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TEXTO I
Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por uma
farinha de pedra moída que sujava como a cal.
Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas
barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro
a quebravam a picareta; de outro afeiçoavam lajedos1 a ponta de picão2; mais adiante faziam
paralelepípedos a escopro2 e macete2. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da
forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao
longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade
feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbedos de calor,
desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um
punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os
contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe
desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O
membrudo cavouqueiro3 havia chegado à fralda4 do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a
cara, mediu-o de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.
A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente. Descomposta, com o
escalavrado5 flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito
íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica 6
nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam
espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de
baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana
equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante.
O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele
serviço.
– Veja lá! disse ele, apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo! Sua gente tem ido às
cegas no trabalho desta pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não
contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor! Pois olhe só o que eles
têm tirado de lá – umas lascas, uns calhaus7 que não servem para nada! É uma dor de coração
ver estragar assim uma peça tão boa! Agora o que hão de fazer dessa cascalhada que aí está
senão macacos8? E brada aos céus, creia! Ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos!
O vendeiro escutava-o em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo.
ALUÍSIO AZEVEDO
O cortiço. São Paulo: Ática, 2009.

lajedos - pedras
picão, escopro, macete - instrumentos de trabalho
3 cavouqueiro - aquele que trabalha em minas e pedreiras
4 fralda - parte inferior
5 escalavrado - golpeado, esfolado
6 ciclópica - colossal, gigantesca
7 calhaus - pedras soltas
8 macacos - paralelepípedos
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1. “Pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante
que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe
desfechavam no dorso,” (l. 10-12)
Para caracterizar a pedreira, o narrador utiliza várias vezes uma determinada figura de linguagem,
como no trecho sublinhado acima.
Identifique essa figura de linguagem e um de seus efeitos estilísticos. Transcreva, em seguida,
uma passagem do texto em que a pedreira é descrita sob uma perspectiva diferente.

2. O texto de Aluísio Azevedo, que faz parte da estética naturalista, utiliza recursos expressivos
de sonoridade, como a onomatopeia. Considere o seguinte fragmento:
“E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima
brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço,” (l. 6-7)
Indique dois exemplos do emprego da onomatopeia e justifique a sua presença no texto
naturalista.
3. “Aqueles homens gotejantes de suor, bêbedos de calor, desvairados de insolação, “(l. 8-9)
O enunciado acima apresenta uma sequência de sensações. Aponte o valor semântico dessa
sequência e identifique no texto outro exemplo em que a disposição das palavras produza efeito
similar.

TEXTO II
Desencontrários
Mandei a palavra rimar,
ela não me obedeceu.
Falou em mar, em céu, em rosa,
em grego, em silêncio, em prosa.
Parecia fora de si,
a sílaba silenciosa.
Mandei a frase sonhar,
e ela se foi num labirinto.
Fazer poesia, eu sinto, apenas isso.
Dar ordens a um exército,
para conquistar um império extinto.
PAULO LEMINSKI
GÓES, F. e MARINS, A. (orgs.)
Melhores poemas de Paulo Leminski. São Paulo: Global, 2001.
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4. Mandei a palavra rimar,
ela não me obedeceu.
Falou em mar, em céu, em rosa,
em grego, em silêncio, em prosa. (v. 1-4)
No fragmento acima, o emprego da palavra “prosa” possibilita duas interpretações distintas do
verso sublinhado: uma que reafirma o que ele expressa e outra que se opõe a ele. Apresente
essas duas possibilidades de interpretação.
5. Considere a formação da palavra “Desencontrários”, título do poema de Paulo Leminski.
Separe seus elementos mórficos. Em seguida, nomeie o primeiro morfema que a compõe e
indique seu significado.
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