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Texto I 
 

A DISCIPLINA DO AMOR 
 

 

 
Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na 

esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, 
acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a casa.  

A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, 
chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o 
momento em que seu dono apontava lá longe.  

Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. 
Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até 
a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, 
atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-
amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava a sua vida 
normal de cachorro até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, 
como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera.  

O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do 
cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em 
vão. Quando ia chegando aquela hora ele disparava para o compromisso 
assumido, todos os dias. Todos os dias.  

Com o passar dos anos (a memória dos homens!) as pessoas 
foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva 
com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os 
amigos, para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo (era jovem 
quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas 
estranhavam, “mas quem esse cachorro está esperando?... Uma tarde (era 
inverno) ele lá ficou, o focinho sempre voltado para “aquela” direção.  

 
(TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Rio de Janeiro:  

 Nova Fronteira, 1980. p.99-100)  
 
Vocabulário:  
Postar-se – posicionar-se, permanecer em determinado local  
Apontar – aparecer 
 
1. Explique o título do texto.  

 
 



2. No texto a história narrada se passa na França.  

a) Ela ocorre numa cidade grande ou pequena? Que substantivo do 2º parágrafo confirma sua resposta?  

b) As palavras no diminutivo “passinho e festinhas” indicam:            

I. Tolerância 
II. Afetividade 

III. Desespero 
IV. Indisciplina 
V. Revolta 

 
c) No 3º parágrafo, o narrador pergunta: “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?” A quem ele dirige essa 

pergunta?  

3. Em “Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera.”, explique a 

expressão em destaque.  

4. Leia a seguinte passagem destacada do 4º parágrafo do texto I:  

 “Quando ia chegando “aquela” hora ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias. Todos os dias.”  
 
 Justifique a repetição da expressão “Todos os dias”?  
 
5. No trecho “Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o focinho sempre voltado para ‘aquela’ direção”, observa-se a 

intenção de: 

I 
a) Enfatizar que o cachorro continuou a dedicar sua existência(até sua morte) para esperar seu dono.  
b) Apresentar a morte do cachorro por meio de uma linguagem objetiva e direta.  
c) Demarcar, textualmente, a morte do cachorro, valendo-se de uma linguagem conotativa.  
d) Demonstrar que a esperança do cão continuava e era um aspecto forte de seu comportamento.  
e) Mostrar ao leitor que o cachorro morrera devido ao fato de perder a esperança de que o dono voltaria.  
 
II. 
O trecho do texto que explicita o fato que desencadeia a história é  
a) “Foi na França, durante a segunda grande guerra”.  
b) “*...+ as pessoas foram se esquecendo do jovem *...+”  
c) “Um jovem tinha um cachorro *...+”  
d) “*...+ Continuou a ir diariamente até a esquina*...+” 
                           
6. Complete os períodos com os pronomes relativos adequados. 

QUE – ONDE – CUJO (variantes) – QUEM  
 

a) Esta é a casa ______________ nasci. 
b) Ainda não adquiri os livros ____________ a professora indicou. 
c) Não encontramos os livros ____________ autores receberam homenagens. 
d) Aquele é a cidade  ______________ nasceu Lygia Fagundes Telles. 
e) A informação de ____________ mais gostei foi aquela. 
f) O rapaz com _______________ conversei é meu vizinho. 
g) Educação Física era a atividade de ______________ mais gostava na escola. 
h) As crianças pararam em frente à loja ____________os brinquedos estavam expostos. 
i) Foram arrancadas as árvores em _________________ galhos havia cipós entrelaçados. 

 
 
 
 
 
 



Texto II 
Defenestração 
 

Certas palavras têm o significado errado. Falácia, por exemplo, devia ser o nome de alguma coisa vagamente 
vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas variedades. A Falácia Amazônica. A misteriosa Falácia 
Negra. Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se 
complicaria. 

-- Os hermeneutas estão chegando! 
-- Ih, agora é que ninguém vai entender mais nada... 
Os hermeneutas ocupariam a cidade e paralisariam todas as atividades produtivas com seus enigmas e frases 

ambíguas. Ao se retirarem deixariam a população prostrada pela confusão. Levaria semanas até que as coisas 
recuperassem o seu sentido óbvio. Antes disso, tudo pareceria ter um sentido oculto. 

-- Alô... 
-- O que é que você quer dizer com isso? 
Traquinagem devia ser uma peça mecânica. 
-- Vamos ter que trocar a traquinagem. E o vetor está gasto. 
Plúmbeo devia ser um barulho que o corpo faz ao cair na água. Mas nenhuma palavra me fascinava tanto 

quanto defenestração. A princípio foi o fascínio da ignorância. Eu não sabia o seu significado, nunca lembrava de 
procurar no dicionário e imaginava coisas. Defenestrar devia ser um ato exótico praticado por poucas pessoas. Tinha 
até um certo tom lúbrico. 

