, no 
que diz respeito aos alvos da crítica que fazem, e identifique a intenção dessa crítica nos dois textos.  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Português] 
Segundo Marcuse, uma obra autônoma é aquela que atende à função de dar origem a uma realidade diferente 
àquela estabelecida, cumprindo seu papel social; isso ocorre pois a obra autônoma incentiva e possibilita que 
indivíduos, com potencial para tal tarefa, tomem consciência e percebam a necessidade de mudança. Assim, 
ao repudiar essa capacidade da obra artística, exime-se da própria responsabilidade social. 
Isto posto, percebe-se que o projeto literário de facilitação de obras consagradas, como as citadas por Meire 
Kusumoto, afasta-se da linha de pensamento de Marcuse. Ao facilitar os textos, não é originada uma realidade 
diferente da estabelecida – ao contrário, a realidade estabelecida é conservada, ratificada. A facilitação do 
texto gera uma obra inexpressiva, pois não cumpre sua função política: ela não incentiva os indivíduos a 
subverterem a ordem estabelecida, não desperta a consciência da necessidade de mudança, inclusive nos 
indivíduos dotados dessa capacidade. A adaptação trata-se, como o próprio título da matéria defende, de 
uma diminuição das obras clássicas. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 
A teoria estética de Herbert Marcuse baseia-se nos princípios marxistas, realizando, contudo, uma crítica à 
visão ortodoxa desta teoria. Segundo a teoria estética marxista a obra de arte é um todo que representa a 
visão de mundo de determinadas classes sociais. Desta forma, a obra de arte possui a função política de criar 
uma consciência, porém esta criação é direcionada, intencional segundo os marxistas ortodoxos. 
Para Marcuse, a obra de arte possui uma função política em si mesmo, ou seja, ela é uma representação de 
uma visão de mundo que visa comunicar, abrir possibilidades, não necessariamente direcionar a visão 
daqueles que apreciar a obra. Assim, a obra de arte é autônoma por si e não necessita de direcionamento. 
Ela rompe com a consciência dominante por meio da experiência individual. Esta experiência é libertadora na 
medida em que leva o apreciador a sentir e refletir seu significado, comparando o que lhe foi proporcionado 
com sua própria experiência de mundo. 
Com relação ao projeto de facilitação de acesso a obras consagradas, de Machado de Assis e José de 
Alencar, a estética Marcuseana se posiciona contra, pois isto serve como forma de direcionamento do sentido 
político da obra de arte. A facilitação ao acesso não produziria uma experiência individual e libertária para o 
apreciador, mas sim uma doutrinação ao modificar a concepção original da obra, impedindo que ela, por si 
própria, desempenhasse sua função estética. Em outras palavras, a adaptação da obra literária, através da 
justificativa de facilitação de acesso, serviria como instrumental de controle e que pode ser utilizado em favor 
de interesses de classes dominantes.   
 
