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Retornar às ideias que orientaram textos produzidos no
passado é revolver sedimentos com olhares do presente.

João Wanderley Geraldi, 2014
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PREFÁCIO

Prof. Dr. Orandi Mina Falsarella
Pró-Reitor de Graduação

O Caderno de Redações é publicado, desde 2004, pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e tem como objetivo ser
um referencial para os vestibulandos, oferecendo um rico material aos
estudantes que desejam e que estão se preparando para ingressar no ensino
superior, tendo para isso o grande desafio de enfrentar, além das provas de
conhecimentos gerais e específicas, a prova de redação.

Sabendo da criticidade necessária para escrever sobre qualquer assunto
ao lado de tantos competidores, o vestibulando somente fica tranquilo se
estiver muito bem preparado. Portanto, esta contribuição conta com a seleção
e a apresentação aos futuros vestibulandos de redações bem escritas por
candidatos dos diversos cursos do Vestibular 2014 da PUC-Campinas. Para
cada uma delas, são fornecidos os comentários (estudos críticos) que levarão
o leitor a uma reflexão bem detalhada de como conduzir da melhor forma a
elaboração do texto.

Este trabalho também é útil para os professores, pois pode ser utilizado
como material de referência em sala de aula ao ensinar os alunos a expressar
suas ideias, de forma escrita, de modo que possam ser compreendidas por
aqueles que vão ler o texto que está sendo produzido.

O Caderno de Redações da PUC-Campinas está composto de 15
redações, sendo 10 dissertações e 5 narrações.

Finalizando, a PUC-Campinas espera, com esta publicação, contribuir
para os futuros estudantes do Ensino Superior, com uma temática tão importante
e tão valorizada nos Processos Seletivos de ingresso na Universidade.



9

APRESENTAÇÃO

O Caderno de Redações da PUC-Campinas, desde 2004, é publicado
anualmente, após realizados os processos seletivos. Nasceu da preocupação
dos coordenadores da Banca de Avaliação, a qual conta com professores
especializados em produção de textos, em oferecer aos docentes de língua
portuguesa e aos seus alunos do Ensino Médio, um material didático, mas não
teórico. Planejado como uma forma amena de explicitar os recursos da

dissertação e da narrativa – os dois gêneros solicitados pelas propostas do exa-

me seletivo – tem alcançado o sucesso esperado e cumprido seus objetivos:
colocar ao alcance de suas mãos, em aula e fora dela, textos efetivamente
produzidos por vestibulandos aprovados no ano anterior.

Publicando redações e justificando seus méritos em estudos críticos, tem
a intenção de oferecer parâmetros de qualidade para o aluno que imagina
ter que escrever textos eruditos ou para aquele que acredita ser suficiente
transpor a linguagem oral para o papel em uma prova de vestibular. Dissertações
e narrativas de candidatos aprovados no processo seletivo, mais do que os
comentários teóricos, mostram, em si mesmas, de que modo adequar-se ao
tema proposto, ao gênero escolhido, ao nível de linguagem, à coesão e à
coerência. Objetividade, progressão de argumentos e clareza de raciocínio
na dissertação, inventividade, trabalho com a linguagem, poder de criação
de personagens e ações na narrativa, coerência em ambos os tipos de textos,
todos esses recursos ficam evidentes nas amostras, embora não atinjam,
necessariamente, a excelência.

A PUC-Campinas continua optando pelos dois tipos textuais, dissertação
e narrativa, por considerar que o ser humano vive entre dois mundos: o mundo
comentado e o mundo narrado, e que as demais formas de organização do
discurso deles derivam ou neles se incorporam. O estudante capaz de dizer
fatos e dizer ideias, com proficiência, terá plenas condições de redigir qualquer
outro tipo de texto, inclusive os alunos recém-nascidos das exigências das
modernas tecnologias da informação.

A prova de 2014 constou de três propostas de redação, duas dissertativas
e uma narrativa, aqui comentadas. A primeira, como em anos anteriores, é
fundamentada em um editorial da Folha de S. Paulo, cujo tema o vestibulando
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deve apreender e sobre ele escrever, oferecendo sua contribuição pessoal. A
segunda consta de dois textos curtos sobre um mesmo tema, mas com teses
divergentes. A terceira apresenta, como sugestão narrativa, uma situação de
conflito, a partir da qual o candidato deve criar uma história.

Para cada uma das propostas foram selecionadas cinco redações,
que se apresentam como foram escritas e, em seguida, a sua avaliação crítica,
segundo os critérios dos processos seletivos.
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INTRODUÇÃO

A avaliação das redações no Processo Seletivo (Vestibular) tem por
objetivo verificar a capacidade de leitura e produção de textos dos candidatos,
reveladora de reflexão crítica frente ao tema proposto. É a forma de a
Universidade perceber, pelas capacidades linguísticas e cognitivas
apresentadas, em que medida são dominadas as habilidades esperadas. Tal
trabalho, entretanto, não desconsidera a situação de artificialidade em que o
vestibulando se encontra.

Ao se considerar a linguagem como interação social, em que o outro
tem um papel fundamental na construção dos sentidos, é preciso levar em
conta, neste caso, a falta de espontaneidade da relação de interlocução.
Ambos, locutor e interlocutor, estão comprometidos com a situação tensa de
um dia de exame, em que ao vestibulando compete ser avaliado e, ao corretor,
avaliar. Disso decorre a artificialidade na construção das imagens que fazem
de si, do outro e do assunto a ser discutido, o que interfere na produção do
texto e, também, na leitura. O candidato escreve para uma banca de
avaliadores, o que confere a quem lê o seu texto uma responsabilidade
igualmente tensa, diferente da fruição do leitor genérico, que lê o que lhe
apraz dentre os textos que circulam socialmente, concordando ou
discordando, mas sem a intenção de atribuir nota.

Conforme colocações de Wanderley Geraldi sobre a tão discutida
avaliação de redações, trata-se de um problema da instituição educacional
até hoje não solucionado, embora dimensionado e debatido. Em situação de
vestibular, adquire, ainda, maior carga de tensão do que no dia a dia escolar,
em que o professor pode orientar e sugerir refeituras. O texto produzido não é
aquele em que um sujeito diz a sua fala, pois ele visa atender às solicitações
propostas pela Universidade. Nesse caso, não há, propriamente, um sujeito da
linguagem, mas uma função-candidato que escreve para uma função-
avaliador.

Nesse contexto, em que se fazem sentir pressões de diferentes ordens,
desde a familiar e social até a pessoal (a auto-estima), a enunciação adquire
um caráter ímpar, pondo em jogo a relação da interlocução. Assim, há
necessidade de, ponderados todos esses fatores, proceder-se a uma avaliação
justa, segundo critérios objetivos, muito bem definidos (adequação ao tema,
ao tipo de texto, ao nível de linguagem, coesão e coerência) e rigorosamente
aplicados por uma banca de avaliação composta de professores altamente
qualificados e suficientemente treinados para essa tarefa.
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TEXTOS DISSERTATIVOS E NARRATIVOS

As questões de gênero e de tipologia textual têm motivado os estudos na
área de leitura e produção de textos. As escolas de Ensino Médio preparam os
alunos para a redação de variados gêneros textuais – editorial, artigo de opinião,
dissertação expositiva e argumentativa, relato, notícia jornalística, narrativa de
ficção, carta, anúncio publicitário, resumo, resenha, dentre outros – visando,
fundamentalmente, à aprovação nos exames vestibulares das faculdades.

 Para os futuros universitários, importa produzir e interpretar os gêneros
que lhes possibilitem maior interação na vida comunicativa, no trabalho e nos
estudos, o que exige, também, familiaridade com diferentes níveis de linguagem.

O Processo Seletivo da PUC-Campinas optou por apresentar três propostas
de redação para a escolha de uma delas, duas dissertativas e uma narrativa,
focalizando, assim, dois dos tipos textuais mais trabalhados na sala de aula.
Textos dissertativos e narrativos diferem entre si na medida em que pressupõem
recursos específicos, pois dissertar é dizer ideias e narrar é dizer fatos. Enquanto
a dissertação atua no plano lógico-racional, a narrativa atua no lógico-
emocional. A primeira privilegia o intelecto e, se bem feita, leva à admiração.
A segunda, privilegiando a sensibilidade e a emoção, ao encantamento.

TEXTOS DISSERTATIVOS

Escrever uma dissertação supõe o exame crítico do assunto a ser discutido
e a elaboração de um plano de trabalho que garanta a progressividade de um
raciocínio lógico. Além de coerentes, as ideias apresentadas devem ser expressas
de modo articulado, em nível de linguagem padrão, que permita ao leitor
apreender com clareza todos os sentidos.

O primeiro passo para a produção de um texto dissertativo, depois de
escolhido o tema, isto é, o aspecto do assunto que se deseja abordar, é estabelecer
um objetivo. Este será responsável pela tese do autor, isto é, seu ponto de vista
sobre o problema. É possível, então, redigir a frase-núcleo, que, na maioria das
vezes, aparece na introdução. Esta deve conter um esboço das ideias a serem
discutidas nos parágrafos seguintes.
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O desenvolvimento, o chamado “corpo” do texto, deve obedecer ao
projeto esquematizado pelo produtor, garantindo uma progressão dos
argumentos. São as razões que sustentam a tese: explicações, exemplos,
citações, dados numéricos etc. Elas são responsáveis pela objetividade da
dissertação, cuja finalidade é convencer o leitor. Há várias formas de ordenação
dos parágrafos, sempre constituídos de uma ideia básica seguida de
complementares, mas o importante é que eles devem ser encadeados uns aos
outros para constituir as relações que formam o tecido, que é o texto. Essa
progressividade das ideias apresentadas é que permite ao autor chegar a
uma conclusão, a qual não é, apenas, o último parágrafo, mas decorrência
de todos os argumentos apresentados e deve ser absolutamente coerente
com a tese.

