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SOBRE O AUTOR E A OBRA 

 A OBRA FOI PUBLICADA  

EM 1976 E É UMA OBRA  

QUASE AUTOBIOGRÁFICA. 

 

 TRATA-SE DE UM RELATO  

EMOCIONANTE DO IMPACTO  

DA "CIDADE GRANDE"  

SOBRE O RETIRANTE,  

O IMIGRANTE NORDESTINO. 

 

 O PRÓPRIO AUTOR - NASCIDO NA PEQUENA CIDADE 

DE JUNCO – SÁTIRO DIAS, INTERIOR DA BAHIA - 

PERCORREU OS MESMOS CAMINHOS DOS SEUS 

PERSONAGENS, DEIXANDO O NORDESTE PARA 

PROCURAR A SORTE NAS METRÓPOLES DO SUDESTE. 



 DESDE O INÍCIO DA NARRATIVA DE “ESSA TERRA”, 

PODE-SE VERIFICAR COMO O PROCESSO DE 

DUPLICAÇÃO DA IDENTIDADE INFLUENCIA TANTO O 

AUTOR, QUE TAMBÉM VIVEU A EXPERIÊNCIA 

DIASPÓRICA (MUDANÇA – TRÂNSITO) - COMO JÁ 

CITADO, COMO OS PERSONAGENS CRIADOS POR ELE. 

 

 NESSE SENTIDO, O SUJEITO (AUTOR/PERSONAGEM) 

SE EXPÕE PARA O OUTRO EM BUSCA DE AFIRMAÇÃO 

E DE RECONHECIMENTO IDENTITÁRIO. A MANEIRA 

COMO O AUTOR DESCREVE A CONDIÇÃO EM QUE 

SURGE AS PRIMEIRAS LINHAS DO ROMANCE NOS 

FORNECE AS PISTAS PARA VERIFICAR O QUANTO A 

NARRATIVA ACABA SENDO ORIENTADA ATRAVÉS DA 

POLÍTICA DO RECONHECIMENTO. 

 

 AS TEMÁTICAS DO ROMANCE SÃO 

CONSIDERADAS EM REGIONAIS E UNIVERSAIS. 

  



                A HISTÓRIA 
 

 CAPÍTULO 1 – ESSA TERRA ME CHAMA 

(CHEGADA DE NELO) 

 

 CAPÍTULO 2 – ESSA TERRA ME 

ENXOTA (CHEGADA DO PAI) 

 

 CAPÍTULO 3 – ESSA TERRA ME 

ENLOUQUECE (CHEGADA DA MÃE) 

 

 CAPÍTULO 4 – ESSA TERRA ME AMA 

(PARTIDA DE TONTONHIM) 

  

 



“O JUNCO: UM PÁSSARO VERMELHO CHAMADO SOFRÊ, 

QUE APRENDEU A CANTAR O HINO NACIONAL. 

UMA GALINHA PINTADA CHAMADA SOFRACO, QUE 

APRENDEU A ESCONDER OS SEUS NINHOS. UM BOI DE 

CANGA, O SOFRIDO. DE CANGA: ENTRA INVERNO, SAI VERÃO. 

A BARRA DO DIA MAIS BONITA DO MUNDO E O PÔR-DO-SOL 

MAIS LONGO DO MUNDO. O CHEIRO DO ALECRIM E A 

PALAVRA AÇUCENA. E EU, QUE NUNCA VI UMA AÇUCENA. 

SONS DE MARTELO AMOLANDO AS ENXADAS, ABOIO NAS 

ESTRADAS, HOMENS CAVANDO O LEITE DA TERRA. 

O CUSPE DO FUMO MASCADO DA MINHA MÃE, 

A QUEIXA MUDA DO MEU PAI, AS ROSAS 

VERMELHAS E BRANCAS DA MINHA AVÓ. 

AS ROSAS DO BEM-QUERER: 

- HEI DE TE AMAR ATÉ MORRER. 

ESSA É A TERRA QUE ME PARIU. 

-LAMPIÃO PASSOU POR AQUI. 

-NÃO, NÃO PASSOU. MANDOU RECADO [...]  

ORA, ELE LÁ IA TER TEMPO DE PASSAR NESTE FIM DE MUNDO? (P. 16)” 



 

 

 

      ALGUMAS CARACTERÍSTICAS 

 

 O IMPACTO DA CIDADE GRANDE SOBRE O RETIRANTE, O 

IMIGRANTE NORDESTINO; 

 “NÃO É APENAS A HISTÓRIA DO JUNCO E SUA SINA. É 

TAMBÉM E MUITO MAIS A TRAGÉDIA PESSOAL DAS 

PERSONAGENS QUE DESFILAM PELO LIVRO, MARCANTES E 

EXEMPLARES. HISTÓRIA DRAMÁTICA E SUBJETIVA DE UMA 

PEQUENA CIDADE NORDESTINA, É A SAGA DE UMA FAMÍLIA, É 

A TRISTE HISTÓRIA DE NÓS TODOS EMIGRADOS, É UM BELO 

TECIDO DE VIDAS CRUZADAS QUE NÃO SE LIGAM. 

  A SITUAÇÃO VIVIDA POR NELO É REVELADORA DA 

DESCONSTRUÇÃO DA IMAGEM SONHADA DE QUE A CIDADE 

GRANDE É O ELDORADO PARA O NORDESTINO. (UNEB – 

2013)  

  

  



(UNEB 2016) 

CANDIDO PORTINARI, Retirantes (Retirantes), 1944Óleo s/ tela 190 x 180 cm. Col. 

Museu de Arte de São Paulo Assis ChateaubriandSão Paulo, Brasil. Disponível em: 

http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/portinari/salas/id_portinari_retirantes.html. 

Acesso em: 14 fev. 2016.  



 

A imagem destacada, de Candido Portinari, dialoga com alguns romances 

da literatura regionalista, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O 

Quinze, de Rachel de Queiroz, e Essa Terra, de Antônio Torres.  