Resposta da questão 2: 
 A partir da leitura atenta dos textos apresentados em coletânea, é esperado que o aluno defenda uma tese 
sobre o tema apresentado. A análise dos textos apresentados leva-o a tecer opiniões sobre o assunto, as 
quais devem ser fundamentadas e problematizadas.  
A primeira temática solicitada – “o legado da escravidão” – encontra apoio no Texto 1, indicando que a atual 
situação dos negros do Brasil tem como causa a escravidão e sua abolição: esta, por ter sido um ato político 
desprovido de preocupação social, não correspondeu, em sua completude, a benefícios aos recém-libertos. 
As consequências desse ato, seguindo esta linha de pensamento, estão imbricadas ao preconceito contra 
negros no Brasil, a segunda temática solicitada. O Texto 2 leva o aluno a posicionar-se frente a dois aspectos 
importantes: a] a ideia bastante difundida de que o país é tolerante quanto ao preconceito; b] a tese de que a 
marginalização se dá por motivos econômicos e não de cor. O Texto 3 também provoca o aluno a ampliar a 
argumentação a partir da menção ao racismo, considerado um tabu. Finalmente, o Texto 4 traz uma 
observação crítica a respeito do comportamento do brasileiro frente ao assunto – merece destaque o fato de 
que a pesquisa fora realizada em 1988, indicando um paradoxo que persiste ao considerar a data de 
publicação do texto (2012). 
Esta base de argumentação precisa ser ampliada conforme a bagagem cultural do aluno, que poderia se valer 
de considerações tecidas após a leitura de textos apresentados no próprio exame da Unesp – nesta edição, 
a poesia de Luiz Gama e o trecho do livro 12 anos de escravidão, do escritor norte-americano Solomon 
Northup (sua adaptação para o cinema foi ganhadora do Oscar 2014). Ampliar estas referências, 
mencionando fatos atuais relacionados ao contexto brasileiro, como os crimes resultantes de preconceitos de 
cor e a política de cotas para ingresso em universidades, enriquecem a argumentação.   
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Resposta da questão 3: 
 A solicitação de uma redação dissertativa sobre o tema da redução da maioridade penal é precedida de uma 
coletânea de quatro textos que expressam visões antagônicas sobre o assunto. O primeiro e o terceiro, 
favoráveis a essa medida, argumentam que o acesso à informação e o amadurecimento dos jovens de hoje 
permitem plena consciência dos atos que praticam, pelo que devem ser responsabilizados como qualquer 
adulto. A reforçar a tese, o artigo de Cláudio da Silva Leiria estabelece um paralelo com as novas leis do 
código civil que considera o jovem de 16 anos apto para votar ou constituir família, responsabilizando-o pela 
manutenção do lar, criação e educação dos filhos. Já o segundo e o quarto discordam de tal medida, pois, 
devido às profundas desigualdades da sociedade brasileira, os que seriam atingidos por essa medida 
pertencem, quase sempre, às camadas mais vulneráveis da população, como adolescentes pobres e 
afrodescendentes. E ainda a confirmar a sua posição negativa, lembram as condições deploráveis dos 
presídios brasileiros e o sistema penal de adultos que em nada contribuiriam para a reinserção social desse 
jovens. Assim, a tese deveria direcionar-se para uma destas opções, partindo dos argumentos apresentados 
e, posteriormente,desenvolvidos com justificativas que conduzissem a uma conclusão coerente com a 
posição inicial.   
 
Resposta da questão 4: 
 O dilema de Solomon pode ser resumido pelo seguinte trecho: “Não ousava assassiná-lo, mas não ousava 
deixá-lo viver”. O escravo, em luta contra um de seus proprietários, passa por uma situação de impasse: 
assassinar Tibeats era seu desejo, porém seus problemas não se resolveriam. Caso o assassinato se 
confirmasse, o escravo seria morto como forma de punição; caso Tibests não morresse, este buscaria 
Solomon para se vingar. 

   
 
Resposta da questão 5: 
 Para ambos os autores, a concepção de morte para os escravos está relacionada ao término dos sofrimentos 
a que estiveram subjugados em vida. Luiz Gama escreve, na primeira estrofe do poema, “Dorme o sono feliz 
da eternidade.”; já Solomon Northup, no primeiro parágrafo do excerto, defende “o vislumbre da morte como 
o fim de sofrimentos terrenos”.   
 
Resposta da questão 6: 
 A referência 5 (“Aqui se curva o filho respeitoso”) apresenta como sujeito simples os termos “o filho 
respeitoso”, cujo núcleo é o substantivo “filho”. 
A referência 6 (“Dos braços de uma cruz pende o mistério”) apresenta como sujeito simples os termos “o 
mistério”, cujo núcleo é o substantivo “mistério”. 
Em relação aos predicados de ambas as referências nota-se que o sujeito de cada oração está posposto.   
 
