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REDAÇÃO 1 
 

Observe as considerações feitas pelo autor de Sagarana em uma carta a João Condé 
e faça um comentário a respeito da complexidade do processo de criação de uma obra 
literária. 
 
 Aí, experimentei o meu estilo, como é que eu estaria. Me agradou. De certo que eu 
amava a língua. Apenas, não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e 
companheira. O que eu gostaria de poder fazer (não o que fiz, João Condé!) seria aplicar, no 
caso, a minha interpretação de uns versos de Paul Eluard:... "o peixe avança nágua, como um 
dedo numa luva"... Um ideal: precisão, micromilimétrica. 
 O livro foi escrito - quase todo na cama, a lápis, em cadernos de 100 folhas - em sete 
meses; sete meses de exaltação, de deslumbramento. (Depois, repousou durante sete anos; 
e, em 1945 foi "retrabalhado", em cinco meses, cinco meses de reflexão e de lucidez). 
 
 
 
 
REDAÇÃO 2 
 

Política sutilíssima, pois êle faz oposição à Presidência da Câmara no seu Município 
(nº 1), ao mesmo tempo que apóia, devotamente, o Presidente do Estado. Além disso, está 
aliado ao Presidente da Câmara do Município vizinho a leste (nº 2), cuja oposição trabalha 
coligada com a chefia oficial do município nº 1. Portanto, se é que bem o entendi, temos aqui 
duas enredadas correntes cívicas, que também disputam a amizade do situacionismo do 
grande município ao norte (nº 3). Dessa trapizonga, em estabilíssimo equilíbrio, resultarão 
vários deputados estaduais e outros federais, e, como as eleições estão próximas, tudo vai 
muito intenso e muito alegre, a maravilhas mil. (Sagarana) 
 

O livro de Guimarães Rosa foi publicado em 1946. Mais de meio século depois, os 
entendimentos que mantêm a "governabilidade" de uma administração, em qualquer nível, 
não mudaram muito em sua essência. Redija um pequeno comentário sobre o sistema político 
brasileiro, considerando a descrição dos jogos de interesse feita pelo narrador de Guimarães 
Rosa. 
 
 
 
 
REDAÇÃO 3 
 

A morte do Papa João Paulo II e a conseqüente eleição do cardeal Ratzinger 
suscitaram algumas questões polêmicas sobre posicionamentos da Igreja Católica, entre elas 
a que se refere ao celibato clerical. 

Redija um texto dissertativo enfocando a abordagem desse tema pelo autor de O 
crime do Padre Amaro. 
 
 
 
 