Em relação a Essa Terra, de Antônio Torres, a alternativa que está 

inadequada ao contexto global da obra é a:  

 

01) A obra está dividida em quatro partes, que, por sua vez, está 

subdividida em capítulos, apresentando, inclusive, diferentes pontos de 

vista, em função da alternância de narradores.  

02) Nelo configura o desejo íntimo das demais habitantes de Junco: a 

saída de um ambiente inóspito e a expectativa de um retorno triunfal.  

03) A narrativa consiste em um relato fragmentário e memorialístico das 

desventuras de uma família nordestina, entre as asperezas do sertão e a 

ilusão de uma metrópole.  

04) A ida e o retorno de Nelo representam os dois lados de um Brasil que 

se completam: o sul é a redenção de um nordeste subdesenvolvido.  

05) A ausência de sentimento de pertencimento a que os nordestinos são 

submetidos resulta da dificuldade das relações que se estabelecem entre 

eles e a realidade socioeconômica dos lugares em que transitam. 
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UM POUCO DE PEDRO ARCHANJO 

 “de incomparável paixão popular, bandeira de luta contra o 

racismo, o preconceito, a miséria e a tristeza.” (p. 09) – fala do 

sociólogo Fausto Pena 

 “um homem notável, de idéias profundas e generosas, um criador 

de humanismo...” (p. 14) – fala de James Levenson, prêmio Nobel 

de Ciência 

 “Quem é esse tal de P.A., do qual nunca se ouviu falar?” – 

jornalistas, boquiabertos com a repercussão de um escritor até 

então desconhecido. 

 “sabia do negro vindo escravo da África, do português degredado 

da Corte, do cristão-novo fugido da inquisição.” (p. 27) 

 “Criador de teses antirracistas, um estudante, sócio de uma 

gráfica comentara ao ler seus livros: “(Ele) era um retado, 

desmascara toda aquela corja de charlatães da Faculdade.” (p. 

27) 

 



APÓS OS ELOGIOS DE LEVENSON... 

 Inúmeros textos, artigos, comentários, muitos sem validade. 
Aproveitando a ocasião da proximidade com o centenário, em 
dezembro, para tanto foram criadas comissões 
comemorativas, sessão solene no Instituto Histórico e 
Geográfico. Por intermédio da prefeitura de Salvador e 
Secretaria de Educação, nomear de Pedro Archanjo uma rua 
e escola de Salvador.  

 Para tanto, empresas de publicidade cuidam da propaganda. 
Tem-se, dentre os textos o que foi eleito como melhor: “Brinde 
o centenário de Archanjo com chope Polar. / Se fosse vivo P.A. 
escreveria seus livros com máquina elétrica Zolimpicus. / No 
ano do centenário de Archanjo, o Centro Industrial constrói a 
nova Bahia. / Em 1868 nasceram dois gigantes na Bahia: 
Pedro Archanjo e a Archote LTDA.” 

 Também estudantes de ensino básico são estimulados a 
construir textos, em alternativa ao seminário, no dizer de Dr 
Pinto e alguns outros, “Perigo e grande... Esse seminário com 
temática explosiva – mestiçagem e apartheid” (p. 114 – R.D.) 



SOBRE A OBRA T.M. 

 Romance regionalista moderno; 

 Visão crítica das relações sociais, crítica ao sistema 

capitalista; 

 Afirma a mestiçagem, sincretismo, cultura popular; 

 Critica o nazi-fascismo, a ditadura; 

 Olhar do povo, discussão sobre as questões  

religiosas e discriminação racial 



 Romance de tese – Obra organizada de modo a 
defender e comprovar determinadas ideias, traz 
exemplos considerados importantes de 
mestiçagem, ex: Zabela; Tadeu, outros. 

 Marxismo e Estudos Culturais; 

 Identidade Nacional pautada na mestiçagem, 
raças, saberes, culturas. 

  



 

(UNEB 2015) 
 

Ao aproximar-se, Pedro Archanjo notou que Nilo Argolo punha os braços atrás das 

costas para impedir qualquer tentativa de aperto de mão. Um calor subiu-lhe ao rosto. 

Com o desplante de quem examinasse bicho ou coisa, 

atentamente o professor estudou a fisionomia e o porte do funcionário; no rosto infenso  

refletiu-se indisfarçável surpresa ao constatar o garbo e a limpeza nos trajes do mulato,  

o perfeito decoro. De certos mestiços, o catedrático pensava e, em determinados casos,  

até dizia: Este merecia ser branco, o que o desgraça é o sangue africano. 

— Foi você quem escreveu uma brochura intitulada A vida... 

—... popular da Bahia... — Archanjo superara a 

humilhação inicial, dispunha-se ao diálogo. — Deixei um exemplar para o senhor na 

secretaria. 

— Diga senhor professor — corrigiu, áspero, o lente ilustre. — Senhor professor, não  

senhor apenas, não se esqueça. Conquistei o título em concurso, tenho direito a ele e o  

exijo. Compreendeu? 

— Sim, senhor professor — a voz distante e álgida, o único desejo de Pedro Archanjo  

era ir-se embora. 

— Diga-me: as diversas anotações sobre costumes, festas tradicionais, cerimônias 

fetichistas, que você classifica de obrigações, são realmente exatas? 

— Sim, senhor professor.  

— Não foram inventadas por você? 

— Não, senhor professor. 

 

 



— Li sua brochura e, tendo em conta quem a escreveu — novamente o examinou com olhos 

fulvos e hostis —, não lhe nego certo mérito, limitado a algumas observações, bem entendido. 

Carece de qualquer seriedade científica e as conclusões sobre mestiçagem são necessidades 

delirantes e perigosas. Mas nem por isso deixa de ser repositório de fatos dignos de 

atenção. Vale leitura. 

AMADO, Jorge. Tenda dos Milagres. 47. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 143-144. 

