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LITERATURA

PRIMEIRA  QUESTÃO

O OPERÁRIO NO MAR

Na rua passa um operário. Como vai firme! Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso
político, a dor do operário está na sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés
enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os
outros, e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para
onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo,
com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os fios. [...]
Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi
meu irmão, que não nos entenderemos nunca. E me despreza...Ou talvez seja eu próprio que
me despreze a seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo: uma fascinação quase me
obriga a pular a janela, a cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorar-lhe que
suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns
santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário, e não vejo rodas nem hélices
no seu corpo, aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde
estão nossos exércitos que não impediram o milagre? Mas agora vejo que o operário está
cansado e que se molhou, não muito, mas se molhou, e peixes escorrem de suas mãos. Vejo-o
que se volta e me dirige um sorriso úmido. [...] Único e precário agente de ligação entre nós,
seu sorriso cada vez mais frio atravessa as grandes massas líquidas, choca-se contra as
formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar-me o
rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia o compreenderei?

Sentimento do mundo. Carlos Drummond de Andrade.

Na produção social da própria existência os homens entram em relações determinadas,
necessárias, independentes de sua vontade; estas relações de produção correspondem a um
grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. [...] O modo de
produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a
consciência dos homens que determina a realidade; ao contrário, é a realidade social que
determina a sua consciência.

Prefácio à Contribuição à  Crítica da Economia Política. Karl Marx.

Tendo em vista os trechos acima, a obra Sentimento do mundo e as teorias econômico-sociais de Marx:

A) Explique como o trecho de Drummond dialoga com as teorias marxistas de modo de produção.

B) Cite dois recursos literários que Drummond utiliza ao tratar da questão marxista referente à divisão de classes.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Nove Noites é a história de uma busca obsessiva dos motivos que levaram o antropólogo Buell Quain ao suicídio. A
partir de uma série de pequenas coincidências casuais, o narrador vê-se envolvido pela aura de mistério que pairava,
mesmo após tantos anos, sobre a biografia do antropólogo. A informação de que a narrativa é um romance precisa ser
reforçada no aviso que consta dos agradecimentos do autor ao final do livro.

Redija um ÚNICO texto, respondendo: por que terá sido necessário tornar explícito ao leitor de Nove Noites que
“este é um livro de ficção”? Comprove sua argumentação, sem recontar a história, ilustrando-a com comentários
sobre episódios ou situações presentes na trama.

TERCEIRA  QUESTÃO

A literatura de Sérgio Sant’Anna deixa transparecer uma reflexão sobre o próprio ato de escrever, indicando o poder
que as histórias, escritas ou narradas, têm. A história contada cria, assim, um efeito sobre a realidade, como sugere o
seguinte trecho do conto “As cartas não mentem jamais” de O Monstro:

“Não sei mais quem sou [...] não sei o que é verdade ou mentira em minha vida. Às vezes
só as histórias me parecem reais.”

Sem recontar a história, escolha um dos contos do livro e demonstre:

A) O efeito específico que cada história contada causa nos personagens, em suas vidas e em seus relatos.

B) Como o enredo das histórias deixa evidente esse efeito, exemplificando com episódios ou acontecimentos do conto
escolhido.

QUARTA  QUESTÃO

Considerando que o texto literário questiona as inúmeras verdades nascidas em outros textos, pode-se afirmar que
um dos questionamentos de Triste fim de Policarpo Quaresma é a loucura. Michel Foucault − importante pensador do
século XX − considerou a loucura da seguinte forma:

No fundo da prática científica existe um discurso que diz: nem tudo é verdadeiro; mas
em todo lugar e a todo momento existe uma verdade a ser dita e a ser vista. [...] Como se pode
ver tudo é questão de poder: dominar o poder do louco, neutralizar os poderes que de fora
possam se exercer sobre ele, estabelecer um poder terapêutico e de adestramento.

A casa dos loucos

A explicação de Foucault relaciona-se à forma como a loucura é tratada no romance Triste fim de Policarpo Quaresma.
Para justificar a relação:

A) Explique como se estabelece no romance essa relação entre verdade, poder e loucura.

B) Cite uma passagem do romance que comprova sua resposta.
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