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A carne
A carne mais barata do mercado é a carne negra
Que vai de graça pro presídio
E para debaixo do plástico
E vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos
A carne mais barata do mercado é a carne negra

Que fez e faz história
Segurando esse país no braço, meu irmão
O cabra que não se sente revoltado
Porque o revólver já está engatilhado
E o vingador eleito
Mas muito bem intencionado
E esse país vai deixando todo mundo preto
E o cabelo esticado

Mas mesmo assim ainda guarda o direito
De algum antepassado da cor
Brigar sutilmente por respeito
Brigar bravamente por respeito
Brigar por justiça e por respeito (Pode acreditar)
De algum antepassado da cor
Brigar, brigar, brigar, brigar, brigar
Se liga aí
A carne mais barata do mercado é a carne negra.

- Compositores: Seu Jorge, Marcelo Yuka e 
Ulisses Cappelletti.



Desigualdades por cor ou 
raça no Brasil: IBGE



Comparando os textos vistos, o 
que podemos concluir?



Comparando os textos vistos, o que podemos concluir?

Apesar de dotados de forma e linguagem diferentes, ambos os textos 
apresentados reproduzem um discurso sobre a situação dos negros na 
sociedade brasileira.

➔ A letra da canção fala sobre a discriminação sofrida;
➔ O infográfico do IBGE traz dados que evidenciam numericamente 

essa situação de desigualdade e discriminação racial.



Comparação: um mecanismo 
para a compreensão textual

A  comparação entre textos é uma 
importante operação durante a 
leitura. Ela pressupõe o  exame de 
dois ou mais textos, de forma a 
determinar nesses semelhanças, 
diferenças e estabelecer relações.



Comparação: um exercício com critério

Ao comparar textos, deve-se determinar quais 
critérios serão adotados:

➔ O objetivo da análise são as semelhanças 
ou as diferenças entre os textos?

➔ Quais elementos serão comparados:             
a linguagem, a forma ou conteúdo?



As relações entre textos podem ser cúmplices, 
polêmicas ou parcialmente cúmplices/polêmicas 

A relação entre textos pode ocorrer sob a condição da concordância ou da 
discordância. Definiríamos assim dois tipos de relações intertextuais: 

● Relações cúmplices: quando os textos que se relacionam concordam.
● Relações polêmicas: quando os textos que se relacionam discordam.

Também pode ocorrer que os textos concordem em alguns aspectos e 
discordem em outros, originando relações intertextuais parcialmente 
cúmplices e parcialmente polêmicas.



O exercício comparativo nos vestibulares

Em geral, o enunciado revelará o objetivo da 
análise comparativa pedida - ou seja, o que 
deve ser considerado com base nas leituras.

É importante lembrar que relacionar e 
confrontar também são formas de comparar.



Exercício
ENEM

TEXTO I

João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche do capitão, mudara-se da 
campanha havia três anos. Três anos de pobreza na cidade bastaram para o 
degradar. Ao morrer, não tinha um vintém nos bolsos e fazia dois meses que saíra 
da cadeia, onde estivera preso por roubo de ovelha.

A história de sua desgraça se confunde com a da maioria dos que povoam a aldeia 
de Boa Ventura, uma cidadezinha distante, triste e precocemente envelhecida, 
situada nos confins da fronteira do Brasil com o Uruguai.

MARTINS, C. Porteira fechada. Porto Alegre: Movimento, 2001 (fragmento).



Exercício
ENEM

TEXTO II

Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e viesse, menos complicação 
com os homens, mas não tava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui 
nesses lugares que sempre dão para descolar algum, fui de porta em porta me 
oferecendo de faxineiro, mas tava todo mundo escabreado pedindo referências, e 
referências eu só tinha do diretor do presídio.

FONSECA, R. Feliz Ano Novo. São Paulo: Cia. das Letras, 1989 (fragmento).



Exercício
ENEM

A oposição entre campo e cidade esteve entre as temáticas tradicionais da literatura 
brasileira. Nos fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse embate incorpora um 
elemento novo: a questão da violência e do desemprego.

As narrativas apresentam confluência, pois nelas o(a):

A. criminalidade é algo inerente ao ser humano, que sucumbe a suas manifestações.
B. meio urbano, especialmente o das grandes cidades, estimula uma vida mais violenta.
C. falta de oportunidades na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à 

criminalidade.
D. êxodo rural e a falta de escolaridade são causas da violência nas grandes cidades.
E. complacência das leis e a inércia das personagens são estímulos à prática criminosa.
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