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 O herói do romance representa muito mais o indivíduo do que o povo a
quem pertence. O tempo da glorificação das conquistas pátria, por meio do
herói, havia passado (os longos poemas épicos entraram em declínio a
partir da segunda metade do século XVIII).

 Na narrativa moderna, é a força do caráter que define o herói. Ele enfrenta
uma série de problemas cotidianos e luta para superá-los sem qualquer tipo
de auxílio divino.
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 O Romance é um dos gêneros narrativos (ficção) de mais aceitação nos
dois últimos séculos, atingindo um público bastante variado, uma vez
que há romances para todos os gostos.

 Apresenta formas altamente elaboradas e inovadoras, que exigem do
leitor um esforço cognitivo para sua compreensão.
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 O que caracteriza o romance é o fato de contar uma história. A história narrada,
também chamada diegese, é a essência dos textos narrativos: conto, novela,
apólogo, fábula, parábola, crônica...

 O romance é mais extenso, mais complexo, simultâneo e, sobretudo, reflete
continuidade: cada obra é a resposta às obras precedentes, cada obra contém toda
a experiência anterior do romance.

 O romance, considerado o filho bastardo da epopeia, tornou-se a forma literária que
melhor exprimia os anseios da nascente burguesia, produto das revoluções
Comercial e Industrial, que derrubaram o absolutismo político e cultural.
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 No campo da literatura, o romance, especialmente no século XX, tornou-se a
forma artística mais apta a expressar as perplexidades da nossa realidade.

 O romance deu mostras de uma extraordinária vitalidade, impondo-se como a
forma de arte mais rica e mais surpreendente.

 A popularidade do romance no século XIX é explicada por que ele traz histórias
de pessoas muito semelhantes ao público leitor, que também enfrenta uma
série de obstáculos cotidianos.
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 A temática do romance é variada como multiforme é a vida:

1. Picaresco (de personagem astuto, ardiloso, velhaco, malandro)

2. Cavaleiresco (quixotesco)

3. Aventura (em geral os romances românticos)

4. Sentimental (Manon Lescaut, do Abade Prévost)

5. Histórico (Ivanhoé, Walter Scott)
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6. Autobiográfico (Memórias Póstumas de Brás Cubas)

7. Capa e espada (Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas)

8. Gótico ou terror Moby Dick, de Herman Melville)

9. Psicológico (Dom Casmurro)

10. Formação (O ateneu)
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11. Naturalista (O cortiço)

12. Existencialista / psicanalítico (A hora da estrela / O lustre)

13. Realismo crítico (São Bernardo / Vidas secas)

14. Realismo fantástico (Cem anos de solidão)

15. Experimentalismo formal (Grande sertão: veredas)

16. Absurdo humano (O processo)
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 ROMANCE DE AÇÃO
 ROMANCE DE PERSONAGEM (análise psicológica)
 ROMANCE DE ESPAÇO

 Os melhores ficcionistas em prosa da modernidade souberam revestir temas e
personagens do mais profundo sentido humano, enriquecendo suas histórias
imaginárias com a reflexão histórica, o ensaio filosófico, a descoberta científica, o
pensamento político, a introspecção psicológica, a revolução ética, a renovação
linguística.
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1. Romances de tensão mínima – o conflito existe, mas as personagens não se
destacam da paisagem que as condicionam. Ex.: alguns romances de Jorge Amado
e José Lins do Rego...

2. Romances de tensão crítica – o herói opõe-se e resiste agonicamente às
pressões da natureza e do meio social. As obras de Graciliano Ramos, Rachel de
Queiroz e alguns romances de José Lins do Rego.

(Lucien Goldmann)
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3. Romances de tensão interiorizada – o herói não se dispõe a enfrentar a
antinomia EU/Mundo pela ação: evade-se, subjetivando o conflito. Romances
de Lúcio Cardoso, Lygia Fagundes Telles, O. G. Rego de Carvalho...

