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Eixo Temático: Comunicação Humana 
Neste eixo temático, vamos tratar de assuntos absolutamente imprescindíveis para seu 
vestibular. Que assuntos são esses? Mídia, televisão, internet, redes sociais, propaganda e afins 
serão abordados em toda a profundidade que merecem. 
 
Assim, você vai acabar este módulo com uma visão de mundo diferenciada e, com certeza, terá 
muito mais condições de escrever bons textos sobre essas temáticas.  
 
Aproveite... e divirta-se! 
 
 

Parte 1 
 
1. Aponte as quatro grandes revoluções comunicacionais da história, dando especial 
enfoque àquela vivenciada no presente.  
 
 
2. Utilizando os conhecimentos adquiridos na questão anterior, escreva a contextualização 
de um parágrafo de introdução para os seguintes temas retirados do ENEM:  

a) Liberdade e abusos dos meios de comunicação (2004)  
b) Viver em rede no século XXI (2011) 

 
 
3. Explique o conceito “wiki”, tão presente no contexto da internet atual, associando-o ao 
novo papel do sujeito no ambiente da comunicação.  
 
 
4. Crie um argumento dialético, evidenciando como os dispositivos móveis existentes 
(principalmente tablets e smartphones) atuam de forma aparentemente contraditória no 
que diz respeito à comunicação humana. 
 
 
5. Diferencie o chamado “mundo das palavras” do “mundo das imagens”. É possível dizer 
que há uma hierarquia entre eles? 
 
 
6. “A televisão acabou revelando-se semelhante a uma moléstia infecciosa que é capaz de 
causar mais danos às populações que nunca tiveram contato com ela do que àquelas que, 
por já terem sido muito expostas, desenvolveram a imunidade necessária para resistir a 
seus efeitos deletérios.” Com essa colocação, o jornalista Nelson Archer manifestava um 
posicionamento crítico acerca do poder da TV. Explique a afirmação, relacionando-a à 
linguagem da propaganda. 

 
 
 
 
Texto 1 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 
 
Texto 1 
 
 O primo da anta 
 ... ou ‘o saudosista é aquele que só lembra o melhor’ 
 