A leitura do fragmento de “Tenda dos Milagres”, devidamente contextualizado na obra, permite 

afirmar: 

01) A figura de Pedro Archanjo representa a sabedoria popular e mestiça, que valoriza a 

influência da cultura africana nos hábitos da sociedade baiana, confrontando-se 

ideologicamente com o professor Nilo Argolo. 

02) A fala de Pedro Archanjo denuncia uma postura de poder e supremacia diante do discurso 

preconceituoso e racista do professor, que reproduz os valores da Faculdade de Medicina na 

Bahia do século XIX. 

03) O fragmento destacado traz a problematização do romance-tese, na medida em que ratifica a 

concepção do discurso de alguns acadêmicos sobre a degenerescência psíquica e mental dos 

povos mestiços. 

04) O professor Nilo Argolo é obrigado a reconhecer o valor literário da obra escrita por Pedro 

Archanjo, ainda que ela fosse de encontro à sua própria teoria eugênica como melhoramento de 

raça. 

05) O discurso do professor Nilo Argolo reproduz a ideologia acadêmica que valoriza a cultura 

mestiça em detrimento de pesquisas científicas marcadas pela concepção do ideal eugênico. 
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RESUMO 

As circunstâncias da morte do funcionário público Joaquim Soares da 

Cunha são cercadas de mistérios e de versões desencontradas. A família 

declara que ele morreu de forma decente, mas esconde alguns vexames dos 

últimos momentos de vida do finado. Já os amigos são capazes de jurar que 

a morte de Joaquim se deu mesmo no mar, como era seu desejo. 

 

Durante quase toda a sua vida, Joaquim foi funcionário público exemplar, 

contando com o respeito dos colegas e da família. Aos cinquenta anos, 

porém, por motivo desconhecido, despediu-se da família com palavras 

ofensivas e passou a viver na rua. Foram dez anos se  entregando 

constantemente à bebida em companhia dos malandros e das prostitutas de 

Salvador, na Bahia. A esposa Otacília não resistiu ao drama familiar e 

morreu. A filha Vanda e seu marido, Leonardo, passaram a suportar a 

existência daquele parente incômodo. 

 

Certa ocasião, o dono do botequim frequentado por ele, querendo pregar-

lhe uma peça, ao invés da cachaça de sempre encheu um copo com água e 

ofereceu a ele. Joaquim entornou o líquido e, ao perceber a enganação, 

lançou o berro que fez surgir seu apelido: Quincas Berro d’Água.   

 



Joaquim morreu aos sessenta anos de idade. Ao saber, Vanda passou a tomar providências para o 

velório e o enterro do pai. A única coisa que ela não conseguiu arranjar ao seu modo foi o sorriso que 

o morto estampava no rosto, que nem sequer os funcionários da funerária conseguiram eliminar.  

 

O velório foi realizado no mesmo cômodo minúsculo que tinha servido de moradia a Quincas nos 

últimos anos. Desse modo, a família mantinha distância desse parente incômodo. Vanda permaneceu 

ao lado do corpo do pai durante boa parte da noite em que transcorreu o velório. O sorriso no rosto do 

morto parecia retomar as ofensas dirigidas à família quando de sua partida de casa.   

 

A notícia da morte de Quincas chegou aos ouvidos de seus companheiros de boemia: Curió, Negro 

Pastinha, Cabo Martim e Pé-de-Vento. Sabedores do desejo do amigo de ter no mar seu último 

momento, dirigiram-se ao local do velório dispostos a fazer cumprir essa vontade. Cansados, os 

parentes acabaram por se recolher, deixando o defunto sob a guarda dos amigos. 

 

A vigilância foi regada a muita bebida. Em certa altura da noite, resolveram levar o amigo para um 

passeio. Retiraram o morto do caixão e se foram. Passaram pelos lugares frequentados por Quincas em 

vida e terminaram a noite no barco de Mestre Manuel. Decidiram então cumprir a vontade do morto, 

oferecendo-lhe uma festa em alto mar. 

 

Repentinamente, despencou um terrível temporal. O mar revolto lançava a embarcação de um lado 

para o outro. Em um desses balanços, Quincas acabou caindo na água. Desse modo, teve sua segunda 

morte e o cumprimento de sua vontade. Segundo a lenda, antes de se lançar ao mar ele teria 

pronunciado os seguintes versos: “– Me enterro como entender / na hora que resolver. / Podem guardar 

seu caixão / pra melhor ocasião. /Não vou deixar me prender / em cova rasa no chão”. 
 

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/a-morte-e-a-morte-de-quincas-berro-dagua.html 



 

 

 

(UNEB 2013) O MAR, POR SUA SIMBOLOGIA, 

APRESENTA-SE COMO O ESPAÇO COMPATÍVEL COM A 

DIMENSÃO ALCANÇADA POR QUINCAS, EM SUA 

TRAJETÓRIA EXISTENCIAL, PARA RECEBÊ-LO NA MORTE. 

  

(UNEB 2014) A UNIÃO DE VANDA E LEONARDO 

CONSTITUI UMA REPETIÇÃO DO MODELO DE CASAMENTO 

DOS PAIS DE VANDA, JOAQUIM (QUINCAS) E OTACÍLIA. 

  

(UNEB 2015) VANDA REPRESENTA A IDEOLOGIA DE 

PRECONCEITO DIANTE DA CULTURA POPULAR E DOS 

ESTRATOS SOCIAIS INFERIORES DA CIDADE DE SALVADOR. 

  

  

  



 

(UNEB 2016)  

 

OS HOMENS DA EMPRESA FUNERÁRIA HAVIAM FEITO UM BOM 

TRABALHO, ERAM COMPETENTES E TREINADOS. COMO DISSE O 

SANTEIRO, AO PASSAR UM INSTANTE PARA VER COMO AS COISAS SE 

APRESENTAVAM, “NEM PARECIA O MESMO MORTO”. PENTEADO, 

BARBEADO, VESTIDO DE NEGRO, CAMISA ALTA E GRAVATA, SAPATOS 

LUSTROSOS, ERA REALMENTE JOAQUIM SOARES DA CUNHA QUEM 

DESCANSAVA NO CAIXÃO FUNERÁRIO — UM CAIXÃO RÉGIO 

(CONSTATOU SATISFEITA VANDA), DE ALÇAS DOURADAS, COM UNS 

BABADOS NAS BORDAS. 