Para a garantia da lógica e da coerência do texto dissertativo, é
fundamental que apresente uma determinada estrutura – introdução,
desenvolvimento, conclusão –, entretanto, não se trata, apenas, de três partes
da redação, mas da sequência de um raciocínio planejado. Este será dedutivo,
se apresentar a tese na introdução, seguida dos argumentos. Será indutivo, se,
primeiro, aparecerem as fundamentações, para, só no final, ficar explícito o
ponto de vista do autor.

TEXTOS NARRATIVOS

Narrar é representar ideias por meio de fatos organizados numa linguagem
específica que lhes dê forma e sentido, no intuito de sensibilizar o leitor para
uma maior e melhor compreensão do homem e da vida.

A produção do texto narrativo pressupõe a construção de um enredo
baseado em fatos que se modificam no tempo, a criação de personagens
que vivenciam os fatos, num determinado espaço, e a instituição de um
narrador que, a partir de um ponto de vista, organiza todos esses constituintes.
Um projeto narrativo deve, também, objetivar o emprego da linguagem
enquanto matéria da construção formal e projetar os fatos narrados não como
um fim em si mesmos, mas como suporte de ideias que os transcendem.

Assim, não basta reproduzir ou inventar alguns acontecimentos,
colocando-os em sequência linear e em linguagem gramaticalmente correta,
ignorando que o objetivo da proposta está, sobretudo, no seu uso particular
enquanto o objeto instaurador de uma realidade que só, e exclusivamente,
por  ela é criada. A inventividade se pauta pelo dizer muito mais do que pelo
imaginar. Portanto, não basta pensar uma história, é preciso criá-la em palavras.
É da seleção, ordenação e imagística das palavras que resulta o trabalho
criativo. Na literatura, as palavras não são um meio, mas um fim em si mesmas,
importando menos o que dizem e mais como dizem. É no modo de realização
que reside a grandeza ou o fracasso do texto literário.
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REDAÇÃO 2014

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Dos cuidados gerais a serem tomados pelos candidatos:

1. Leia atentamente as propostas, escolhendo uma das três para sua prova
de Redação.

2. Escreva, na primeira linha do formulário de redação, o número da proposta
escolhida e dê um título ao texto.

3. Redija seu texto à tinta (em preto).

4. Apresente o texto redigido com letra legível (cursiva ou de forma), em padrão
estético conveniente (margens, paragrafação etc.).

5. Não coloque o seu nome na folha de redação.

6. Tenha como padrão básico o mínimo de 30 (trinta) linhas.

II. Da elaboração da redação:

1. Atenda, com cuidado, em todos os seus aspectos, à proposta escolhida.
Às redações que não atenderem à proposta (adequação ao tema e ao
gênero de texto) será atribuída nota zero.

2. Empregue nível de linguagem apropriado à sua escolha.

3. Estruture seu texto utilizando recursos gramaticais e vocabulário adequados.
Lembre-se de que o uso correto de pronomes e de conjunções mantém a
coesão textual.

4. Seja claro e coerente na exposição de suas ideias.
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PROPOSTA I

DISSERTAÇÃO
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PROPOSTA I – DISSERTAÇÃO

Leia o editorial, procurando apreender o tema nele desenvolvido. Em
seguida, elabore uma dissertação, na qual você exporá, de modo claro e
coerente, suas ideias acerca desse tema.

Sobram razões para o poder público combater o hábito de jogar lixo
nas ruas. Não só porque uma cidade suja torna-se um lugar desagradável
para moradores e visitantes, mas também porque os dejetos entopem bueiros,
agravam os efeitos das enchentes e favorecem a proliferação de ratos e insetos,
que são vetores de doenças.

Nem todos estão de acordo, todavia, quanto aos melhores meios para
alcançar esse fim.

De um ponto de vista pragmático, a melhor maneira de patrocinar
uma mudança comportamental é transformar em infração administrativa,
passível de multa, o costume que se quer inibir. O bolso, como diz o senso
comum, é o órgão mais sensível do cidadão.

Pela velocidade com que tende a produzir efeitos, essa estratégia é a
favorita dos políticos. Foi o caminho escolhido pela Prefeitura do Rio de Janeiro,
que acaba de lançar sua campanha de limpeza. A partir de agora, jogar lixo
nas ruas cariocas pode render multas de até R$ 3.000,00.

O problema é que os resultados, muitas vezes, são efêmeros. Embora
haja exceções – como a Lei da Cidade Limpa, implantada em São Paulo, ou
a obrigatoriedade do cinto de segurança –, o mais comum é que o
comportamento virtuoso ande em estreita correlação com a fiscalização.

Como não dá para manter por longos períodos um exército de fiscais
comprometidos com uma única causa, muitos advogam pela busca de
genuína mudança de mentalidade. Nesse caso, para que o novo
comportamento perdure, seria preciso convencer o cidadão de que a meta
estabelecida é racional e serve a seus interesses.

Na ausência de punição, o indivíduo sem dúvida agiria por princípios
éticos. Evidente, porém, que essa mudança de mentalidade é algo muito mais
fácil de desejar do que de promover.
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O ideal é que as pessoas sigam normas por reconhecer-lhes a justeza,
mas é inegável que, na prática, muitos refutam esse tipo de raciocínio. Para
estes a única opção é a multa – mas o valor mínimo no caso carioca, de R$
157,00, é excessivo. E, mesmo para os demais, a sanção administrativa pode
funcionar como um marco zero da transformação comportamental.

Ações educativas têm papel relevante a cumprir e, num país conhecido
pelo desprezo sistemático a normas legais, manter a fiscalização é primordial.
Sem isso, o programa Lixo Zero poderá não passar de simples operação de
marketing.

(Adaptado da Folha de São Paulo, Editorial, 22 de agosto de 2013, p. A2)
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COMENTÁRIO DA PROPOSTA I

O editorial de 22 de agosto de 2013 não oferece dificuldades quanto à
apreensão do tema. O assunto é lixo, e o aspecto a ser discutido é o combate
ao hábito de jogar lixo nas ruas. Nada de novo como constatação da
necessidade, cada vez maior, de medidas efetivas, dada a visibilidade do
problema nas cidades, principalmente nas metrópoles.

Já na introdução, ficam claras as razões do poder público em instituir
uma campanha de limpeza, não só dado o aspecto estético de calçadas e
ruas, como o perigo para a saúde pública e para a própria segurança dos
cidadãos, em caso de alagamentos agravados por entupimentos de bueiros.

Os parágrafos seguintes discutem os meios encontrados pelo governo e
as sugestões ideais para combate a tão nefasto costume. Naturalmente, na
falta de uma espontânea mudança comportamental, leis são criadas,
transformando em infrações o seu não cumprimento. E, como precisa haver
punição para a desobediência, a instituição de uma multa em dinheiro sempre
traz efeitos positivos. Assim, a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu impor uma
multa de até R$ 3.000,00 ao infrator. O problema é que essa medida demanda
fiscalização contínua nem sempre possível e, com o afrouxamento desta, as
coisas voltam a acontecer.

Considerada essa realidade, o ideal seria que prevalecessem os
princípios do respeito ao bem comum também no que se refere à limpeza das
ruas, por parte de cidadãos éticos. A mudança de comportamento viria do
reconhecimento de que uma campanha de limpeza é racional e voltada
para o bem de todos.

Para muitos, a única opção eficaz é a que diz respeito a dinheiro, pois
tem ressonância individual. A aplicação de multa (mínimo de R$ 157,00),
entretanto, considerada excessiva, corre o risco de não surtir efeito.

A tese do texto é que, para combater o hábito de jogar lixo nas ruas, é
imprescindível uma transformação comportamental, por meio não só de ações
educativas, mas, principalmente, de fiscalização por parte do poder público
e de penalização do não cumprimento das normas.

 Como o texto não oferece possibilidade de contribuição pessoal de
grande originalidade na dissertação do candidato, este pode se valer do
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aprofundamento de reflexões sobre alguns pontos: o histórico do costume de
jogar lixo nas ruas, advindo de práticas de um passado sem hábitos de higiene
dada a precariedade de serviços públicos, como calçamento e saneamento
básico, ainda ausente, hoje, de alguns rincões do país e, infelizmente, também
das periferias das grandes cidades; os efeitos nocivos da presença do lixo,
comprovados pelas graves epidemias na Europa do passado e no Brasil dos
dois últimos séculos; o perigo do descarte inadequado do e-lixo; o tradicional
desprezo do brasileiro pelas normas legais, responsável por infrações de todos
os portes e intensificado pela impunidade; a obrigação do governo de criar
uma estrutura eficaz de coleta do lixo reciclável e de encaminhamento a
locais previamente destinados a reaproveitamento; a inação do poder público,
responsável por omissão, antes do desencadear dos fatos e, mais tarde, por
inércia diante da dificuldade de fiscalização.

Sem perder o foco temático, o combate ao lixo pode dar ensejo a
considerações muito interessantes, por parte do estudante, sobre o bem público
e a gestão das “res pública” em um país, como o Brasil, onde a educação,
responsável por respeito aos direitos cívicos, é precária, e os efeitos dessa
precariedade se fazem sentir até na falta de higiene das calçadas.
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REDAÇÃO 1
Educa-se ou pune-se

Mateus Dadamos Ferro

A urbanização promove inúmeros benefícios, como serviços e facilidades,
mas exige da sociedade cuidados em relação à preservação de suas estruturas
e organização, como a manutenção da limpeza. O hábito de jogar lixo nas
ruas é falha cultural do brasileiro e precisa ser revertido por meio de campanhas
educacionais, pois apenas uma medida ou outra não será capaz de provocar
efeitos satisfatórios.