Resposta da questão 7: 
 Ao considerar que o filme tem seu roteiro baseado na narrativa, não há falhas no filme. Trata-se, inclusive, 
de uma situação comum ao processo de adaptação de uma obra escrita a outra, de natureza diferente – neste 
caso, cinematográfica. 
Dois aspectos precisam ser considerados: o tempo e o aspecto visual. Na obra cinematográfica, o tempo 
limitado leva o roteirista a suprimir ou a adaptar passagens, levando leitores que ocasionalmente assistam à 
correspondente versão cinematográfica questionar a falta de detalhes. Além disso, por ser uma obra visual, 
os espectadores são menos instigados, uma vez que sua imaginação não é tão estimulada quanto ao que 
ocorre com os leitores. 
Porém, esses aspectos não são falhas do filme; a simples diferença de natureza entre as obras requer 
adaptação entre ambas.   
 
Resposta da questão 8: 
 O período em que ocorre tal atenuação é “E – mesmo que se não queira admitir que todo o estado de alma 
é uma paisagem – pode ao menos admitir-se que todo o estado de alma se pode representar por uma 
paisagem”. O emprego da locução conjuntiva concessiva “mesmo que” indica, gramaticalmente, a atenuação 
das afirmações anteriores. 
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Para o escritor, essa atenuação deve ser feita, pois sua primeira afirmação (“Todo o estado de alma é uma 
paisagem.”) é categórica e leva a questionamentos – daí a necessidade de explicar que tal paisagem pode 
ser compreendida também em sentido figurado, como representação de um estado de alma.   
 
Resposta da questão 9: 
 No poema “Paisagem holandesa”, o eu lírico menciona “(...) É a saudade de Alguém que anda extasiado, a 
esmo, / Com a paisagem da Holanda escondida em si mesmo”: há nítida correspondência entre o estado de 
alma maravilhado, “extasiado”, e a paisagem, a qual lhe está internalizada. 
A conclusão a que se chega é que o eu lírico de “Paisagem holandesa” corresponde à teoria de Fernando 
Pessoa a respeito de que “Todo o estado de alma é uma paisagem” ou, ao menos, pode ser representado 
por uma delas.   
 
Resposta da questão 10: 
 A concordância verbal prevê que o verbo seja conjugado conforme o número e o gênero do sujeito. Na oração 
dada, o sujeito do verbo “acontecer” é “um duplo fenômeno de percepção”, cujo núcleo é o substantivo 
“fenômeno”; desse modo, sendo o sujeito correspondente à terceira pessoa do singular, o verbo deve 
concordar com ele.   
 
Resposta da questão 11: 
 Os três segmentos do terceiro verso do poema de Olegário Mariano seguem o emprego do ponto final: a) 
Era na Holanda. b) Um fim de tarde. c) Um céu lavado.  
A escansão deles - [Um | céu | la | va (do)], [E | ra | na Ho | lan (da)] e [Um | fim | de | tar (de)] – indicam 
igualmente versos de 4 sílabas poéticas. 
Quanto aos acentos, em [a] eles recaem na 1ª e 4ª sílabas poéticas; porém, tanto em [b] quanto em [c] eles 
recaem na 2ª e 4ª sílabas poéticas.   
 
Resposta da questão 12: 
 Ao grafar a palavra “fugir” com letra maiúscula, o poeta reproduz a intensidade da emoção daquele momento. 
Além disso, provoca forte impacto no leitor, que se surpreende pelo inusitado do recurso gráfico por extrapolar 
as normas gramaticais consensuais. A repetição da palavra “nunca” enfatiza o desejo da emancipação do 
meio familiar e da necessidade imperativa de conhecer novos mundos.   
 
Resposta da questão 13: 
 Trata-se da forma verbal fugir e do substantivo fuga. O plano de fuga do menino, descrito de forma intensa 
ao longo do poema, acaba por não se realizar, já que no último verso, ele dorme tranquilamente, esquecendo 
o horário para a ação planejada.   
 