  

VANDA PENSOU QUE OTACÍLIA SENTIR-SE-IA FELIZ NO DISTANTE 

CÍRCULO DO UNIVERSO ONDE SE ENCONTRASSE. PORQUE SE 

IMPUNHA FINALMENTE SUA VONTADE, A FILHA DEVOTADA 

RESTAURARA JOAQUIM SOARES DA CUNHA, AQUELE BOM, TÍMIDO E 

OBEDIENTE ESPOSO E PAI... 
AMADO, JORGE. A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA. 42. ED. 

RIO DE JANEIRO: RECORD. P. 45-47. 

 



  

 
CONSIDERANDO-SE O TRECHO DESTACADO NO CONTEXTO DA 

OBRA, A FORMA VERBAL “RESTAURARA”, EM “RESTAURARA 

JOAQUIM SOARES DA CUNHA”, PODE SER ENTENDIDA COMO: 

 

01) RESGATE DA SUA MORTE MORAL. 

02) REPARAÇÃO DA SUA MORTE FÍSICA. 

03) RESTABELECIMENTO DA SUA MORTE MEMORÁVEL. 

04) RESTITUIÇÃO DAS TRÊS MORTES, SIMULTANEAMENTE. 

05) RESTAURAÇÃO DAS MORTES FÍSICA E MORAL, 

SIMULTANEAMENTE. 
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Em tempos modernos, Aleilton Fonseca tem a sabedoria de narrar, 

e alguns dos seus  temas caros e universais são os mistérios da vida, 

a velhice e a morte. Os contos, geralmente, têm o tom da oralidade, 

regidos pela vivência, pela lembrança e pela transmissão do saber, 

bem aos moldes de Walter Benjamin.  

 

O que mais me inquietou nos contos de Aleilton foi a representação 

do ciclo da vida humana e o fim inevitável na morte. Nós nascemos 

predestinados à morte: sentença dolorosa, porém “verdadeira”.  

 

O desterro dos mortos é uma narrativa que traduz a minha 

afinidade com a tecedura de Aleilton. No conto, a morte do pai do 

narrador é o seu sofrimento por perda, haja vista que já havia 

passado por isso quando o avô morreu. É a partir da perda do pai 

que o narrador faz uma reflexão sobre a velhice como uma fonte de 

sabedoria latente de experiências que podem ser trazidas à tona 

pela arte de narrar. 

 



Como pude observar, a personificação desse conceito de ancianidade é seu 

avô: cabelos alvos e histórias a contar. As pessoas morrem...mas até seu avô 

morreria? Desiludiu-se e aprendeu com os olhos fitos em seu herói, agora no 

caixão: cena forte que seu pai fazia questão que presenciasse. 

 

Mas os tempos passam e mudam, mudam tanto que até o ritual de morte 

não é mais como outrora; a modernidade empurra o moribundo para mãos 

outras, ditas técnicas e não ditas mecânicas, privando-o dos últimos contatos 

com os entes queridos. E foi assim com a morte do seu pai, mesmo com o 

pedido de sempre para falecer no seio da família.  

 

“Na sociedade moderna, as ideia de velhice e de morte são negadas e, 

consequentemente, a noção da transmissão das experiências também são: 

mesmo com os olhos cheios de palavras, permanece em silêncio e sepulta-se 

a narrativa; isso pode tornar o humano incapaz de desterrar a memória, de 

desterrar o saber. 

Postado há 26th April 2012 por Eumara Maciel 



A OBRA POSSUI 12 CONTOS, DENTRE ELES: 

 “O sorriso da Estela”  - Irmã deficiente – desprezo, bullying. 

Morte – arrependimento - Maturidade, envelhecimento, 

reflexão na vida; 

 

 “o avô e o neto” – Passagem de gerações – Rio sempre avança – 

vida – Fluidez, mudança – por vezes enchente, mas cabe a 

pessoa a aprender a lidar – Metáfora da existência; # A atitude 

solidária àqueles que sofrem os reveses da vida faz parte dos  

ensinamentos do avô. # O avô era portador de um 

conhecimento fruto de sua  prática de vida,  que julgava 

importante transmitir para o neto; 

 

 “O sabor das nuvens” – O personagem principal retorna de 

uma fábrica, quando criança, ele queria entrar lá, após trinta 

anos, ele volta, a fábrica está destruída, mas ele revive a 

experiência e acha belo. 

 



A OBRA POSSUI 12 CONTOS, DENTRE ELES: 

 “O desterro dos mortos”  - O narrador conta a história de seu pai, 

morrendo na Uti. Ele quer velar o pai no apartamento, mas é 

impedido e preferem optar por velar na casa de seu irmão. Este conto 

mostra como muitos lidam com seus familiares atualmente, até 

mesmo com a morte, em especial em cidades grandes; 

 

  “Jaú dos bois” – Personagem principal tem a missão de encontrar o 

primo, Jaú, a pedido de seu pai. Ele tenta, envia carta, mas demora 

tanto que, quando consegue, o pai já tinha morrido. Mesmo assim ele 

faz questão de conhecê-lo e percebe que ele tem uma ótima relação 

com os bois. Ele decide escrever sobre a vida de Jaú. Após o 

falecimento de Jaú, após ele estar muito doente, ele começa a ler a 

história que fez sobre ele. 

 

 



 

(UNEB 2015) Eis a fábrica. Entrei de novo, sem licença. Eu andava a esmo, 

 pelo meio do salão de trabalho, tropeçando nos matos rasteiros. Eu só  

queria repor as peças em seus lugares, ligar as máquinas, aquecer o forno  

e despertar a chaminé. O menino de novo me observava, talvez curioso  

ante minha empreitada. Eu perscrutava-lhe uma pergunta que ele não  

alcançou formular. Eu, também funcionário, em certo depois, 

minha função era a última de todas. Enfim, eu agora a exercia. 