No mundo em que o dinheiro é a referência, as multas são saídas
eficientes para o cumprimento de leis e concretização de projetos, porquanto
afetam os cidadãos de forma rápida e impactante. Além disso, o sistema de
arrecadação permite o reinvestimento do capital no mesmo projeto, cuja
continuidade depende de verbas para a remuneração de funcionários
envolvidos e para o crescimento da campanha.

Por outro lado, o sucesso da mudança de hábito só é potencializado
pela criação de consciência, pois, se o penalizado entender a justificativa da
multa, as chances de colaborar, em vez de reclamar do prejuízo, aumentam,
por conseguinte mais pessoas são informadas e mais rapidamente os efeitos
são percebidos. Como a sociedade precisa saber dos prejuízos que pode
causar ao jogar lixo em lugares inadequados – proliferação de doenças e
problemas urbanos – as campanhas educacionais são indispensáveis.

Além dessa combinação entre multas e conscientização, devem-se
promover medidas do “efeito metrô”, projeto desenvolvido por arquitetos de
São Paulo que utiliza a capacidade educadora da arquitetura. No metrô de
São Paulo, todas as noites, os vagões são reparados e limpos, para que o
usuário sempre os veja como ambientes limpos e não os sujem. Os efeitos são
satisfatórios, pois, inconscientemente, as pessoas não estão dispostas a jogar
lixo no chão de um shopping ou de um consultório médico, mas não se
preocupam em aumentar o lixo que se acumula na rua. Nesse contexto, o
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papel do governo é manter as ruas limpas e com muitas lixeiras para estimular
e facilitar o comportamento correto.

Com a fiscalização eficaz e constante e com multas compatíveis com
as condições financeiras de cada infrator, o hábito de jogar lixo nas ruas tem
grandes chances de ser erradicado, e a conscientização popular, de ser
aumentada. Como defendia José Saramago: educa-se ou pune-se.  Pune-se
quem não for educado e educa-se para que não seja punido.
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REDAÇÃO 1 – ESTUDO CRÍTICO

O texto lança, em sua introdução, a ideia de que a urbanização
demanda responsabilidade social. Gozar do benefício de serviços e facilidades
da cidade tem seu preço e uma falha do brasileiro é não contribuir para a
limpeza das ruas. Nesse mesmo parágrafo, aparece um julgamento sobre o
fato de essa falha ser cultural: não bastam medidas paliativas, são necessárias
medidas educacionais.

O segundo parágrafo é organizado por oposição. Se, de um lado, multas
são eficientes, pois, no mundo moderno “o dinheiro é a referência” e elas
“afetam o cidadão de forma rápida e impactante”, além de permitirem
arrecadação de valores que podem realimentar o projeto, por outro, apenas
uma efetiva conscientização sobre os motivos desse tipo de punição podem
resultar em mudanças de hábito. A população precisa saber dos “prejuízos
que pode causar ao jogar lixo em lugares inadequados”, como “doenças e
problemas urbanos”. Daí a necessidade de campanhas esclarecedoras.

A seguir, aparece uma contribuição pessoal do candidato, em forma
de sugestão. Ambiente limpo impõe respeito e desmotiva o ato de jogar lixo no
chão. Os exemplos de dois locais muito conhecidos dos brasileiros urbanos,
shoppings e consultórios médicos, são bastante convincentes e dão objetividade
ao texto. Considerada a pertinência desse argumento, fica a sugestão de que
o governo dos municípios tente modificar o comportamento dos transeuntes,
utilizando a mesma estratégia já usada no metrô de São Paulo, tomando
medidas para manter as ruas limpas e colocando muitas lixeiras ao alcance
dos usuários.

A ideia é interessante, pois é comprovada por escolas que conseguiram
mudança de hábitos dos seus alunos, providenciando que seus corredores e
salas de aula estejam absolutamente limpos antes da entrada dos estudantes.
Qualquer tipo de lixo jogado no chão chama a atenção e delata o infrator.

A conclusão do texto deixa clara a tese de que só a somatória do punir
e do educar pode resolver o problema da sujeira nas ruas.

As contribuições pessoais do produtor do texto são coerentes e o afastam
da simples paráfrase, além de levar à inferência de que tem preocupação
doméstica e ambiental com hábitos de higiene, pois não achou necessário
lembrar os prejuízos causados pela sujeira, sobejamente conhecidos. Boa
progressividade de raciocínio valorizou a redação.
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REDAÇÃO 2
Conscientização ou punição

Tiago Cunha Rizzo

Dentre os inúmeros problemas a serem resolvidos no Brasil, um deles,
pungente e persistente, por sinal, é o lixo na rua – falta de educação posta em
prática por grande parte da população.

O que muito se discute é se o cidadão precisa ser reeducado ou punido.
Pode-se falar em reeducação, sim, uma vez que ele já teve uma educação,
pois, com o aumento de pessoas nas escolas, aumenta o falar educativo a
respeito da ética e do respeito ao bem comum. Portanto, há alguma educação
no Brasil, haja vista as propostas pedagógicas da LDB – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação –, além de outras leis e projetos que, desde a educação infantil,
visam orientar o indivíduo para o bom comportamento social.

Apesar do acima descrito, os resultados não são os mais satisfatórios.
Basta passar nos centros urbanos, ou assistir a telejornais e ver os alagamentos,
ou viajar em um automóvel e ver pessoas do carro da frente lançando fora
algum objeto na rua ou estrada.

Campanhas governamentais existem, no entanto, também não
bastam. Isso mostra que o senso ético não resolve. Infelizmente, faz-se necessária
a punição.

A psicologia comportamental ensina que o organismo, ou seja, o ser
humano age de maneira a evitar estímulos aversivos. Portanto, não age para
o bem, mas, sim, para não sofrer desconfortos ou algo ruim, negativo. Essa
psicologia ainda diz que punir é lançar mão de estímulos aversivos para alterar
respostas comportamentais, ou seja, caso a pessoa seja multada por jogar lixo
na rua, ela tende a não repetir o comportamento apenas para evitar a
punição, no caso, a multa. Sendo assim, teve alteração em seu comportamento,
o que, hoje, parece ser a melhor alternativa.
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Não se pode viver de fantasia, sempre crendo em grandes transformações
sociais. Quando elas existem, são lentas, e o foco, agora, é limpar as ruas, evitar
a contaminação de fontes, nascentes e rios. Para isso, a ação mais eficaz é a
punição. A prefeitura do Rio de Janeiro tomou essa iniciativa, podendo multar
até em R$ 3.000,00 o cidadão poluidor. Seriam necessários fiscais, sim, mas, com
esforço e vontade política isso é possível, mesmo que seja preciso abrir concursos
públicos para tal ou contratar serviço terceirizado. O que importa é ação e, no
caso, punir seria mais eficaz do que conscientizar, pelo menos, no contexto
atual.

Na situação social corrente, a ética não prevalece. É necessário controle
de comportamento e isso só é realizável pela punição aos infratores das normas
sociais do bem comum, para que as cidades e o país como um todo possam
ser mais bonitos, saudáveis e até mais dignos de serem habitados.

Meios de resolver o problema do lixo existem, resta colocar em prática.
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REDAÇÃO 2 – ESTUDO CRÍTICO

A ideia de que lixo na rua é um problema “pungente e persistente”,

causado pela falta de educação da população abre o texto.

 Em seguida, aparece uma manifestação de surpresa com esse fato,

uma vez que o homem urbano teve vida escolar, portanto deveria conhecer

normas mínimas de civilidade, como o respeito ao bem comum – no caso, o

ambiente em que vive. O produtor do texto cita, então, como argumento

comprobatório, propostas pedagógicas que “desde a educação infantil, visam

orientar o indivíduo para o bom comportamento social”.

O candidato lança mão de exemplos dessa incivilidade, não apenas

em seus efeitos mais graves, como alagamentos nas cidades, como nas causas

simples e corriqueiros, como jogar uma embalagem de lanche pela janela do

carro em movimento. Parte, então, para a ineficácia de campanhas educativas

e, para isso, apresenta um argumento da psicologia comportamental.

Um parágrafo é dedicado a mostrar que o ser humano age, sempre, em

defesa de seu bem-estar contra um elemento agressivo que o ameace. Sua

orientação é, portanto, a defesa. No caso, só muda seu comportamento para

escapar de uma situação desconfortável. Punição pela multa seria esse

elemento aversivo motivador para uma mudança de atitude.

O raciocínio, então, encaminha-se para o objetivo do texto. Acreditar

em “grandes transformações sociais” é fantasia, pois elas, quando existem são

lentas. Se limpar as ruas é urgente, dado o poder de contaminação do lixo, é

necessário tomar medidas severas, e a mais eficaz é a punição. Naturalmente,

se a prefeitura do Rio já está impondo multas, vão ser necessários fiscais, mas

vontade política pode dar conta da efetividade de um bom contingente.

A tese é clara: no contexto atual, punir seria mais eficaz que conscientizar.

A coerência do texto é comprovada pela introdução, que já atribui ao

habitante da cidade a culpa pela sujeira das ruas; pelo argumento de que a

educação escolar foi ineficiente para imbuí-lo de princípios de respeito ao
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bem comum; pelo argumento de que mudança comportamental se dá pelo

medo de agressão; pela constatação de que transformações sociais são lentas.

A última frase traz a ideia de que uma mudança de hábitos reverteria
em benefício do próprio cidadão, pois ele poderia morar em ambiente não só
muito mais saudável e bonito, mas mais digno. Fica para o leitor que ele precisa
lutar por essa dignidade.
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REDAÇÃO 3
Financiamento de consciência para todos

Bianca de Paola Padovani

A polêmica dos problemas ambientais é um dos assuntos mais recorrentes

da atualidade. Uma de suas vertentes envolve a quantidade de lixo produzida

pelo mundo, principalmente no que diz respeito às formas como vem sendo

descartado, dependendo de sua natureza. Por esse motivo, discutem-se

medidas eficazes para o controle da situação, tendo em vista que é cada vez

menor a preocupação coletiva com o destino adequado do lixo.