 O Rio é a mais cantada entre as cidades do país e, certamente, uma das mais cantadas do 
mundo. 
 Continua a ser cantada todos os dias, bem ou mal, alegre ou angustiosamente, em 
protesto, em verso, em prosa, com ou sem palavras. Como no passado. 
 O bom disso é o se continuar a cantá-lo (o Rio) não apenas pelo que nele se viu e se viveu, 
mas pelo que nele se vê e se vive. 
 Pois o Rio respira, dia após dia. Vive no sono ou na vigília, na rua e nos bares, que se 
multiplicam no vigor de uma febre de boêmia renovada. 
 Em suas esquinas e claustros, entretanto, proliferam os ninhos do saudosista. 
 É o saudosista de sempre, só que mais virulento e sutil, mais refinado. Um gentleman. 
 “O saudosista é aquele que só se lembra do melhor”, costuma dizer Hugo Sukman – alma 
musical em essência – em rodas boêmias nas quais sua peculiar dialética faz furor. 
 Faço eco ao Hugo. O saudosista, mais do que nunca, só enxerga os ápices de um tempo 
que julga superior ao tempo onde foi lançado pelos anos. O seu “hoje” é um calabouço. 
 A porcaria, o tédio, os fracassos do magno tempo que expirou, o saudosista empurra-os 
para baixo do tapete, fixando um passado platônico do qual nosso presente é uma sombra 
medíocre a enfeiar a cidade. 
 O saudosista, assim, aguarda, trêmulo e todo crispado, a chegada do messias que 
estabelecerá novos valores vividos, cantados ou escritos, dispensando o lixo como um César. 
 O saudosista transforma o tempo que reverencia no milagre da criação do mundo, e 
converte o presente no fim dos tempos. 
 Para ele, o apocalipse instala-se a cada manhã. Ou, na melhor das hipóteses, o presente é 
etapa transitória para uma “purificação” vindoura. Que venha o juízo de tudo! 
 O saudosista canoniza as figuras expoentes do “tempo superior” e finge não enxergar a 
mediocridade dos grandes e dos pequenos que o habitaram. 
 O saudosista vive num estado de permanente e brutal melancolia. Para aliviá-la, dedica-se 
a aniquilar o novo e até o que sequer nasceu, o que luta para fazer-se ouvir. 
 Investe-se de uma missão: ser o porta-voz da qualidade, do savoir-faire, da grande arte. 
 E vivencia um trágico paradoxo: o de, ele mesmo, não estar à altura d’Eles. 
 Agindo assim, o saudosista, conscientemente ou não, suicida-se em vida e vira um zumbi: 
ao mesmo tempo que não pertence ao passado, habita um presente moribundo. 
 Ao sacralizar o passado, o saudosista revive um conflito antigo, que opôs ciclicamente os 
temerosos da mudança aos apressados do progresso tolo; 
 enloqueceu os românticos; 
enclausurou a medievália; 
encheu de pudores os parnasianos; 
e fez madame dizer: “Vamos acabar com o samba!”, antes mesmo de o samba ser samba 
(d’après Caetano e Gil in Tropicália II.) 
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O saudosista praticante (sim, pois há o moderado, que oscila entre a esperança e a náusea, 
redimindo-se em parte) metamorfoseando-se num perigoso terrorista. 
Equivale, no outro extremo, à categoria das antas que, julgando-se modernas, pregam a morte da 
tradição para esconder-se da burrice e da ignorância que as atormentam. 
O saudosista equivale também, no pólo oposto, àquele espírito que, embora supostamente 
esclarecido, sequer tangencia a compreensão de qualquer coisa. 
Se o saudosista espalha o ódio ao que nasce e luta para viver, a “anta moderna”, por sua vez, 
vive de odiar o passado que sobreviveu. 
Prima feia do saudosista, a anta moderna ri como hiena das bobagens que diz: que violão é 
obsoleto, que vanguarda é ruim, que filme em preto-e-branco é velho, que purpurina é tudo, que 
cérebro é a aporrinhação. 
Assim como, na política, as retas da esquerda e da direita se encontram no infinito do 
totalitarismo, as retas do saudosista e da “anta moderna” encontram-se no infinito do atraso 
reacionário, do medo da transformação, da fraqueza, enfim. 

(Arnaldo Bloch, jornal O Globo, 05/03/2005) 
 
 
1. Nos cinco primeiros parágrafos de ‘O primo da anta’, o Rio de Janeiro é o foco principal, ainda 
que isso não vá perdurar pelos demais. Essa estratégia, conhecida como digressão, permite que 
o autor inicie seu texto por um assunto diferente da temática central para só depois alcançar seu 
objetivo, sem que isso soe incoerente. No caso específico do texto acima, um período auxilia 
bastante no estabelecimento dessa ligação, fazendo a transição dos assuntos. Qual é ele? 
 
 
2. Pode-se dizer que a visão apresentada pelo autor é negativa em relação à cidade do Rio de 
Janeiro? Justifique. 
 
 
3. Arnaldo Bloch procura traçar o perfil de um tipo específico de ser humano, o saudosista. Dentre 
as inúmeras características apresentadas por ele, uma funciona como crítica à passividade da 
sociedade atual. Indique o trecho em que isso se apresenta com maior nitidez. 
 
 
4. De acordo com as normais gramaticais, pode-se dizer que o uso do vocábulo “onde” no trecho 
“O saudosista, mais do que nunca, só enxerga os ápices de um tempo que julga superior ao 
tempo onde foi lançado pelos anos” está correto? Justifique. 
 
 
5. Sobre o trecho “E vivencia um trágico paradoxo: o de, ele mesmo, não estar à altura d’Eles”, 
responda: 
a) A quem se refere a expressão “d’Eles”? 
b) Por que ela foi grafada com letra maiúscula? 
 
