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Leia cuidadosamente cada uma das questões abaixo. Em suas respostas tente explicar da maneira mais 
detalhada possível o que foi solicitado. Número mínimo de páginas: 3 (font Times New Roman, 12, 
espaço 1,5). O trabalho deve ser feito individualmente. 
 

1) Platão em A república faz uma condenação sitemática da mimesis (imitação, representação). 
Explique de que forma a mimesis é condenada no que toca ao estilo (p. 115-118). Comente o 
seguinte trecho:  

 
- No entanto, talvez me digas que ele não se adapta ao nosso governo, porquanto não existe 

entre nos homem duplo nem múltiplo, uma vez que cada um executa uma só tarefa.  
- Efectivamente, não se adapta.  
- Não é por esse motivo que só numa cidade assim encontraremos um sapateiro que é 

sapateiro, e não piloto, além da arte de talhar calçado, e um lavrador, lavrador e não 
juiz, além da agricultura, e um guerreiro, guerreiro, e não comerciante, além da arte 
militar, e assim por diante?  

- De facto - respondeu ele.  
- Se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar 

todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por se exibir juntamente com os seus 
poemas, prosternávamo-nos diante dele, como de um ser sagrado, maravilhoso, 
encantador, mas dir-lhe-íamos que na nossa cidade não há homens dessa espécie, nem 
sequer é lícito que existam, e manda-lo-íamos embora para outra cidade, depois de lhe 
termos derramado mirra sobre a cabeça e de o termos coroado de grinaldas.” (p.124-
125).  

 
2) Defina signo e símbolo em Saussure; e ícone, índice, e símbolo em Peirce. Dê exemplos de 

cada um. 
 
3)   O ensaio de Roland Barthes, A mensagem fotográfica, analisa fotografias jornalísticas a partir 

de dois elementos, dois tipos de mensagem: a denotação e a conotação, a mensagem denotada 
e a mensagem conotada. Isso porque, diz ele, há um paradoxo na fotografia: ela é uma 
mensagem sem código, pelo seu caráter analógico, no entanto, a cultura acaba codificando a 
imagem (a conotação). Ele então descreve uma série de procedimentos de conotação da 
imagem, dentre eles um que desempenha um papel especial, o texto que acompanha a imagem. 
Barthes diz, dentre outras coisas,  que  a relação entre imagem e texto se inverteu na 
atualidade [o texto é de 1961, mas a afirmação parece ainda ser válida]: antigamente, a 
imagem ilustrava a palavra; hoje é a palavra quem “parasita” a imagem, antigamente o texto 
era reduzido à imagem, hoje há amplificação recíproca de um pelo outro. O que o leva a 
perguntar: “Qual a relação desses significados de conotação com a imagem?” (p. 21). Ao falar 
sobre a conotação ideológica ele afirma que a conotação política de uma imagem é em geral 
estabelecida pelo texto, e que “cada fotografia permite-me fazer uma leitura de direita ou de 
esquerda” (p. 23). Essa questão vai tratar portanto da relação entre imagem e texto. Observe a 
primeira página do Jornal A folha de S. Paulo de ontem (23/05/2016). Pense sobre a relação 
que se estabelece entre a manchete: “Em gravação Jucá sugere pacto para deter Lava Jato”, e a 
foto abaixo  cuja legenda se lê: “Despejados. Polícia dispersou com bombas e jato de água 
manifestantes que acamparam no domingo perto da casa de Michel Temer em São Paulo”. As 
manchetes menores ao lado falam do desequilíbrio entre poderes e sobre o pacote positico a 
ser lançado por Temer.  Que relações se pode estabelecer entre a imagem do “despejamento” e 
o conteúdo do grampo de Jucá? Qual a conotação da imagem e da manchete (ou das 
manchetes)? Que sentidos são estabelecidos pela relação conotada, implícita, estabelecida 
entre o significante “Lava Jato” e o “jato de água” sobre os manifestantes? O que conota a 
fotografia em tonalidade amarela que lembra refugiados no Oriente Médio?  

 



 
 
 
4) Em “O que pode a literatura?” Todorov resume a sua defesa do poder da literatura com uma 

máxima, que ele depois desdobra: "’Pensar colocando-se no lugar de todo e qualquer ser 
humano.’ Pensar e sentir adotando o ponto de vista dos outros, pessoas reais ou personagens 
literarias, é o unico meio de tender à universalidade e nos permite cumprir nossa vocação. (p. 
82) No entanto o que fazer quando nos deparamos com um ser que se encontra no limite entre 
o humano e a coisa, como odradek (com a primeira letra em caixa alta e em caixa baixa), na 
parábola enigmática “Tribulação de um pai de família” de Kafka?  