Não é novidade o hábito frequente, por exemplo, de jogar lixo nas ruas,

acumulando resíduos que não apenas deixam as cidades sujas, como entopem

bueiros e provocam enchentes. Contudo, não são unicamente esses materiais

(plásticos, papéis e metais de embalagens, na maioria das vezes) os responsáveis

por todas as consequências, sendo, também, agressivos à saúde e ao meio

ambiente o esgoto proveniente da falta de saneamento básico, ou, ainda, o

lixo tóxico de indústrias, que poluem a água, o ar e as ruas das cidades, tornando-

se tão prejudiciais quanto os demais. Dessa forma, as soluções buscadas pelo

Ministério Público precisam ponderar adequadamente as responsabilidades,

designando, de modo justo, a cada um dos principais envolvidos os deveres e

as punições que lhe cabem.

Diante da urgência para a proteção do patrimônio público, tanto

urbano como natural, é evidente que apenas medidas de conscientização

não são suficientes, pois, até que sejam assimiladas, os problemas já existentes

crescerão. Por isso, algumas prefeituras começaram a estipular multas para

inibir o ato de jogar lixo nas ruas, justificando-as como a maneira mais rápida

de atrair a atenção da sociedade e promover uma mudança de hábitos. Tal

medida poderia render bons resultados, já que, normalmente, gastos adicionais

são repensados pela maioria da população, contudo, existem dois pontos

críticos nessa proposta.
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O primeiro deles é a necessidade de fiscalização para a garantia da
aplicação das punições, caso contrário elas acabarão perdendo a
credibilidade e as pessoas retornarão aos hábitos anteriores, fazendo fracassar
o projeto e deixando, novamente, o problema sem solução. O segundo é
referente aos alvos escolhidos. Não é, apenas, a massa de cidadãos a
responsável pela poluição das cidades, sendo preciso, então, estender as
multas, também, às indústrias e aos próprios órgãos públicos que, de sua
maneira, contribuem para o problema do lixo.

Sendo assim, apresentando-se, até o momento, como medida mais
eficiente para que funcione de modo justo, visando resultados e não,
meramente a criação de um novo mercado lucrativo para o governo, às
custas da maioria da população, a aplicação de multas, antes de ser posta
em prática, deve, impreterivelmente, ser devidamente orientada e ponderada.
Com isso, as chances de se obter qualquer sucesso são maiores e, talvez,
inclusive, se alcancem dois objetivos concomitantemente: a diminuição do lixo
jogado na cidade e a conscientização, ainda que forçada, da sociedade
frente aos danos diariamente causados ao meio em que vive.
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REDAÇÃO 3 – ESTUDO CRÍTICO

O produtor do texto amplia o tema para iniciar suas considerações

sobre o destino do lixo, contemplado pela proposta apenas no seu aspecto

do descarte urbano inadequado. Relembra a recorrência das discussões sobre

os problemas ambientais causados por ele no mundo e a pouca preocupação

coletiva com o destino dos resíduos, e, só então, entra em uma de suas vertentes:

a sujeira das ruas das cidades.

Sua contribuição pessoal, dado que considera habitual o não

compromisso da população com a limpeza das vias públicas, e sem novidade

as consequências, sempre evidentes, como entupimento de bueiros

provocadores de alagamentos urbanos, é lembrar outras formas de resíduos,

que não os mais comuns (plásticos, papéis e metais de embalagens). O material

carregado por esgotos, nos locais em que falta saneamento básico, e o lixo

tóxico das indústrias são formas agressivas de contaminação do ar e da água.

Antes de pensar em medidas coercitivas, é preciso que o Ministério Público

avalie as responsabilidades dos culpados, para, só então, punir.

O leitor infere que as responsabilidades são grandes, e o terceiro

parágrafo vai falar delas. A frase “Diante da urgência para a proteção do

patrimônio público, tanto urbano como natural”, lembra ainda uma vez que

não se trata, apenas, de ruas das cidades, mas da natureza em si, que não

pode esperar por “medidas de conscientização”, de lenta assimilação. Entram,

então, as considerações sobre penalidades capazes de “atrair a atenção da

sociedade e promover uma mudança de hábitos”: as multas.

O raciocínio prossegue, agora abordando dois enfoques necessários

para a aplicação das penalidades: a fiscalização e a escolha dos infratores a

serem punidos. Nem sempre são os simples transeuntes, e, sim, indústrias.

Encaminhando-se para a conclusão, o produtor do texto alerta para o perigo

de a aplicação da lei se tornar, apenas, um “mercado lucrativo” para o governo,

daí a necessidade de planejamento e muita ponderação. A esperança é

que, bem orientada, a medida punitiva consiga, até mesmo, a conscientização

da sociedade sobre os danos provocados pela sua negligência com o meio

ambiente.
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 O candidato soube estruturar sua dissertação, lembrando que o
problema extrapola a sujeira de rua, transbordando da questão estética ou
dos prejuízos circunscritos ao urbano, para o meio ambiente. Fica subentendido
que campanhas educativas são ineficazes, dada a urgência de solução. Essa
é a sua tese.
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REDAÇÃO 4

Os destinos do lixo

Gabrielle Rossi Garcia

A prática da ética, nos dias de hoje, tem-se tornado cada vez mais
rara. Agir de forma correta, quando não há punição ou fiscalização adequada
é praticamente impossível, já que o incorreto é, de fato, mais simples. Isso ocorre
em situações sociais diversas, como, por exemplo, no descarte de lixo, que,
quase sempre, é feito nas ruas ou em qualquer outro local inadequado.

A questão do lixo deve ser abordada com preocupação, já que envolve
não só a aparência da cidade, como o bem estar da população. Jogá-lo nas
ruas pode acarretar entupimento de bueiros, colaborando com possíveis
enchentes, assim como com a proliferação de doenças.

Outro fator gerador de problemas é o descarte do lixo eletrônico, o e-
lixo, como pilhas, baterias, entre outros, que deveria ser levado para aterros
devidamente destinados a esse fim. O e-lixo, quando despejado no solo,
contamina-o, tornando-o infértil, podendo ocasionar futuras complicações. O
problema é que não há aterro sanitário suficiente para o descarte de todo o e-
lixo e nem mesmo a criação de uma lei envolvendo tal assunto ajudou a
amenizar a situação.

A possibilidade de reaproveitamento também deve ser considerada.
Quando o lixo descartado é previamente separado por material de
composição, há a possibilidade de reciclagem. Assim, dois problemas são
solucionados de uma só vez: tanto o descarte do lixo em local inadequado
quanto sua destinação.

A punição financeira para o descarte inadequado do lixo deveria ser
adotada, juntamente com uma boa fiscalização. Dessa forma, haveria mais
respeito e cumprimento de regras, já que depender da ética da população é
um pouco arriscado.

Tal problema não é tratado com a seriedade que deveria, e os
prejudicados somos nós mesmos. Obviamente, a curto prazo, é difícil conseguir
a prática da ética, mas, a longo prazo, deveríamos tentar praticá-la.
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REDAÇÃO 4 – ESTUDO CRÍTICO

A constatação de uma realidade brasileira é a primeira frase do texto:
agir eticamente é raro hoje. Somente com punição e fiscalização se conseguem
ações corretas. Esse é o pressuposto a partir do qual o produtor do texto vai
trabalhar o tema, que, para ele, é um exemplo do desrespeito ao bem comum:
o jogar lixo nas ruas.

O segundo parágrafo alerta para a gravidade do problema, que diz
respeito não só à beleza da cidade, mas às consequências desastrosas da
sujeira. É o gancho para a abordagem de outra dificuldade encontrada no
Brasil: a insuficiência da reciclagem e a pouca preocupação com destinação
do lixo eletrônico, cada vez mais abundante nos grandes centros.

A linha de raciocínio continua, com a abordagem das consequências
do descarte inadequado do e-lixo, por falta de aterros sanitários adequados.
Neste ponto, o candidato faz referência a uma lei promulgada há poucos
anos, que prevê não só a destinação desse tipo de lixo, mas um sistema de
coleta de todo resíduo reciclável. Aponta que dois problemas seriam resolvidos:
o do descarte e o do reaproveitamento.

A conclusão do texto retoma a afirmação do início, lembrando que o
ideal seria que o problema fosse entendido com a seriedade que merece, pois
os prejudicados são os próprios cidadãos, mas já que regras são cumpridas
apenas sob fiscalização e punição financeira, estas deverão ser aplicadas se
se desejar resultados a curto prazo.

Embora a dissertação não seja extensa, a contribuição pessoal do
candidato está em lembrar ao leitor que, mais grave que jogar lixo nas ruas, é
depositar resíduos tóxicos em lugares inadequados, com comprometimento
do solo, e alertá-lo não só para a insuficiência de aterros sanitários como para
a existência de uma lei não cumprida de coleta para reciclagem.
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REDAÇÃO 5

A educação e os meios de combate ao lixo

Dorothea Michelle Rempel

O descarte de lixo e dejetos é um problema com o qual toda a sociedade
precisa lidar. Feito de modo incorreto, traz graves consequências para a vida
humana. Já na Europa da Idade Média, a peste provocada pela abundância
de ratos, em ambientes fétidos, dizimou grande parte da população. Também
no Rio de Janeiro, à época de Osvaldo Cruz, as epidemias relacionadas ao
ambiente portuário pareciam incontroláveis. Foram combatidas, mas doenças
e alagamentos ainda acontecem em nossos centros urbanos.

Para o combate a essa situação é fundamental uma infraestrutura de
coleta e tratamento fornecida pelo governo, mas, principalmente, é necessária
a educação do brasileiro, que trata os resíduos de forma leviana.