4. Romances de tensão transfigurada – o herói procura ultrapassar o conflito
que o constitui existencialmente pela transmutação mítica ou metafísica da
realidade. Guimarães Rosa, Clarice Lispector...

(Lucien Goldmann)

16





 LEITURA
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
 ANÁLISE LINGUÍSTICA
 VOCABULÁRIO
 COMPETÊNCIA LEITORA
 HABILIDADE DE LEITURA

18





 LEITURA
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
 ANÁLISE LINGUÍSTICA
 VOCABULÁRIO
 COMPETÊNCIA LEITORA
 HABILIDADE DE LEITURA

20



José Lins do Rego

Ummoleque chegou gritando:

– O partido da Paciência está pegando fogo!

Tinha sido faísca de trem, na certa.

O povo todo correu para lá, com enxadas, foices, pedaços de pau. Via-se o fumaceiro do outro

lado do rio, tomando o céu todo.

–Mande chamar o pessoal do eito, gritava o meu avô.

E com pouco mais chegavam os cabras em disparada, para os lados do partido. O fogo ganhava o

canavial com uma violência danada. As folhas de cana estalavam como taboca queimando.

Parecia tiroteio de verdade.

– Corta o fogo no Riacho do Meio!
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Era o único jeito de atalhar o incêndio para salvar o resto do partido, meter a

enxada e a foice no riacho que cortava o canavial, abrindo aceiros de lado a lado.

A casa de palha do negro Damião, o fogo comeu num instante. Nem tiveram tempo

de tirar os trastes. O vento soprava, sacudindo faíscas a distância. Mil línguas de

fogo devoravam as canas maduras, com uma fome canina. E o vento insuflando

este apetite diabólico, com um sopro que não parava. Mas os cabras do eito

estavam ali para conter aquela fúria. E o meu tio Juca no meio deles. As enxadas

tiniam no massapê, as foices cantavam nas touceiras de cana, abrindo os aceiros

para esbarrar a carreira das chamas. E davam no fogo com galhas de mato verde,

gritando como se estivessem numa batalha corpo a corpo.
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Ficávamos de longe, vendo e ouvindo as manobras e o rumor do combate. Os meus olhos

choravam com a fumaça, e o cheiro de mel de cana queimada recendia no ar. Descia

gente das caatingas para um adjutório. E com o escurecer, o fogo era mais vermelho.

Agora as chamas subiam mais para o alto, porque o vento abrandava. Os cabras pisavam

por cima das brasas, chamuscavam os cabelos, nessa luta braço a braço com um inimigo

que não se rendia.

– Olha a casa de Zé Passarinho pegando fogo!

Zé Guedes correu para dentro das chamas, e voltou com a velha Naninha, entrevada, nos

braços, sacudindo-a no chão como um saco de açúcar.

– Ataca o fogo, gritava meu tio, de panavueiro na mão.
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O meu tio Juca crescia para mim, neste arranco de coragem com seus cabras. Estava

metido com eles no mesmo perigo e no mesmo aperreio.

Vinham chegando moradores de Maravalha e de Taipu. E eram para mais de quinhentos

homens que enfrentavam o inimigo desesperado. Não passaria mais do riacho, porque

todo ele estava tomado de aceiros. E gente com galhos nas mãos para esperar o avanço.

O vento abandonara o aliado no campo da luta. E só se via gente de pé queimado, de

cara tisnada; de olhos vermelhos, de roupas em tiras. Zé Guedes com os peitos em chaga

viva. E o pretume do canavial fumaçando.

– É preciso deixar gente nos aceiros a noite toda.

No engenho, o meu avô botava jucá nos feridos. A destilação se abria para uma bicada a

boca de fogo podia fazer mal. E o eito esperava por eles de manhãzinha.
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01. depreende-se do fragmento do romance, que a causa do incêndio

a) foi inverossímil porque o vento facilitaria a propagação.

b) foi proposital em face da rivalidade constante entre os senhores de

engenho.

c) foi acidental, pois a fagulha poderia ter caído no riacho.

d) foi incidental, pois os cabras vieram logo acudir.

e) foi casual, já que o tio Juca não tinha inimigos.