Galanteadores de calçada deviam sussurrar no ouvido das mulheres: 
-- Defenestras?  
A resposta seria um tapa na cara. Mas algumas... Ah, algumas defenestravam. 
Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, 

assim, defenestradores profissionais. Ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os 
documentos formais? "Nestes termos, pede defenestração..." Era uma palavra cheia de implicações. Devo até tê-la 
usado uma ou outra vez, como em: 

-- Aquele é um defenestrado. 
Dando a entender que era uma pessoa, assim, como dizer? Defenestrada. Mesmo errada, era a palavra 

exata. Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não me deixa mentir. "Defenestração" 
vem do francês "defenestration". Substantivo feminino. Ato de atirar alguém ou algo pela janela. 

Ato de atirar alguém ou algo pela janela! Acabou a minha ignorância mas não a minha fascinação. Um ato 
como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que eu 
saiba, nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta, ou escada abaixo. Por que, então, 
defenestração? 

Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso. Como o rapé. Um vício como o tabagismo ou as drogas, 
suprimido a tempo. 

-- Lês defenestrations. Devem ser proibidas. 
-- Sim, monsieur le Ministre. 
-- São um escândalo nacional. Ainda mais agora, com os novos prédios. 
-- Sim, monsieur lê Mnistre. 
-- Com prédios de três, quatro andares, ainda era possível. Até divertido. Mas, daí para cima vira crime. 

Todas as janelas do quarto andar para cima devem ter um cartaz: "Interdit de defenestrer". Os transgressores serão 
multados. 

Os reincidentes serão presos. 
Na Bastilha, o Marquês de Sade deve ter convivido com notórios defenestreurs. E a compulsão, mesmo 

suprimida, talvez ainda persista no homem, como persiste na sua linguagem. O mundo pode estar cheio de 
defenestradores latentes. 

-- É essa estranha vontade de jogar alguém ou algo pela janela, doutor... 
-- Humm, O Impulsus defenestrex de que nos fala Freud. Algo a ver com a mãe. Nada com o que se 

preocupar -- diz o analista, afastando-se da janela. 
Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém ou algo pela janela? A basculante foi inventada 

para desencorajar a defenestração. Toda a arquitetura moderna, com suas paredes externas de vidro reforçado e 
sem aberturas, pode ser uma reação inconsciente a esta volúpia humana, nunca totalmente dominada. [...] 

Uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta para cima e babulcia: 
-- Fui defenestrado... 
Alguém comenta: 



-- Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela? 
Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de arrancar o papel da máquina, amassá-lo e defenestrar 

esta crônica. Se ela sair é porque resisti. 
Luís Fernando Veríssimo 

falácia 1substantivo feminino 
1. Ação de enganar com má intenção. = ENGANO, LOGRO 
2. Qualidade do que é falaz ou falso. = FALSIDADE 
3. Sofisma ou engano que se faz com razões falsas ou mal deduzidas. 

 
            Obs.: Não copie nada do texto para responder às questões, a não ser que lhe seja solicitado. Você só poderá 

transcrever partes para COMPLEMENTAR sua resposta. 
 
1. Considerando-se o conjunto de informações do texto, o narrador se diz fascinado pela palavra defenestração. 

Justifique o porquê desta fascinação.  

2. Assinale V para Verdadeiro e F para Falso nas alternativas a seguir.  

 Depois de descobrir o real significado de defenestração, o narrador... 
a) (     ) ele não vê utilidade na palavra, por isso não se sente fascinado mais pela palavra. 

b) (     ) ele não havia pensado na possibilidade do significado real. 

c) (     )o significado dela remete a um ato pouco comum, e ele fica imaginando as razões da existência de tal 

palavra. 

d) (     ) ele se mostra favorável a estrangeirismos e gosta de palavras de outras línguas para mostrar aos amigos 

que é culto. 

e) (     ) continua fascinado pela palavra porque o significado da palavra remete a uma ação que praticamos em 

nosso dia a dia.  

3. Leia a tirinha.  

 
 
Há três ocorrências da palavra que no primeiro quadrinho. Reescreva a fala de Manolito, substituindo o pronome 
relativo por outro também adequando. 
4. Leia o trecho: “Apesar de abominar, por exemplo, a violência e a corrupção, acho-as consequência de nossos 

atos, pelos quais somos, em medidas diversas, responsáveis.” (João Ubaldo Ribeiro).  

Marque a alternativa correta.  As palavras em destaque referem-se respectivamente a: 
a) a violência e a corrupção – nossos atos.                                                                                                                                                                  

b) a corrupção – nossos atos.                                                                                                                                                                                           

c) a violência e a corrupção – responsáveis.                                                                                                                                                         

d) a violência – responsáveis.             

5. Responda: por que o pronome relativo é um recurso importante para a coesão textual?  

 “Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos.  
Só veem as belezas do mundo, aqueles que têm belezas dentro de si.” 

Rubem Alves 
 

Feliz 2018! 
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