Para a educação é necessário aprendizado. Pais colocam seus filhos
de castigo, escolas advertem e suspendem alunos. Do mesmo modo, o governo
se utiliza das multas. O Rio de Janeiro já implementou multas altas para
desencorajar os cariocas de jogarem lixo nas ruas. Somente elas, porém, não
bastam. Os adolescentes, assim que percebem o afrouxamento da fiscalização
da Lei Seca voltam a beber e a dirigir após uma balada. A fiscalização assusta,
como demonstra a venda de câmeras falsas em sites voltados à segurança
domiciliar, porém perde a força quando o alvo está fora de alcance.

Também é preciso compreender-se o motivo da fiscalização e as
consequências de uma ação incorreta para que determinado comportamento
se modifique. Sinais de trânsito advertem sobre o risco de acidentes, cartazes e
folhetos alertam sobre atitudes a serem tomadas contra doenças como a
dengue. Também o manejo apropriado do lixo, reciclável ou não, precisa ser
ensinado, assim como o seu porquê.

A educação, por meio da compreensão e do aprendizado, da
fiscalização apresenta-se como meio de combate à ignorância e à leviandade
no trato do lixo. Outra opção é a mudança pela dor – na Europa, as pestes e,
no Brasil, os alagamentos.
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REDAÇÃO 5 – ESTUDO CRÍTICO

O produtor do texto optou por uma introdução de texto impactante:

as pestes provocadas pelo lixo. Lembrou as da Europa, na Idade Média, e a

do Rio de Janeiro, na época de Osvaldo Cruz, causadas pela sujeira. O

combate foi a higienização, porém isso não serviu para a conscientização do

brasileiro, pois, ainda hoje, ele joga lixo nas ruas, com risco de doenças e

alagamento nas cidades.

O segundo parágrafo afirma que “é fundamental uma infraestrutura

de coleta e tratamento” do lixo, fornecida pelo governo, mas que isso não

basta. O brasileiro precisa ser educado a não tratar de modo leviano os resíduos.

O raciocínio prossegue, abordando as formas de educar, dentre elas, a

imposição do castigo merecido, para fazer entender o porquê da punição por
meio de multas. Segundo o produtor do texto, sua implementação, já existente

no Rio de Janeiro, não vai ser suficiente, pois exemplos demonstram que,

afrouxada a fiscalização, os infratores voltam a cometer as mesmas falhas. O

importante é compreender os motivos dessa fiscalização e as consequências

funestas da desobediência. Assim como sinais de trânsito advertem sobre o

risco de acidentes e campanhas, por meio de cartazes e folhetos, e orientam

condutas contra doenças como a dengue, é preciso ensinar a não tomar

atitudes incorretas no caso do lixo.

A educação, por meio da compreensão, do aprendizado e a própria

fiscalização, são os meios de combater a “ignorância” e a “leviandade” no

trato do lixo. A outra opção é a mudança de comportamento por meio da

experiência nefasta e absolutamente não desejada que o seu descarte

inadequado pode trazer: a doença.

O produtor do texto optou por um argumento irrefutável, com

comprovação histórica, como fundamento para a sua tese de que somente a

compreensão dos motivos da fiscalização e da imposição de multas e o

aprendizado de nova conduta podem resolver o grave problema do lixo nas

ruas. Ao apelar para o risco da perda da saúde, ele foi capaz de atemorizar o

leitor e, se, como afirmou outro candidato ao escrever sobre o mesmo tema, o

ser humano só muda de comportamento sob ameaça, conseguiu o seu intento.
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PROPOSTA II

DISSERTAÇÃO
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PROPOSTA II – DISSERTAÇÃO

I. Todo protesto de natureza política deve ter um objetivo preciso. As
insatisfações devem evidenciar-se com clareza, caso contrário haverá a
possibilidade de que, numa manifestação pública, muitos gritem sem saber
contra o que estão gritando, ou então gritem por um acúmulo de razões
que sequer identificam. Tais protestos são inúteis: na falta de um alvo preciso,
anulam-se por si mesmos, prejudicando assim manifestações mais
justificadas e objetivas.

II. Quando as insatisfações sociais atingem um certo patamar, é evidente
que elas precisam se manifestar. Nas manifestações públicas recentes,
nota-se que há uma grande variedade de causas e objetivos, e por isso
mesmo elas ganham força de uma luta ampla, por muitas mudanças. É
importante que esses protestos se somem, ainda que caoticamente, para
que todas as demandas sociais surjam ao mesmo tempo e com a mesma
força.

Redija uma dissertação em prosa, na qual você deverá desenvolver
argumentos em favor do ponto de vista defendido em um dos textos acima.

Leia com atenção os textos seguintes:
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COMENTÁRIO DA PROPOSTA II

A proposta II de produção de dissertação apresenta dois textos sobre o
mesmo assunto – protestos de natureza política – e ambos delimitam o tema
na direção da discussão sobre a clareza dos objetivos das manifestações de
rua. As teses, no entanto, são opostas, visto que o Texto I afirma que todo
protesto público de natureza política deve ter um objetivo preciso ou sua
eficiência será nula, enquanto o Texto II mostra que é importante que os protestos
com grande variedade de causas surjam ao mesmo tempo e com a mesma
força.

O tema pressupõe que o leitor conheça a situação brasileira recente,
em que houve manifestações de rua de grande repercussão nacional e
internacional, o que levou o governo brasileiro a adotar medidas para atender
às reivindicações. Os protestos iniciaram-se em junho de 2013 motivados por
um aumento da passagem do transporte público em São Paulo e, a partir daí,
disseminaram-se pelo Brasil. A repressão policial às manifestações chamou a
atenção da imprensa e incentivou ainda mais a adesão popular às
mobilizações. Os movimentos sociais pautaram as passeatas, levantando
temas como corrupção política, má qualidade dos serviços públicos, gastos
do governo com os grandes eventos esportivos (em especial com a Copa do
Mundo) e outros assuntos específicos das classes populares. Ao que pareceu,
os movimentos em diversos locais já não tinham objetivos definidos e o
vandalismo invadiu as manifestações de intenções aparentemente pacíficas.

A proposta aponta para a oposição entre manifestações com objetivos
precisos e manifestações com variedade de objetivos, para que se discuta a
validade e a eficácia de ambos, argumentando em favor de uma dessas
modalidades. Sem repetir a argumentação já proposta nos dois textos, o ideal
seria que se trouxessem novos argumentos e até exemplos para fundamentar a
defesa de um dos pontos de vista.

Não seria adequado, no entanto, abordar apenas a violência policial
nas ruas, ou a depredação do patrimônio público ou, ainda, a invasão dos
Black Blocs – o que, de fato, ocorreu no país – sem vincular ao foco do tema
proposto, ou seja, à eficácia dos protestos de rua, dependendo do tipo de
organização dos movimentos e dos objetivos motivadores.
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O assunto é de fácil percepção pelos candidatos ao vestibular, por se
tratar de situação recente e de conhecimento amplo, porém requer atenção
para que a discussão se aprofunde, podendo chegar às causas e aos
problemas sociais aí vinculados, mas não se esvazie de conteúdo e não caia
na paráfrase dos textos ou em comentários redundantes.
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REDAÇÃO 6

Metamorfose despertada

Maria Beatriz Baldo Canever

Diversas manifestações movimentaram o cenário político brasileiro ao
longo do ano de 2013, principalmente após o mês de junho, no qual, tendo
como estopim o aumento no preço das passagens de ônibus, milhares foram
às ruas. O que inicialmente era um protesto contra as más condições de
transporte público tornou-se um acúmulo das mais variadas insatisfações. Tal
como no poema “Áporo”, de Carlos Drummond de Andrade, no qual um
inseto cava insistentemente embaixo da terra sem encontrar nenhum escape,
os cidadãos brasileiros, sem objetivos específicos, não conseguiram chegar à
superfície da concretização das soluções para os problemas apresentados. É
possível realizar manifestações justificadas e objetivas de modo a alcançar
melhorias para o país?

Sob o prisma histórico, já existiram, no Brasil, protestos nos quais grande
quantidade de indivíduos se reuniram em torno de um alvo preciso. Foi assim
na Revolta da Vacina, no início do século XX, na qual os moradores do Rio de
Janeiro se rebelaram contra medidas sanitaristas do governo. Em 1964 e nos
anos seguintes da década de 1960, cidadãos protestaram contra a
implantação da Ditadura Militar, pela qual foram duramente reprimidos. No
final do regime, teve início a campanha das Diretas Já, na qual a população
reivindicava eleições diretas para presidente. No início da década de 1990,
por sua vez, jovens universitários formaram o grupo dos “cara-pintada” e exigiam
o impeachment do presidente Fernando Collor.

À luz do filósofo Foucault, em sua obra História da Loucura, analisa-se o
conceito da normalidade no contexto social. Dessa maneira, o indivíduo
considerado “normal” é aquele que se adéqua à moral vigente. Por outro
lado, existem pessoas as quais não agem de acordo com as normas da
sociedade, e por isso são consideradas “anormais”.

Pode-se exemplificar a teoria foucaultiana com a população brasileira.
Os “normais” são aqueles cidadãos que não se interessam por política,
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alienados, que, ao verem as manifestações, foram participar delas e lotaram
avenidas. Seguraram cartazes como “Parem a corrupção ou paramos o país!”
e “O gigante acordou!” e postaram fotos e comentários nas redes sociais,
expondo descontentamentos. No fim, o único fato que mudou foi a suspensão
do aumento no preço das passagens de ônibus. O transporte público, a saúde
e a educação continuam péssimos. Já os “anormais” são aqueles politizados e
conscientes, que alertaram para o perigo do caráter difuso dos protestos.

A fim de atingirem seus objetivos, as manifestações devem ser específicas.
Além disso, é preciso haver a união coletiva, ou seja, indivíduos de movimentos
distintos auxiliam-se uns aos outros, para aumentar o número de participantes
e deixar a reivindicação mais notória. Isso é mostrado pelo autor Jorge Amado,
na obra Capitães da Areia: Pedro Bala e os demais meninos de seu grupo
participam de uma greve realizada pelos motoristas de bonde, os quais
contavam com a ajuda dos estivadores do porto.