25



02. A casa de Damião foi rapidamente destroçada

a) por estar situada longe do riacho

b) em virtude do desleixo de seu proprietário.

c) porque os cabras do tio Juca não gostavam do negro.

d) por causa da fácil combustão do material de que era construída.

e) porque ficava bem no meio do canavial.

26



03. A ambiência nordestina do texto revela-se em todas as seguintes palavras:

a) engenho, fogo, vento e canavial.

b) engenho, fome, enxadas e caatinga.

c) engenho, fumaça, fogo e jucá.

d) engenho, canavial, caatinga e jucá.

e) engenho, faísca, mato e cabras.
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04. A sucessão de metáforas, do mesmo campo semântico, no parágrafo

que começa “A casa de palha . . .”, procura mostrar

a) a violência feroz do vento.

b) a fúria devastadora e devoradora do fogo.

c) a bravura e intrepidez dos cabras do tio Juca.

d) a rapidez com que se propagou o incêndio.

e) a inercia do proprietário diante da catástrofe.
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05. Para evitar o alastramento do fogo

a) usou-se a água do Riacho do Meio.

b)utilizaram-se as próprias folha de cana

c) esperou-se o abrandamento do vento.

d) desbastaram-se as margens do riacho.

e) contou-se com o auxílio do vento.
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06. “O vento abandonara o aliado no campo da luta.” significa que

a) o fogo fora extinto.

b) os homens não tinha mais a ajuda do vento.

c) o canavial começava a enegrecer.

d) os homens terminavam os aceiros.

e) as labaredas perdiam a impetuosidade.
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07. O primeiro sinal de que o vento começara a ajudar os homens foi (foram)

a) a destruição da casa do negro Damião.

b) a verticalidade das labaredas

c) os estampidos das folhas de cana.

d) a horizontalidade das chamas.

e) o cheiro de mel da cana queimada.
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08. O tio Juca era o grande maestro que regia seus cabras ao combate às

chamas. Sua batuta era

a) um chicote.

b) um facão.

c) um galho de árvore.

d)uma enxada.

e) uma foice.
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09. Tio Juca deixaria de merecer a admiração do narrador se

a) deixasse o combate ao incêndio exclusivamente a seus cabras.

b)não fosse ajudado por mais de quinhentas pessoas.

c) o fogo atravessasse o riacho.

d) fizesse seus homens abandonar o eito.

e) o vento deixasse de soprar.
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10. Uma das cenas de bravura épica do texto é:

a) a destruição da casa de Damião.

b) homens dando no fogo com galhos de mato verde.

c) a casa de Zé Passarinho pegando fogo.

d)o pretume do canavial fumaçando.

e) o fogo mais vermelho no escurecer.
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11. “É preciso deixar gente nos aceiros a noite toda.” Recomendação

reveladora de

a) cautela.

b) autoconfiança.

c) ingenuidade

d) terror diante da tragédia

e) orgulho pela tarefa concluída.
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12. O inimigo estava desesperado

a) por causa do vento.

b)porque chegaram mais quinhentos homens.

c) por causa dos aceiros.

d) porque lhe batiam com galhos.

e) porque suas chamas iam para o alto.
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13. Os moradores de Maravalha e Taipu deram exemplo de

a) covardia ignominiosa.

b) acomodação injustificável

c) solidariedade humana.

d) desespero irremediável.

e) interesse egoísta.
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14. A terapêutica preventiva aplicada aos cabras pelo trabalho exaustivo e

penoso foi (foram)

a) alguns goles de aguardente.

b) afastá-los da cachaça.

c) deixá-los nos aceiros durante a noite.

d)proibi-los de trabalhar no eito.

e) preparar-lhes emplastros vegetais.
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15. Zé Guedes sacudiu no chão a velha Naninha

a) porque ela estava invalida.

b)por causa do fogo.

c) porque se arrependera da ação.

d) porque ficou inconsciente.

e) por causa da doença da velha.
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