Ouvi que a fábrica apitava e me senti arrepiar inteiro. Estava findo esse 

turno de trabalho. Então eu fui saindo. 

— Esta fábrica está morta. 

O menino disse isso e retomou sua bicicleta. Deu uma 

última olhada, foi-se a guiar para longe, fazendo girar o tempo presente.  

Era já o cair da tarde; e dentro de mim o apito da fábrica chorava. Eu via  

de novo a fumaça formando nuvens e provava o cheiro morno dos biscoitos.  

Continuei caminhando, sem olhar para trás, os matos já não me  

incomodavam. Era hora, e eu ia saindo pelo mesmo portão aberto, por  

onde as minhas lágrimas passavam. 
FONSECA, Aleilton. O sabor das nuvens. O desterro dos mortos: contos. 3. ed.  

Itabuna: Via Litterarum, 2012. p. 51. 



 

No conto O sabor das nuvens, que faz parte da obra “O desterro 

dos mortos”, metaforiza-se a morte através da perda: 

 

01) da inocência infantil, fazendo o sujeito narrador mergulhar 

em mundo de sonhos que foi desconstruído pela constatação de 

que a fábrica de biscoitos nunca existiu concretamente. 

02) do sentimento de esperança diante da certeza de que em 

algum momento o narrador personagem poderia concretizar 

uma sonho que foi sempre frustrado. 

03) da memória de um momento que passou despercebido para 

o narrador-personagem, que, no presente, busca reconstruí-lo 

através da própria literatura. 

04) de uma referência identitária destituída durante a infância 

do sujeito narrador, que, no presente da enunciação, busca 

reencontrá-la através da memória. 

05) de uma experiência subjetiva de prazer proporcionada, na 

infância, pela existência de uma fábrica de biscoitos que se 

acabou em ruínas, mas que será registrada por meio da escrita. 

 



 

No conto O sabor das nuvens, que faz parte da obra “O desterro 

dos mortos”, metaforiza-se a morte através da perda: 

 

01) da inocência infantil, fazendo o sujeito narrador mergulhar 

em mundo de sonhos que foi desconstruído pela constatação de 

que a fábrica de biscoitos nunca existiu concretamente. 

02) do sentimento de esperança diante da certeza de que em 

algum momento o narrador personagem poderia concretizar 

uma sonho que foi sempre frustrado. 

03) da memória de um momento que passou despercebido para 

o narrador-personagem, que, no presente, busca reconstruí-lo 

através da própria literatura. 

04) de uma referência identitária destituída durante a infância 

do sujeito narrador, que, no presente da enunciação, busca 

reencontrá-la através da memória. 

05) de uma experiência subjetiva de prazer 

proporcionada, na infância, pela existência de uma 

fábrica de biscoitos que se acabou em ruínas, mas que 

será registrada por meio da escrita. 

 

 





CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Espaços: Largo da Palma, Igreja e Ladeira da Palma (visão 
animista). Os encontros entre Gustavo e Célia são no Largo 
da Palma e no Jardim de Nazaré. A casa dos pãezinhos de 
queijo e a de Gustavo. 

 A narrativa é em terceira pessoa, com um narrador 
onisciente (na maioria das novelas menos em –um corpo 
sem nome). Apresenta aspectos psicológicos tão intensos 
que torna extremamente subjetiva a percepção do mundo 
exterior. 

 A narrativa é bastante lírica, embora aqui e ali se 
percebam aspectos críticos como quando fala de Largo 
“sempre mal-iluminado que parece em penumbra” ou 
quando fala da postura capitalista do pai de Gustavo em 
sua “decepção de ter um filho, quando não inválido, 
praticamente inútil” . 



CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 A linguagem narrativa é intensamente lírica. O narrador 
explora os aspectos poéticos da linguagem. Presença 
constante de metáforas, símbolos, comparações. 

 Uso do Discurso Livre Indireto 

 A linguagem oferece sugestão de imagens, em vez de um 
retrato exato, especialmente na caracterização das 
personagens. Graças ao uso de imagens e metáforas 
constrói um mundo simbólico e mítico. Assim é o Largo da 
Palma, lugar mítico, metafórico da construção narrativa. A 
inspiração regional, a paisagem de Salvador, serve de fonte 
inspiradora da criação das personagens e da trama, 
mostrando muito mais o “por dentro” que o exterior das 
personagens na sua relação com o espaço. 

 O estilo de Adonias Filho mostra o predomínio da 
musicalidade e através da sinestesia traz densidade, 
tratamento sintético, marcado por um sopro de poesia.  



O pão traz a ideia do divino, do maravilhoso. O milagre do 

pão, a multiplicação, o fazer o pão tem o efeito de sentido de 

recuperar, de salvação. O fermento simbolicamente 

representa transformação, com a noção de pureza e de 

sacrifício. 

O menino (Gustavo) que ficou mudo pela perda da mãe, 

embora rico, acarinhado pela família, recupera a voz através 

do amor, isto é evidente pela primeira palavra que consegue 

pronunciar. A moça (Célia) através de seu amor, de seu 

trabalho, ajuda a desenvolver a fala do rapaz, traz o mistério 

que os sentimentos podem operar.  

O Jardim de Nazaré embora seja um espaço físico, nesse 

episódio, ganha a conotação de Jardim do Éden, o lugar do 

milagre. 

A MOÇA DOS PÃEZINHOS DE QUEIJO 



O LARGO DE BRANCO 

     Novamente o espaço do Largo da Palma é testemunha de uma história humana. 
O largo fica de branco, festivo para dar alegria e alívio a uma velha mulher 
desiludida e triste. Uma história de amor transparece nas entrelinhas, feita de 
fidelidade, persistência, resistindo ao tempo e ao abandono.  