Melhorias para o Brasil podem ser alcançadas com protestos específicos.
Ao indivíduo cabe estudar suas reivindicações, educar-se politicamente e
protestar de forma pacífica de modo a expor o que lhe desagrada. Ao governo,
cabe o dever de ouvir a voz do povo, uma vez que se vive em um país
democrático, e pensar em melhorias para solucionar os problemas. Ainda mais
essencial do que pensar, é colocar em prática.

Por conseguinte, manifestações justificadas são de extrema importância
para aprimorar o cenário brasileiro. Os indivíduos devem perceber seu papel
no contexto democrático para que, assim como no final do poema “Áporo”,
encontrem um escape drummondiano e realizem sua metamorfose em
orquídea. Esta simboliza a esperança de um novo país, com cidadãos que
despertaram e chegaram à superfície. Não mais apenas sonharão com um
Brasil melhor, e sim colocarão em prática ações para torná-lo realidade. Afinal,
já disse Aristóteles: “A esperança: um sonhar feito de despertares”.
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REDAÇÃO 6 – ESTUDO CRÍTICO

A redação Metamorfose despertada defende as ideias do Texto I da
proposta, ao argumentar em favor da tese de que “melhorias para o Brasil
podem ser alcançadas com protestos específicos” e que “manifestações
justificadas são de extrema importância para aprimorar o cenário brasileiro”.

No primeiro parágrafo, há menção ao poema “Áporo”, de Carlos
Drummond de Andrade, explicado no próprio parágrafo, e retomado, com
muita propriedade, no parágrafo conclusivo. No poema, temos, então, um
áporo (inseto) que está em um áporo (situação difícil) e se transforma em
áporo (orquídea)1. No início da redação, foi feita a comparação do inseto do
poema com os brasileiros, que não chegarão a lugar algum se não tiverem
objetivos precisos. No final, há uma sugestão de solução aos manifestantes dos
protestos para que modifiquem suas estratégias de reivindicação a fim de
conseguirem atingir seus desejos, por meio de uma “metamorfose em orquídea”,
ou seja, encontrem uma saída para seus problemas, modificando a forma de
se manifestarem. O título da redação advém da relação metafórica com o
poema.

O segundo parágrafo traz à tona episódios históricos do Brasil do século
XX, quando o povo se uniu em marcantes manifestações para conquistar as
soluções para suas reivindicações, todas “em torno de um alvo preciso”, o que
trouxe transformações sociais importantes. Os momentos citados foram: a
Revolta da Vacina, a campanha pelas Diretas Já e o movimento dos Cara-
pintada.

Já nos terceiro e quarto parágrafos, é mencionada a obra História da
Loucura, de Foucault, para trabalhar o conceito da normalidade no contexto
social, dividindo os sujeitos em “normais” e “anormais”. Na comparação
realizada no texto com os manifestantes brasileiros, os primeiros seriam os
“cidadãos que não se interessam por política, alienados”, que, afinal,
participaram das manifestações de rua meramente por acompanhar os
movimentos, sem engajamento real. Os “anormais”, “politizados e conscientes”,

1 Áporo é uma palavra que possui três significados: um inseto que cava terra a dentro, um teorema
sem solução ou de difícil solução e uma orquídea.
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são os “que alertaram para o perigo do caráter difuso dos protestos”. Assim,
somente estes conseguiriam alcançar seus objetivos enquanto aqueles, não,
como, de fato, ocorreu.

Na continuidade da argumentação, é defendida a ideia de que há
necessidade de união coletiva, nas situações de protesto, como no exemplo
ocorrido com personagens da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, em
que uma greve foi bem sucedida por contar com a participação de vários
setores sociais.

O penúltimo e o último parágrafos ressaltam a importância de se colocar
em prática o que se deseja; o governo precisa ouvir a voz do povo e solucionar
os problemas sociais. Aos manifestantes e ao governo, observe-se que “mais
essencial do que pensar, é colocar em prática”.

Com boa dose de informatividade e com propriedade na escolha dos
argumentos, a redação trata do tema de forma ampla e coerente, e defende
o ponto de vista de que é mais útil haver um objetivo preciso para se organizarem
manifestações de protesto político.
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REDAÇÃO 7

A união de ideais

Flavia Maria Delgado

Quando milhares de cidadãos franceses invadiram a Bastilha e iniciaram
a Revolução Francesa, não tinham apenas um ideal pelo qual lutar. Motivados
por razões distintas, todos se uniram pelo sentimento comum: o desejo de
mudanças. A ocorrência de manifestações populares generalizadas como
essa decorre, geralmente, da insatisfação de diferentes setores sociais; o que
implica uma pluralidade temática advinda da junção de diferentes exigências
individuais. Entretanto, a multiplicidade de causas não anula um movimento,
pelo contrário, confere grande visibilidade a todas as suas razões.

Os manifestos ocorridos em diferentes cidades do Brasil, em 2013, são um
claro exemplo da união de insatisfações diversas. Movimentos contra a
corrupção, por melhorias na saúde e na educação, por menores tarifas de
transporte público e contra o gasto excessivo de verba governamental em
futilidades uniram-se em gigantescas passeatas simultâneas e deixaram clara
a insatisfação popular com o desleixo administrativo vigente no país. Assim
como a Revolução Francesa, não possuíam um destino claro para suas
demandas, mas a plena consciência de que a conjuntura vigente era
insustentável.

A grande visibilidade dada à Primavera Árabe é também um exemplo
da força contida na união de causas. Protestos incluindo diversos setores das
sociedades de diferentes países árabes sob regimes ditatoriais chamaram a
atenção do mundo para as condições desumanas de vida nesses locais e
culminaram na queda de governos totalitários como na Líbia e no Egito. Mesmo
sem saber exatamente como gostariam de conduzir a política de seus países,
múltiplas etnias árabes lutaram para findar a estrutura vigente.

Assim sendo, seja na França, no Oriente Médio ou no Brasil, o grito da
população, mesmo entoando diferentes cânticos, é ouvido melhor em conjunto.
Portanto, manifestos em torno de causas múltiplas têm um grande efeito
favorável a mudanças, não por apontarem o rumo a ser seguido, mas por
mostrarem, com muitos argumentos, que a conjuntura vigente está falida.
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REDAÇÃO  7 – ESTUDO CRÍTICO

Intitulada A união de ideais, a redação defende as colocações do
Texto II da proposta, em que os protestos públicos podem ter múltiplas causas,
pois, assim, terão mais força e provocarão melhor efeito.

O parágrafo inicial cita a queda da Bastilha, episódio que iniciou a
Revolução Francesa. A invasão da fortaleza pelo povo de Paris, em 14 de julho
de 1789, mostrou que o movimento que buscava a extinção do regime
absolutista contava com a população em geral e não mais somente com um
grupo de deputados que pretendiam modificar o regime por meio de leis.
Assim, o povo conquistou direitos considerados básicos e fundamentais. O
argumento por exemplificação foi utilizado para demonstrar que “a
multiplicidade de causas não anula um movimento, pelo contrário, confere
grande visibilidade a todas as suas razões”.

Do episódio francês para as manifestações no Brasil, o argumento de
comparação, no segundo parágrafo, mostra que o que importou, afinal, foi “a
plena consciência de que a conjuntura vigente era insustentável”. Tais
colocações evidenciaram que o povo brasileiro aproveitou o movimento inicial
e foi às ruas para protestar e exigir do governo soluções para vários problemas
sociais.

Outro fato análogo, a Primavera Árabe, serve de exemplo e suporte ao
argumento de que a união faz a força. Com diversos países envolvidos, o nome
foi dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos
do mundo árabe, que eclodiu em 2011. A raiz dos protestos foi o agravamento
da situação dos países, provocado pela crise econômica e pela falta de
liberdade. A população sofria com as elevadas taxas de desemprego e o alto
custo dos alimentos e pedia melhores condições de vida. Como resultado,
houve a transição para as novas democracias. O argumento é o de que
“mesmo sem saber exatamente como gostariam de conduzir a política de seus
países, múltiplas etnias árabes lutaram para findar a estrutura vigente”.

Com clareza e objetividade, a redação, embora com poucos exemplos
históricos, expressou, com firmeza, a posição favorável às manifestações de
objetivos múltiplos. A conclusão revela, com precisão, a tese, já trabalhada
desde o início, de que “manifestos em torno de causas múltiplas têm um grande
efeito favorável a mudanças, não por apontarem o rumo a ser seguido, mas
por mostrarem, com muitos argumentos, que a conjuntura vigente está falida”.
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REDAÇÃO 8

As origens e os objetivos dos protestos na história

da Humanidade

Lorenna Cristina Montera

A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, houve um considerável
crescimento dos centros urbanos. Estes tornaram-se alvos de um grande
contingente de indivíduos em busca de conforto e melhores condições de
vida. As cidades representavam aos trabalhadores um futuro promissor, com a
implantação de fábricas e investimentos em recursos tecnológicos. Com o
desenvolvimento da tecnologia, a população enxergava esses centros como
sinônimos de infraestrutura e praticidade, após o advento da máquina a vapor
e, posteriormente, dos automóveis.

Esse acelerado processo de urbanização resultou em uma distribuição
populacional caótica no território urbano, provocando uma concentração
de pessoas nos centros das cidades. O modo de vida urbano caracterizado
por essa intensa convivência de um grande número de indivíduos, distinta da
realidade da vida no campo, promoveu o surgimento de uma acentuada
divergência de opiniões, fato que levou à ocorrência de greves e protestos
promovidos pelos habitantes das novas cidades.