 
6. De acordo com a visão de Bloch, as ações de um saudosista podem trazer consciências graves 
para ele mesmo. Retire a passagem que melhor ilustra isso. 
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7. Ao falar da “anta moderna”, Bloch deixa transparecer uma crítica a um comportamento de 
algumas pessoas atualmente. Qual é ela? 
 
 
8. No último parágrafo de ‘O primo da anta’, Bloch estabelece um ponto de contato entre a forma 
de pensar do saudosista e a da “anta moderna”.  Explique. 
 
 
 
Texto 2 
A Terceira Margem do Rio (trecho) 
 
Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e menino, pelo 
que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu 
mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos 
nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente — minha 
irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. 
Era a sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da 
popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e 
arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou 
muito contra a idéia. Seria que, ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para 
pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima 
do rio, obra de nem quarto de légua: o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que 
sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia em que 
a canoa ficou pronta. 
Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem 
falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a 
gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e 
bramou: — "Cê vai, ocê fique, você nunca volte!" Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso 
para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, 
de vez de jeito. O rumo daquilo me animava, chega que um propósito perguntei: — "Pai, o senhor 
me leva junto, nessa sua canoa?" Ele só retornou o olhar em mim, e me botou a bênção, com 
gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para saber. Nosso 
pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo — a sombra dela por igual, 
feito um jacaré, comprida longa. 

(Guimarães Rosa, "Primeiras Estórias", Rio de Janeiro, 1988, p. 32) 
 
 

1. Segundo o texto 2, na visão do menino: 
a) A mãe era uma pessoa brava e enérgica; o pai, metódico e calado. 
b) A mãe não aprovava a idéia de ver o marido levar o filho para caçadas e pescarias. 
c) A mãe era a responsável pela saída do pai. 
d) O pai o abandonou, porque não gostava dele. 
e) Era bom viajar com o pai, mas era melhor ficar no aconchego do lar. 
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2. Sobre o texto 2, só não podemos dizer que: 
a) Apresenta cenário rural em que se percebem elementos bucólicos. 
b) Possui narrador de primeira pessoa que se mostra consciente de que seu narrar provém da 
memória. 
c) Mostra, na figura feminina, traços da herança matriarcal. 
d) Pretende reproduzir o linguajar dos habitantes da região retratada. 
e) Desenha, com precisão, as características físicas, morais e psicológicas dos personagens. 
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Gabarito 
 
1. “Em suas esquinas e claustros, entretanto, proliferam os ninhos do saudosista.” 
 
2. Não, pois ainda falando sobre o Rio de Janeiro, Arnaldo Bloch afirma que “O bom disso é o se 
continuar a cantá-lo (o Rio) não apenas pelo que nele se viu e se viveu, mas pelo que nele se vê 
e se vive”. Com isso, ele critica a postura saudosista e busca enaltecer a cidade na sua 
atualidade, mostrando que há nela também vantagens. 
 
3. “O saudosista, assim, aguarda, trêmulo e todo crispado, a chegada do messias que 
estabelecerá novos valores vividos, cantados ou escritos, dispensando o lixo como um César.” 
 
4. Não, pois o termo “onde” só deve ser utilizado quando se referir a lugar. No caso, por ser 
“tempo”, o correto seria empregar a expressão “em que”. 
 
5.  
a) Às pessoas que viveram nos tempos anteriores.  
b) Porque elas são tidas como deuses pelos saudosistas, por isso a referência a serem 
“canonizadas” e de ser o tempo delas um “tempo superior”, alguns parágrafos antes. 
 
6. “Agindo assim, o saudosista, conscientemente ou não, suicida-se em vida e vira um zumbi: ao 
mesmo tempo que não pertence ao passado, habita um presente moribundo.” 
 
7. A tendência a renegar o passado e criticar tudo aquilo que é tradicional e supostamente 
intelectualizado, só aceitando o que é tido como “moderno”. (aceitar variações) 
 
8. Para Bloch, tanto a “anta moderna” quanto o saudosista sofrem do mesmo mal: não são 
capazes de lidar com o novo, temendo qualquer mudança naquilo que eles acham ideal. 
 
9. A 
 
10. E 
 
 
 

 