     O texto é construído lentamente, despertando o interesse em relação ao 
desfecho, e lá está o Largo da Palma, antigo, firme, fiel ao seu destino, iluminado 
pelo sol, com o céu muito azul, veste-se de branco, trazendo para Eliane a certeza 
de que haverá uma transformação em sua vida, sua consciência desperta para 
valores que, quando jovem, não soube avaliar devidamente. 

        Todos viam que Odilon estava apaixonado por Eliane. Eles ficam noivos, 

casam. Ela entende, então que para o marido o que interessava a ele eram os 

doentes, o hospital, o ambulatório, chegando ao ponto de comprar remédios para 

os doentes, mesmo sabendo que a mãe e a irmã precisavam muito de dinheiro. 

Algumas vezes, irritada, zangada, dirigia-se a ele ofendendo-o, dizendo 

palavrões. Ele era incapaz de zangar-se. No último dia o agrediu aos gritos, saiu 

batendo a porta. Foi para um hotelzinho, à beira da praia, e foi lá que viu 

Geraldo, o homem mais bonito que tinha conhecido. Quando ele se aproximou, 

olhou-a, não teve coragem de se afastar. 

    Agora, depois de trinta anos, Odilon voltava, sabendo do abandono, queria vê-la. 

Ela sentiu fome e lembrou que, talvez “A Casa dos Pãezinhos de Queijo” 

estivesse aberta.  Mas ela se aproxima da igreja, e vê Odilon. 



UM AVÔ MUITO VELHO 
        Nesse episódio, a eutanásia é o tema em torno do qual se desenvolve a 
narrativa. Embora ela só apareça no final, durante todo o conto há sinais de morte 
e de tragédia. A delicadeza com que o narrador descreve a forte ligação entre o avô 
e a neta, a dedicação extrema que há entre eles é tecida ao longo da narrativa. 

       Com uma síntese brilhante tomamos conhecimento da vida desse velho avô, 
que só procurou a paz, o amor e que por amor no fim da vida realiza o ato 
anunciado nas primeiras linhas “O velho, quando aquilo aconteceu, trancou-se em 
si mesmo”. 

 

 

 

A narrativa inicia-se anunciando que algo aconteceu ao avô Loio, muito velho. 

Morava no Gravatá a poucos passos do Largo da Palma aonde chegava sem pressa, 

sentindo o cheiro do incenso que vinha da igreja se misturando com o aroma dos 

pãezinhos de queijo. A neta Pintinha é a alegria do avô. 

Desde os primeiros passos ela anda com ele; ele a leva à escola, depois ela vai com 

as amigas e, finalmente, chega o dia em que Pintinha recebe o diploma de 

professora. O velho Loio era tocador de sanfona. A polícia veio dizer que Pintinha 

foi agredida, bateram, violentaram e atiraram nela e agora está entre a vida e a 

morte. 

        Três meses de dor, de sofrimento. Duas operações depois voltou para casa. Tão 

doente, com tantas dores, não reconhecia ninguém. O velho negro Loio buscava paz 

no Largo da Palma. [...] Procurou o farmacêutico, pediu um veneno para matar um 

cachorro que estava velho e doente. Ao chegar em casa, dissolve o veneno na água e 

dá para Pintinha. [...] 

 

 



UM CORPO SEM NOME 

      Há um narrador que não se identifica, trata-se de um “eu” que se diz, 

se fala, fala dos fatos em torno da morte, mas não se nomeia. A rememoração 

que faz da época que tem dezoito anos. O narrador vê uma mulher que chega 

cambaleando e morre nos degraus da escadaria da igreja no Largo da Palma. 

Como testemunha, tendo a mulher morrido em seus braços vai até à 

delegacia, curioso para saber de quem se trata. A morta tem o rosto magro, 

“as órbitas fundas, os cabelos grisalhos, a boca murcha com três cacos de 

dentes. Os braços tão secos quanto os seios e as pernas. O vestido imundo, 

frouxo na cintura e descosido nas mangas”, sintomas de fome e cansaço.Essa 

imagem faz com que ele rememore um fato com uma mulher assim quando 

fez dezoito anos.Nos pertences da mulher estão um pente, um lenço de linho. 

Um maço de cigarros e uma nota de dez cruzeiros, uma caixa de fósforo com 

um pó branco [...]  

 Ao falar com o inspetor fica sabendo que não identificaram a mulher, o 

corpo com tóxico em todos os poros, o mistério dos dentes guardados nunca 

foi desvendado, só há conhecimento de que eles pertenciam a ela mesma. 

Agora, à noite, o narrador vê os gatos, que na madrugada se tornam os donos 

do largo porque os homens e os pombos estão dormindo. E sobre a mulher: “A 

morte não a matou, porque morreu fora do corpo. E, por isso, não morreu no 

Largo da Palma”. 

 



OS ENFORCADOS 

Esta narrativa está localizada temporalmente. Através de um cego, a 

história da revolução dos alfaiates é contada numa perspectiva de pessoas que 

assistiram ao enforcamento dos revolucionários acusados.  

O ceguinho do Largo da Palma, como era chamado, sentiu que o largo 

estava vazio, que a igreja tinha poucos fiéis e todos saíram apressados. Ficou 

sabendo que era o dia dos enforcados. 

Como não recebe nenhuma esmola, vai para a Piedade, mas antes pára na 

birosca do Valentim. É o Valentim que vai narrar o enforcamento para o 

ceguinho. 

 Quando os quatro condenados estão chegando, a multidão se agita. O cego 

tudo tomava conhecimento pela voz de Valentim, voz emocionada, afinal era 

ele quem via.  

Quando a morte do último condenado aconteceu Valentim sumiu, deixando o 

ceguinho só, tão só, apenas com o porrete na mão. Andou até reconhecer o 

Largo da Palma. Tudo o que queria era seu canto do pátio da igreja. 

