Leia o texto a seguir:

Texto
Hórreo
As novas gerações nunca ouviram falar da América Latíndia e Alguns Países Africanos. Os livros de
história não trazem nenhum registro sobre eles. Os textos foram expurgados.
O que era América Latíndia é hoje o Quinto Mundo, região chamada Hórreo, isolada,
autônoma, independente. (...)
Destes lugares (considerados insalubres para o mundo desenvolvido) vêm matérias-primas
como o carvão, ferro, urânio, petróleo e metais recém-descobertos, além da madeira e alguns
animais decorativos, em vias de extinção, e homens destinados a experiências científicas.
Acrescente-se a exportação, para os países desenvolvidos, de meninas púberes encaminhadas à
prostituição infantil. A pedofilia grassa.
Ali se desenvolveu em extremo grau de tecnologia a tendência filosófica, tornada ação do
cotidiano: quanto me custa você mudar seu conceito de vida, sua ideia política, sua maneira de
administrar, fechar os olhos para o que faço e a maneira como faço, ignorar minhas ações
perniciosas e minha falta de ética?
Esta história se passa pouco antes da Reunião de Divisão, Agrupamento e Isolamento de
Áreas que aconteceu daqui a muitos anos.

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Zero.. São Paulo: Global, 2010.

O texto e o mapa, integrantes do livro Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, parodiam livros didáticos da Geografia.
A paródia é um meio intertextual no qual um texto imita outro texto, ou uma obra imita outra obra com objetivo
jocoso ou satírico. Leia com atenção e responda as questões que se seguem.
QUESTÃO 1 – Quais elementos do texto “Hórreo” encontram correspondência no mapa?

O mapa faz uma releitura do texto, destacando aspectos naturais, culturais e éticos, e
localizando-os com uma legenda. O texto fala de um lugar sem grandes méritos, sem ética,
considerado insalubre, mas rico em recursos naturais e matéria-prima. O mapa, além de
apontar fontes de recursos naturais, indica questões relacionadas à ática e à violência na
figura do torturador Rinaldo Cavaquinha.

QUESTÃO 2 – Que elementos no mapa permitem caracterizá-lo como paródia?

Os elementos que permitem reconhecer o mapa como uma paródia, primeiro, aparecem na
imitação de um mapa geográfico do continente americano, com o intuito de satirizar a
América Latina, que é chamada de “América Latíndia”. Depois, o efeito paródico se realiza a
partir da confusão entre informações factuais com informações absurdas, como os casos de
“Átila” e a “tela de cinema”. Por fim, a paródia tem um teor de crítica política ao abordar a
repressão militar na figura do torturador Rinaldo Cavaquinha.

