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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 

 O autor do texto apresenta sinteticamente, nos dois primeiros parágrafos, o seu critério a 

respeito de polêmicas sobre os cânones literários. Em relação às argumentações desse 

pesquisador, exponha criticamente o vínculo que ele estabelece entre cânone e dogma. 

(Valor 4,0 pontos) 

 

Espera-se que o/a candidato/a saliente, em primeiro lugar, que o autor do texto critica as 

normas estéticas por considerar que têm uma base moral e não um fundamento 

científico, sendo, portanto, dogmas; em segundo lugar, espera-se que esse/a candidato/a 

saliente que a mudança de cânone impulsionada pelo pós-modernismo é banal por, 

simplesmente, partir de uma conveniente mudança de domas. 

 

02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 

 Traduza ao português o parágrafo destacado em negrito. (Valor 4,0 pontos) 

 

Insisto em algo que tem a literatura, ou o que por tal se pretende fazer passar 

mercantilmente em nossa sociedade atual, quando tanto interesse gera, de forma 

massiva e totalitária, seu controle e interpretação por parte dos diferentes intermediários 

envolvidos nos processos de criação e interpretação dos fenômenos culturais. Por isso 

surpreende-me muito, em una sociedade como a atual, que tanto alardeia de liberdade e 

de ânsias de liberdade, denunciando por qualquer parte as limitações da informação e o 

conhecimento (como se ambos fenômenos fossem equivalentes), que o leitor comum se 

encontre hoje em dia tão condicionado para interpretar a literatura como o estava o 

autor durante os séculos XVI, XVII e XVII para criá-la. Centos de mediadores e de 

ideólogos, intermediários e moralistas no final das contas, se interpõem entre a literatura 

e seus leitores: imprensa e suplementos culturais, críticos que nascem da morte do autor, 

universidades em muitos casos muito desprestigiadas, meios acadêmicos da más diversa 

índole, congressos as mais das vezes massificados, revistas especializadas e menos 

especializadas… Todos tratam de pôr perante os olhos do leitor o acesso fundamental à 

interpretação de um Significado Transcendente, com frequência com pretensões de 

exclusividade. Esses intermediários pretendem elaborar para este leitor comum, sem voz 

pública, com certeza (muito distante da hoje mítica e irreal família dos leitores 

exemplares, ideais, implícitos, explícitos, implicados, arquileitores etc.), um mundo 

previamente valorizado e definitivamente interpretado. 

 

03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 

 No último parágrafo, González Maestrorefere-se aos discursos interpretativos. 

Segundo ele, essas interpretações 

GABARITO: 
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(D) estão destinadas à obsolescência. 

 

 