Resposta da questão 14: 
 “Menino antigo” reúne poemas que articulam visões da infância e da adolescência de Drummond, como 
acontece em “Fuga”, em que o poeta resgata um momento da infância, um passado que permanece intacto 
e atuante no presente. Na primeira e segunda estrofes, o desejo de fuga é desencadeador da elaboração de 
um plano, como estabelecer estratégias para ultrapassar obstáculos e suprir necessidades básicas: “ir a pé, 
de pés nus,/ levar pão e rosca para o dia/, canivete, lenço, figurinhas/ de que não vai se separar”. Finalmente, 
no verso 42, manifesta forte sensação de vingança ao imaginar o sofrimento que a sua ausência irá provocar: 
“Se irão sofrer, tanto melhor.”   
 
Resposta da questão 15: 
 Numa primeira leitura, os versos 9, 10 e 11 sugerem que o menino está preocupado em não acordar os 
moradores da casa com os ruídos que as botinas provocariam no chão de madeira, o que poderia ocasionar 
entraves ao seu plano de fuga. No entanto, esses versos devem ser analisados de forma metafórica e mais 
profunda. No verso 9, ele manifesta o desejo de abdicar de todo o conforto e bens materiais e nos versos 10 
e 11, o receio de que o tempo gasto com cuidados pessoais poderia refrear o impulso de ir embora, pelas 
hesitações e receios que estariam a ser reprimidos no mais profundo do seu íntimo.   
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Resposta da questão 16: 
 A última frase do texto, “Pode continuar a bater!”, alude à moral da tradição judaico-cristã que aconselha a 
não reagir fisicamente à agressão, expressa na frase “Oferece a outra face”. Atribuída a Jesus Cristo como 
repúdio à lei de “olho por olho e dente por dente” vigente àquela época, essa frase é associada à atitude 
passiva dos parlamentares que não reagem às acusações da oposição. Desta forma, o cronista estabelece 
ironicamente uma relação de analogia  entre a humildade cristã e o descaramento e imoralidade dos políticos, 
mais interessados em benefícios pessoais do que na defesa do bem público.   
 
Resposta da questão 17: 
 O fragmento apresenta um plano denotativo e um conotativo. Denotativamente, o cronista elogia os 
parlamentares que parecem viver na “idade de ouro”: “Piedosa inocência! Cordura evangélica! É um 
Parlamento educado por S. Francisco de Sales”. Em plano conotativo, o autor usa a ironia para criticar o 
comportamento desse grupo que não atende aos interesses do país e não se sente ofendido quando é 
desmascarado e acusado de mentiroso. Assim, a ironia, figura de linguagem que reproduz o contrário do que 
se pensa, permite inferir que a opinião do autor é criticar a classe política, denunciando um comportamento 
lesivo aos interesses da população.   
 
Resposta da questão 18: 
 No segundo quadro, a resposta à personagem (“Calma, povo”) indica, no vocativo, a entidade que fez as 
solicitações. Trata-se do povo, que exige medidas concretas da oposição face ao agravamento da situação 
política no país: “Mas precisa decidir, oposição”. No último quadrinho, a palavra “saco” revela a decepção da 
personagem perante o fato de os políticos estarem mais preocupados com a defesa dos seus interesses do 
que em legislar em benefício do povo.   
 
Resposta da questão 19: 
 A crítica expressa na tira de Ciça e na crônica de Eça de Queirós têm o mesmo alvo: parlamentares que 
legislam em benefício próprio sem se preocuparem em resolver situações prementes que afetam a maior 
parte da população. Enquanto na primeira, com linguagem verbal e não verbal, é o povo que critica os 
parlamentares fisiológicos, na segunda, em linguagem verbal, essa denúncia é feita pelo próprio Eça de 
Queirós numa das crônicas que compõem a obra “Uma campanha alegre”.   
  