“E ao aproximar-se, ao sentir o cheiro de incenso, pensou que naquele 

momento já cortavam as cabeças e as mãos dos enforcados. Colocadas em 

exposição, no Cruzeiro de São Francisco ou na Rua Direita do Palácio, até que 

ficassem os ossos. O Largo da Palma, porque sem povo e movimento, seria 

poupado. Ajoelhou-se, então, pondo as mãos na porta da Igreja.” 

E, única vez em toda a vida, agradeceu ter ficado cego. 

 



A PEDRA 

Esta narrativa faz referência ao período da peste bubônica na Bahia. 

Nesse período era proibido terreno baldio. As casas e os sobradinhos foram se 

erguendo ao redor da igreja, tão antiga. “O sino da igreja, aqui na Palma, 

anuncia finados dia e noite. Maior que a peste, de verdade, só o medo”. 

Se o terreno estava barato, a construção era cara porque naqueles dias o 

rei acabou com a escravidão. 

Um negociante português construiu uma casa no terreno baldio próximo à 

igreja: uma casa comum, pequena, baixa. Quem a comprou foi Cícero Amaro, 

um garimpeiro de Jacobina. A narrativa descreve o temperamento folgado de 

Cícero, a vida dura de sua mulher Zefa, até o dia em que ele achou um 

brilhante do tamanho do caroço de uma azeitona. Vendeu e veio com a Zefa 

para a capital. Aqui comprou a casa do português, comprou uma quitanda para 

a Zefa e foi para a ladeira de Montanha, todo caprichado em busca de uma 

aventura. Lá encontra Flor que tira dele tudo que pode e lhe dá o fora. Quando 

está empobrecido, volta para Zefa que não o quer mais. Acha que é uma grande 

ingratidão, mas pensa em arrumar algum dinheiro para voltar a Jacobina e 

retornar à sua vida de garimpeiro. 



UNEB 2016 

 

Fragmento 1 

 

O largo seria apenas isso não fosse a mulher que vem tropeçando muito,  

talvez bêbada  ou uma epiléptica, quase a alcançar a escadaria do pátio  

da igreja. Cai, estremecendo, em silêncio. 

— Misericórdia! Exclamo, já a correr, aproximando-me. 

E, mal me debruço para acudi-la, não tenho dúvida de que está  

morrendo. Dois ou  três minutos de vida, no máximo. 

 [...] Há a bolsa de couro, no chão, ao lado do corpo. Usada, gasta, suja.  

Aí, junto aos pés, é como uma parte do corpo que deve guardar os  

pertences da mulher. [...]  a mulher no calçamento, morta, indiferente 

 ao mundo.” 
FILHO, Adonias. Um corpo sem nome. O Largo da Palma.  

Rio de Janeiro: Bertrand, Brasil, 2005. p. 73-74. 

 



Fragmento 2 

 
O que se espera, pelo mais certo das coisas, é que faleçam os avós antes dos netos, 

 e que sejamos sepultados por nossos filhos.  Do contrário, toda tristeza se multiplica  

pelo peso das nossas dores.  

Este sentimento me abrasava em gelo naquele exato instante, quando senti as  

palavras pontiagudas do médico, no momento da maior aflição: 

— Sinto muito, acabamos de perdê-lo. 

Eu o havia perdido antes mesmo de sua morte. Isso era o doloroso: não poder  

confortá-lo e amparar-me em seus últimos hálitos. Mas como pôde meu pai morrer  

assim, longe de nossos olhos e palavras, atrelado ao mundo por tentáculos de  

monitores? Era um jeito completamente contrário aos nossos sentimentos. [...] 

Era inglória a morte de meu pai, ele não a desejava assim. E isso era um peso, 

 só agora eu o media. Ele sempre dizia não temer sua hora em sua justa vez,  

que se fosse dignamente ao lado dos seus, como parte de nossas vidas, como era o  

certo em seus bons tempos, sem as salvações por apenas uns dias e horas. 
 

FONSECA, Aleilton. O desterro dos mortos: contos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. p. 91-92. 



Considerando-se os fragmentos dos textos no contexto das obras  

O Largo da Palma e O desterro dos mortos, marque V ou F, 

 conforme sejam verdadeiras ou falsas, as afirmações sobre elas. 

 
( ) Os fragmentos destacados apresentam identidade temática na  

medida em que abordam questões como abandono e solidão 

na momento da morte. 

( ) A moça que morre no Largo da Palma ilustra bem um drama  

existencial: o anonimato de uma morte solitária. 

( ) O filho que perde o pai se dá conta da solidão a que são condenados  

os doentes terminais em hospitais, sem a presença 

reconfortante de parentes e amigos. 
( ) Tanto a moça que morre na Palma como o pai que morre deixando o 

 filho saudoso representam o anonimato social, seres que morrem sem ter 

 contribuído na construção do tecido social. 

( ) As narrativas ilustram bem os problemas ligados à contemporaneidade que ocorrem  

como consequência dos avanços tecnológicos. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 

 

01) V V V V V           02) V F F V F 

03) V V V F F            04) F V V F F                    05) F F F V V 



Considerando-se os fragmentos dos textos no contexto das obras  

O Largo da Palma e O desterro dos mortos, marque V ou F, 

 conforme sejam verdadeiras ou falsas, as afirmações sobre elas. 

 
( ) Os fragmentos destacados apresentam identidade temática na  

medida em que abordam questões como abandono e solidão 

na momento da morte. 

( ) A moça que morre no Largo da Palma ilustra bem um drama  

existencial: o anonimato de uma morte solitária. 

( ) O filho que perde o pai se dá conta da solidão a que são condenados  

os doentes terminais em hospitais, sem a presença 

reconfortante de parentes e amigos. 

( ) Tanto a moça que morre na Palma como o pai que morre deixando o 

 filho saudoso representam o anonimato social, seres que morrem sem ter 

 contribuído na construção do tecido social. 