Apesar de o protesto ser uma ação presente na cultura da humanidade
desde seus primórdios, foi com a intensificação da urbanização que ele se
tornou cada vez mais frequente e atrelado à vida em sociedade. As
manifestações, em geral, surgem com o descontentamento de um determinado
grupo de pessoas em relação a um evento de seu cotidiano.

No período da Revolução Industrial, muitos trabalhadores se organizaram
em prol de melhores condições de trabalho, uma vez que eram submetidos a
condições insalubres no ambiente fabril, além de uma extensa jornada de
trabalho. Essa organização foi fundamental para que, embora não
momentaneamente, houvesse o atendimento das questões requisitadas com
a criação de leis trabalhistas em benefício dos operários.
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Recentemente, ocorreram, no Brasil, protestos que tiveram repercussão
mundial e relembraram outras conhecidas manifestações, como as Diretas Já,
pelo surpreendente número de participantes. Esses protestos foram, inicialmente,
motivados pelo súbito aumento das tarifas de ônibus na cidade de São Paulo,
fato que retomou a problemática da mobilidade urbana que acomete diversas
cidades brasileiras.

As manifestações, entretanto, se alastraram pelo país e, rapidamente,
foram atribuídas a elas questões distintas do motivo primordial, que era a
redução do preço da passagem de ônibus. Devido a esses vários enfoques
dados aos protestos, estes entraram em um processo de enfraquecimento, sem
obter muitas conquistas pelos manifestantes.

Diante dessa situação, é perceptível que todo processo de caráter
político e social deve estabelecer um objetivo preciso, para que, a partir deste,
rotas sejam traçadas para alcançá-lo. É, portanto, necessário haver
organização dos participantes – assim como ocorreu com os operários
anteriormente – a fim de fortalecer a luta e focalizar em determinado alvo, já
que a coexistência caótica de diversos questionamentos acaba por anulá-
los.

Os protestos são o motor da democracia, sistema em que o poder
emana do povo, por aproximarem os governantes de seus eleitores e
apresentarem os descontentamentos e anseios da maioria da população. É
extremamente válido que os indivíduos cobrem ações de seus representantes,
mas é fundamental que essas ações sejam claramente estabelecidas e
definidas.
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REDAÇÃO 8 – ESTUDO CRÍTICO

A redação intitulada “As origens e os objetivos dos protestos na história
da Humanidade” inicia-se com uma recuperação histórica dos motivos de
protesto do povo, desde a Revolução Industrial, quando os centros urbanos
cresceram e, ao contrário do que talvez se imaginasse, os problemas sociais
aumentaram.

Construído com raciocínio indutivo, o texto situa, nos dois primeiros
parágrafos, o contexto gerado pelo processo de urbanização e o surgimento
dos protestos contra as dificuldades da vida nas sociedades industrializadas.

O terceiro parágrafo explica o início das manifestações de rua iniciadas
em junho de 2013, em São Paulo, e alastradas pelo Brasil, com grande
repercussão mundial, da mesma forma que anteriormente ocorreu com o
movimento pelas Diretas Já.

Somente no sexto parágrafo, o ponto de vista do autor começa a ser
delineado, ao defender que, devido aos “vários enfoques dados aos protestos,
estes entraram em um processo de enfraquecimento, sem obter muitas
conquistas pelos manifestantes”. Portanto, o mais produtivo seria – como no
Texto I da proposta – que os protestos fossem organizados em torno de um
objetivo definido, para ganhar força e objetividade. Aqui está a contribuição
pessoal do candidato-autor, que foi tomar como ponto de partida para seu
raciocínio a casualidade em cadeia: o êxodo rural foi a causa do crescimento
das cidades, o qual resultou na concentração de pessoas, daí os vários
problemas urbanos que provocam descontentamento na população.

A sequência do raciocínio demonstra que é preciso organização e
determinação para “fortalecer a luta e focalizar em determinado alvo, já que
a coexistência caótica de diversos questionamentos acaba por anulá-los”.

A conclusão mostra a importância dos protestos populares para a
construção de um país democrático.

Em oito parágrafos, o texto prima por raciocínio lógico e clareza
argumentativa, com coesão e coerência, ao defender sua opinião.
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REDAÇÃO 9

A união dos menores os torna gigantes

Livia Theocharides Oricchio

 Historicamente, desde as primeiras civilizações, o Homem reivindica ao
poder público para conseguir aquilo que deseja, ou porque nunca o teve ou
porque lhe foi tirado. No caso da Antiguidade Clássica, por exemplo, os
atenienses lutaram para conseguir o direito de participação política estendido
a todos. Os plebeus da Roma Antiga conquistaram a Reforma Agrária a qual
era reivindicada. Notam-se, portanto, dois marcos de lutas dos cidadãos, mas
que têm objetivos de diferentes naturezas: uma política e outra social.

Ao analisar a situação das lutas dos cidadãos na contemporaneidade,
o quadro se mostra bastante semelhante no que diz respeito à diversidade
das causas reivindicadas, sendo que houve um aumento do número destas.
Nos três últimos séculos, o mundo assistiu à mobilização dos indivíduos por diversas
causas. Entre elas, existem as mais emblemáticas, por exemplo, a derrubada
de ditadores para restaurar a democracia. Revoltas de escravos africanos
pela liberdade, bem como o envolvimento das gerações posteriores dos negros
libertos para conseguirem igualdade de direitos civis. Passeata pela instituição
do casamento homoafetivo e também pela descriminalização do aborto.
Evidencia-se, portanto, que o indivíduo dispõe-se a protestar em favor daquilo
em que ele acredita, mesmo sendo protestos de naturezas diversas, pois, ao
juntar diversas reivindicações menores, o movimento adquire força e
representatividade na população.

Essa grande variedade de objetivos nas lutas dos cidadãos ganhou
destaque em 2013 com as diversas manifestações que ocorreram pelo Brasil. O
estopim para elas começarem foi o aumento no valor da passagem de ônibus
na cidade de São Paulo. A partir de então, em várias outras cidades, as
pessoas foram para as ruas reivindicarem pela redução das tarifas no transporte
público até que os preços fossem reduzidos. Essa conquista dos cidadãos os
incentivou a continuarem indo para as ruas e reivindicarem por outras causas
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pertinentes. Por exemplo, a condenação dos envolvidos nos recentes
escândalos de corrupção. A fiscalização do dinheiro envolvido nas obras para
a Copa do Mundo, entre outras. Em princípio, parecem exigências que não
têm um propósito comum, mas foi justamente a união dos protestos menores
que deu a essa série de manifestações um significado bastante relevante na
História do Brasil.

Portanto, mesmo na condição de ditado popular, a História prova que
a união, de fato, faz com que um movimento menor ganhe força, quando se
junta com outros. Quando os cidadãos tomam as ruas e exigem mudanças
para a sociedade – seja na política, nas condições socioeconômicas ou jurídicas
– eles estão juntando pequenos núcleos de reivindicação para gerar um
movimento imponente e representativo, o qual, em última análise, tem em
comum o anseio de promover melhorias na sociedade, tornando-a mais justa,
igualitária e livre de preconceitos.
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REDAÇÃO  9 – ESTUDO CRÍTICO

A união dos menores os torna gigantes é uma redação que defende o
ponto de vista do Texto II da proposta, iniciando a argumentação pela menção
a fatos históricos da humanidade, desde a luta dos atenienses para
conquistarem o direito de participação política estendido a todos, na
Antiguidade Clássica, ou as reivindicações dos plebeus da Roma Antiga para
conquistarem a Reforma Agrária, até os temas como a libertação de escravos,
sua conquista de igualdade de direitos e, na atualidade, as reivindicações
para a regulamentação do casamento homoafetivo e pela descriminalização
do aborto, por exemplo. São manifestações de natureza política e/ou social.

O segundo parágrafo apresenta a situação decorrente de tais
manifestações da população em diferentes áreas e setores da sociedade. A
argumentação segue em favor da união de várias reivindicações menores,
pois, assim, “o movimento adquire força e representatividade na população”.
O antigo provérbio “a união faz a força” é lembrado e justifica o título da
redação.

O penúltimo parágrafo mostra os acontecimentos de junho de 2013, no
Brasil, quando os protestos de rua foram se alastrando por todo o país, iniciados
com a exigência de redução na tarifa da passagem de ônibus em São Paulo,
e se tornaram bastante diversificados, despertando a vontade de reivindicar
outras soluções para problemas. O texto mostra que foi “justamente a união
dos protestos menores que deu a essa série de manifestações um significado
bastante relevante na História do Brasil”.

Com coerência e clareza, a conclusão aponta para a grandeza dos
movimentos ocorridos no Brasil, pois foi a união de uma série de reivindicações
e o povo ao mesmo tempo nas ruas de muitas localidades que deu
representatividade e imponência ao conjunto.
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REDAÇÃO 10

O gigante ainda dorme

Nathália Cavalcante Navarro

O país apresenta um expressivo histórico de manifestações em sua história
recente como a Passeata dos Cem Mil, as Diretas Já e o movimento dos Caras
Pintadas. Esses movimentos contribuíram para mudanças na sociedade, que
alteraram a história do país. Tendo como estopim o aumento da tarifa do
transporte público, o país foi tomado por levantes populares em vários estados
durante os meses de junho e julho, que utilizaram as redes sociais como principal
ferramenta para o conclame da população. Muitas pessoas se mobilizaram e
saíram às ruas, porém sem propostas concretas e objetivos definidos, o que
acabou por anular o movimento que até então vinha ganhando força.

O direito de manifestação é legítimo e constitui-se como um dos pilares
da democracia. O voto caracteriza-se como uma procuração dada a certo
indivíduo político para que assegure os direitos dos cidadãos, transformando-
se em uma espécie de contrato entre cidadão e político; quando esse contrato
é rompido, seja por meio de privilégios dados a políticos, seja devido a casos de
corrupção, cabe aos cidadãos manifestarem seu descontentamento. A falta
de unidade nas reivindicações dos protestos dispersou o movimento,
atenuando a força que vinha conquistando, necessária para a efetivação
de medidas do governo, pois a falta de pressão popular contundente faz com
que esses movimentos acabem caindo no esquecimento, sem despertar a
devida atenção de governantes.