 
Eis a parábola:  
 

Dizem alguns que a palavra odradek provém do eslavo, e procuram determinar a 
formação da palavra com base nesta afirmação. Já outros acreditam que ela provenha 
do alemão, do eslavo ela teria apenas a influência. A incerteza das duas interpretações 
autoriza entretanto a supor que nenhuma delas acerta, mormente porque nenhuma nos 
leva a encontrar um sentido para a palavra. 
Como é natural, ninguém se ocuparia de tais estudos se não existisse realmente um ser 
chamado odradek. A primeira vista, parece um carretel de linha, achatado e 
estreliforme, e aparenta, de fato, estar enrolado em fio; é bem verdade que os fios não 
serão mais do que fiapos, restos remendados ou simplesmente embaraçados de fio gasto, 
da mais diversa cor e espécie. Mas não se trata apenas de um carretel, pois no centro da 
estrela nasce uma vareta transversal, de cuja extremidade sai mais outra, em ângulo 
reto. Com auxílio desta segunda vareta, por um lado, e duma das pontas da estrela por 
outro, o todo se põe de pé, como sobre duas pernas. 



Seria o caso de se acreditar que este objeto, outrora, tenha tido alguma finalidade, que 
agora esteja apenas quebrado. Mas ao que parece, não é o que se dá; ao menos não há 
sinal disso; não se vê marca alguma de inserção ou de ruptura, que indicasse uma coisa 
destas; embora sem sentido, o todo parece completo à sua maneira. Aliás, não há como 
dizer coisa mais exata a respeito, pois Odradek é extraordinariamente móvel e 
impossível de ser pego. 
Ele vive alternadamente no sótão, na escadaria, nos corredores, no vestíbulo. Às vezes 
desaparece por semanas inteiras; provavelmente se muda para outras casas, mas é certo 
que acaba voltando à nossa. Cruzando a soleira, se ele está encostado no corrimão, lá 
embaixo, às vezes dá vontade de lhe falar. Não se fazem naturalmente perguntas difíceis, 
ele é tratado – já o seu tamaninho nos induz – como uma criança. Pergunta-se “qual o 
teu nome?” Ele responde, “Odradek”. “E onde você mora?” Ele responde, “residência 
indeterminada”, e ri; mas é uma risada, como só sem pulmões se produz. Soa, quem 
sabe, como o cochicho de folhas caídas. De hábito, este é o fim da conversa. Mesmo estas 
respostas, aliás, não é sempre que se obtém; com frequência ele fica mudo, por longo 
tempo, como a madeira que aparenta ser. 
Inutilmente eu me pergunto, – dele, o que será? É possível que ele morra? Tudo que 
morre terá tido, anteriormente, uma espécie de finalidade, uma espécie de atividade, na 
qual se desgastou; não é o que se passa com Odradek. Será então que no futuro, quem 
sabe se diante dos pés de meus filhos, e filhos de meus filhos, ele ainda rolará pelas 
escadas, arrastando os seus fiapos? Evidentemente ele não faz mal a ninguém; mas a 
ideia de que além de tudo ele me sobreviva, para mim é quase dolorosa. (tradução: 
Roberto Schwarz (em O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1992.) 

 
Odradek nos é apresentado inicialmente como um problema filológico, uma plavra cuja 
origem é polêmica. Quando é postulado que se trata efetivamente de um “ser”, ele é descrito 
de maneira distanciada como um objeto complexo, híbrido, cuja finalidade é desconhecida. 
Ele estaria então quebrado? Aparentemente não, embora o narrador, o pai de família, nos 
assegure que o objeto “embora sem sentido” está completo, não lhe falta nada. O eu do 
narrador (o pai de família)  aparece só tardiamente no texto (“inutilmente eu me pergunto”), 
para se colocar as perguntas fundamentais sobre ele, agora, visto humano, após o parágrafo 
anterior das perguntas: o que será dele? Escreva uma pequena dissertação sobre o tema: 
segundo você Odradek é a alegoria do quê?  
 

5) Leia o seguinte poema de Manuel Bandeira: 
 
  Gesso 

 
Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova 
– O gesso muito branco, as linhas muito puras – 
Mal sugeria imagem de vida 
(embora a figura chorasse). 
Há muitos anos tenho-a comigo. 
O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a  

[de pátina amarelo-suja. 
Os meus olhos de tanto a olharem, 
Impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico. 
 
Um dia mão estúpida 
Inadvertidamente a derrubou e partiu. 
Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, 
                                  [recompus a figurinha que chorava. 
E o tempo sobre as feridas escureceu ainda mais o sujo 
                                  [mordente de pátina... 
 
Hoje esse gessozinho comercial 
É tocante e vive, e me fez agora refletir 
Que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. 

 
O poema descreve a transformação da estátua de gesso em imagem, em ícone. Descreva o processo. 
Em que consiste o ícone e como o poeta descreve a sua condição de ícone. 



 
	