( ) As narrativas ilustram bem os problemas ligados à contemporaneidade que ocorrem  

como consequência dos avanços tecnológicos. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 

 

01) V V V V V           02) V F F V F 

03) V V V F F            04) F V V F F 

05) F F F V V 





           PARTES DA OBRA 

 “Corpo no cerco”:  

     

    Faz parte de sua história, quando sai da Bahia e vai 

para o Rio de Janeiro. Ela se vê “cercada”, emparedada, 

por isso é comum as imagens de: muro, porta, fechado. 

    Angústia de estar preso, fragmentado, característica da 

modernidade – sentimento de não haver saída, 

contrapondo, por vezes com imagens como: globo, céu. 

 

 



           PARTES DA OBRA 
 

 “Maramar”:  

 

    Relatos da ida para a praia de Guanaribe. 

 

   Reflexões sobre a vida, movimento, metáfora da 

existência, experiência. 

    Mar – imensidão, fluidez, movimento, oposição ao 

permanente. 

 



           PARTES DA OBRA 

 “O outro lado do dia”: Poemas de viagem ao Japão. Ela 

demonstra ter apreendido com a fina sensibilidade as 

qualidades essenciais de vazio e silêncio.  

 

 Moderna poesia baiana:  Interrogações, indagações, 

sofrimento, dor, questionamento. 

 

 Inéditos: Em tempos de fim de mundo: Referência à 

guerra atômica, com paisagem desolada, mundo com 

sofrimento, desespero. 

 

 

 



DICAS 

 

 Ao ler o poema, pense nas imagens que se 

repetem nas palavras que se repetem, pois estas 

são fundamentais, podem ser a chave 

interpretativa do poema.  

 

 Abre janelas para novas realidades, fantasias. 

 



 

 

(ENEM 2013) 

 

Maramar 

de mar a mar 

vamos 

rumo ao porto 

onde aportar 

muitos mares 

muito amares 

amargares 

desamares 

onde o mar 

de amar 

amar? 

haveremos 

de aportar 

às portas 

de Maramar 

 
CUNHA, Helena Parente. Maramar. Além de estar. Rio de Janeiro: Imago, 2000. p. 

74. Bahia: prosa e poesia. 



A afirmativa dissociada do que o texto apresenta é a: 

 

01) O homem como um ser movido pelo sonho. 

02) Um sujeito poético preocupado com o destino do homem. 

03) O mar como metáfora da existência e das experiências 

vividas. 

04) Uma linguagem marcada por associações de ideias e 

pela síntese. 

05) A perenidade do amor como essencial à vida. 

 



A afirmativa dissociada do que o texto apresenta é a: 

 

01) O homem como um ser movido pelo sonho. 

02) Um sujeito poético preocupado com o destino do homem. 

03) O mar como metáfora da existência e das experiências 

vividas. 

04) Uma linguagem marcada por associações de ideias e 

pela síntese. 

05) A perenidade do amor como essencial à vida. 

 



REDAÇÃO UNEB 

UNEB 2013 
 
Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 

30 (trinta) linhas, mas não ultrapasse os limites da Folha de Redação. 

Tema da Redação 

A corrida pela descoberta de exoplanetas está rendendo frutos. [...] 

 

Leia o fragmento e reflita sobre a existência desse novo planeta possivelmente habitável 

e, a seguir, construa um texto argumentativo, candidatando-se para ir morar lá, 

justificando a sua decisão e apresentando propostas de organização socioeconômica, 

política e cultural para esse novo mundo. 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Utilize a norma culta escrita da língua portuguesa. 

• Apresente uma proposta de ação para questões políticas, sociais e econômicas que 

diferenciem esse novo mundo. 

 



REDAÇÃO UNEB 

UNEB 2014 

 

A partir da leitura do fragmento em foco e de sua experiência cotidiana, elabore 

um texto argumentativo acerca do crescimento exagerado do barulho nas áreas 

urbanas.  

 

Observações:  

• Utilize a norma culta escrita da língua portuguesa na produção de seu texto.  

• Analise causas e efeitos da poluição sonora com relação ao ser humano.  

• Apresente uma ou mais sugestões para o controle desse tipo de problema 

ambiental. 



REDAÇÃO UNEB 

UNEB 2015 

 

Após a leitura dos fragmentos de apoio e de uma reflexão sobre os entraves existentes no 

processo de desenvolvimento do turismo de uma região, além da necessidade de 

preservação da cultura de um povo, elabore um texto dissertativo-argumentativo, em 

norma padrão da língua portuguesa, sobre a necessidade de equacionamento entre a 

manutenção identitária de uma comunidade, através da valorização do patrimônio 

cultural e histórico, de um lado, e as demandas turísticas exigidas pelo processo de 

desenvolvimento, do outro, apresentando, em seus argumentos, propostas que 

contribuam para esse equilíbrio, possibilitando, assim, desenvolvimento turístico e 

preservação da cultura local. 

 

UNEB 2016 

 

Após a leitura dos fragmentos, reflita sobre a necessidade ou não de se criarem cotas 

para as mulheres no mercado de trabalho brasileiro e, em seguida, construa um texto 

argumentativo, em que fique clara a sua posição diante dessa realidade social, 

apresentando proposta para essa questão, em norma culta da língua portuguesa.  

 



UNEB 2017 (1 semestre) 

 

O tema apresentou sete problemas urbanos e convocou os 

participantes a propor alternativas para a resolução de um 

desses sete problemas.  



 



 



 

Proposta de um debate – contexto social relevante.  

Trazer citação ou algum dado estatístico ou dado histórico - 

fundamental para boa nota. 

 

Precisa defender um ponto de vista – Qual é sua posição? Lugar de 

fala. 

 

Articular do início ao fim do texto 

 

 

Dicas do que fazer: 

 

Usar determinados conectivos: 

Em primeiro momento / lugar / Primeiramente (Desenvolvimento 01) 

 

Posteriormente, (D02) 



 

 

 

 

 

Ademais (além disso / além do mais) 

 

Infere-se, portanto,  

 

Outrossim - Do mesmo modo... 

 

Destarte / Portanto / Assim / Desta forma / Logo 

 

 

Urge - é urgente - é fundamental... 

 

 