Associada à falta de unidade das reivindicações, a ação de vândalos
e dos chamados Black Blocs ajudou a descaracterizar um movimento legítimo
devido à depredação do patrimônio público, um ato que fere a Constituição,
gerando uma opinião pública negativa em relação aos movimentos legítimos,
enfraquecendo-os. Com isso, discursos como “o gigante acordou” acabaram
caindo no vazio, já que não houve significativas ações por parte dos
governantes.
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A democracia do país ainda é recente, portanto o povo caminha aos
poucos em busca de uma democracia que atenda aos direitos e às
reivindicações da população. O gigante ainda dorme em um berço que não
é esplêndido, mas sim marcado pela corrupção e pela desigualdade social.
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REDAÇÃO 10 – ESTUDO CRÍTICO

A redação O gigante ainda dorme apresenta, no título, a menção ao
Hino Nacional Brasileiro, nos versos “Gigante pela própria natureza, és belo, és
forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza”, tratando,
metaforicamente, o Brasil como um gigante. Nas manifestações de junho e
julho, no país, havia cartazes com frases como “O gigante acordou”, indicando
que o povo brasileiro havia saído da inércia e optado por manifestar-se contra
o que não corria bem na sociedade.

O texto defende o direito de manifestação como um dos pilares da
democracia. Mostra que o voto estabelece uma espécie de contrato entre os
eleitores e os políticos e, se esse contrato for desrespeitado, politicamente, haverá
problemas ocasionados pelo descontentamento geral. O caminho em busca
de soluções são os protestos que, para atingirem os objetivos, deverão ser
organizados e bem definidos.

No terceiro parágrafo, há a citação dos problemas ocorridos que
provocaram a descaracterização do movimento como um todo: a invasão
dos Black Blocs, o vandalismo geral em praticamente todas as manifestações
e a falta de unidade das reivindicações.

A argumentação em favor do ponto de vista do Texto I da proposta de
redação apoia-se no fato de que as reivindicações do povo brasileiro nas
manifestações de 2013 não surtiram o efeito pretendido e caíram no
esquecimento. Daí a conclusão, que remete ao título, de que o “gigante
ainda dorme em um berço que não é esplêndido, mas sim marcado pela
corrupção e pela desigualdade social”.

Há boa informatividade no texto e opção por um ponto de vista claro,
de que é necessário ter um objetivo preciso nos protestos de rua ou será inútil se
manifestar.
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PROPOSTA III

NARRAÇÃO
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PROPOSTA III – NARRAÇÃO

Leia com atenção o texto seguinte:

Num semáforo fechado, ouve-se de um carro uma música pesada, em
altíssimo volume. Um senhor idoso, no volante do carro ao lado, busca protestar,
mas o rapaz responsável pelo som não lhe dá atenção. Um ciclista encosta ao
lado do rapaz. Um guarda que passava também se aproxima. Duas estudantes
adolescentes resolvem entrar em cena. Uma senhora sai à janela do sobrado
ao lado.

Desenvolva uma narração a partir da situação mostrada acima. Procure
dar voz a todas as personagens envolvidas. Busque caracterizar diferentes
pontos de vista e níveis de linguagem.
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COMENTÁRIO DA PROPOSTA III

A Proposta III narrativa destaca dois personagens antagônicos: um rapaz,
responsável pelo som do carro em altíssimo volume e um senhor idoso que
reclama da excessiva intensidade do som, dando início a uma contenda que
incluiu outros participantes suficientemente diferenciados na sua constituição
e que deverão, de alguma forma, estar inseridos na discussão.

Podemos também prever, a partir do assunto (a intensidade excessiva
do som em ambiente público) e da heterogeneidade dos personagens
propostos, um tratamento diversificado dos níveis de linguagem. Outro aspecto,
dada essa diversidade de sujeitos, é a multiplicidade de opiniões.

Entretanto uma narrativa, gênero literário, deve conter uma intenção
de significação, isto é, um tema, para o qual o enredo (a organização dos
acontecimentos e personagens na ordem do tempo e do espaço) é apenas
um veículo.

A proposta, aparentemente fácil, é problemática, porque um candidato
menos atinado poderá ater-se apenas à exposição de diferentes opiniões
(dada a multiplicidade de vozes solicitadas) como em qualquer acontecimento
da vida real do qual se participa por acaso sem nenhuma intenção de
significação, fugindo, portanto, à natureza do gênero.

 Generalizando: aparentemente fácil, dada a simplicidade do assunto
– a difusão sonora na rua –, a proposta se complica no nível do tema, devido
à exiguidade do tempo e à multiplicidade dos sujeitos.
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REDAÇÃO 11

Esperança

Camila Godoy Bruno

Num semáforo fechado, ouve-se, de um carro, uma música pesada em
altíssimo volume. Por um instante, várias pessoas encaram o motorista que,
sorrindo, encara-as de volta, fazendo sinal de positivo com o polegar. Uma
senhora é a primeira a demonstrar descontentamento com o barulho e grita
do alto de seu sobrado:

– Meu Deus! Foi por indivíduos como esse que eu enfrentei a ditadura,
pensando que, no futuro, viveríamos em um mundo melhor?

– Pois é. Agora as causas são outras. Vem pra rua, minha senhora! –
exclama o rapaz.

– Não é só por vinte centavos, uhul! – gritam duas adolescentes eufóricas,
simulando um desmaio, quando o rapaz lança um sorriso a elas, fazendo um
senhor e um ciclista revirarem os olhos.

Do sobrado, a senhora lança um olhar de desprezo e entra. Passados
alguns segundos de silêncio, um senhor toma a frente.

– Venha cá, meu rapaz. Você acha mesmo que essa sua geração
coca-cola tem o poder de, realmente, fazer alguma mudança efetiva no
país?

– Eu acho que – diz o rapaz antes de descer do carro e subir na lataria,
literalmente parando o trânsito – os jovens, hoje, têm capacidade para fazer e
ser quem eles quiserem. Com o estímulo certo podemos ir além. É necessário
que os “veteranos” do país acreditem na gente para, assim, nós acreditarmos
em nós mesmos! – berra o rapaz, recebendo aplausos.

– Ah! Por favor! Desça daí, menino! O problema, realmente, está em
Brasília usando terno! Esse tem sido o problema desde que você estava de
fraldas assistindo aos “Thunder Cats”! – diz um ciclista, por sua vez.
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– Exato. E o que dizer de um país que parece que se preocupa mais em
votar corretamente no “Big Brother Brasil” do que nas urnas? Brasileiro tem
memória curta. Esse é o problema. Mas, aos poucos, esse gigante está sendo
despertado. Já existem sinais disso – discursa o rapaz, acenando discretamente
para as jovens que lhe mandavam beijos de saída.

– É... o papo está bom, mas eu preciso ir andando – desconversa o
ciclista, desviando do trânsito.

O jovem fica ali com seus pensamentos. Depois desce de cima do carro
cabisbaixo e com a fé um tanto quanto abalada. Quando já estava prestes
a seguir caminho, ouve um assobio vindo do carro ao lado.

– Ei! Garoto. Sabe... se eu pudesse apostar em alguém, apostaria todas
as minhas fichas em você – diz o senhor.

O jovem agradece com um sorriso e toma estrada com sede de
revolução. Agora mais esperançoso do que nunca.
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REDAÇÃO 11 – ESTUDO CRÍTICO

Diferentemente da sugestão da proposta que vinculava o alto volume

da música vinda do carro de um jovem a uma possível reação das pessoas

envolvidas casualmente no cruzamento de um semáforo, reduzindo, em

princípio, a discussão a uma questão de aceitação ou recusa do som produzido

pelo jovem motorista, o candidato, sem perda do fio mestre da proposta,

destrói, na origem, o antagonismo entre o jovem motorista e os demais

personagens envolvidos. Quando “sorrindo”, encarou todos de volta, “fazendo

um sinal positivo com o polegar”, transpôs a barreira do óbvio, e quando anula

a agressividade da senhora do sobrado chamando-a a participar

politicamente da construção de um país melhor – “vem pra rua minha senhora!”

– avança no desenvolvimento do tema político delineado desde o início na

contestação da senhora do sobrado e se desdobra no paladino de uma

nova ordem, conclamando jovens e “veteranos” a participarem da luta por

um novo Brasil.

Apesar do descrédito de alguns, representados no texto pelo ciclista, a

esperança de um país melhor, traduzida na metáfora do “gigante que está

sendo despertado”, é reforçada quando o senhor idoso contemporiza com o

jovem revolucionário em busca de um novo Brasil.

Vale notar, ainda, o recurso ao diálogo como condutor da narrativa

sem perda de qualidade do conteúdo e a inclusão de uma nota humorística,

contrabalançando a seriedade da temática política, quando as garotas,

eufóricas, simulam um desmaio, encantadas com a atuação do rapaz que,

por sua vez, as distingue com um sorriso.

Invertendo o sinal, mas sem descaracterizar a proposta, o autor uniu a

seriedade crítica do tema da luta por um Brasil politicamente mais justo a um

tratamento leve, porém sério, da linguagem, inclusive com algumas notas

cômicas, como o ciclista e o senhor revirarem os olhos quando as jovens, por

brincadeira, simulam um desmaio.

Retrabalhar uma proposta relativamente óbvia numa perspectiva, em

princípio, inesperada, sem perda da dimensão crítica nem da qualidade da

linguagem é o mérito desta redação.
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REDAÇÃO 12

Nem todos os dias, nem os tempos são iguais

Letícia Ricardo Diamantino

É comum pelas manhãs eu sair para dar um passeio de carro pela
cidade, ver a calma das ruas quando a cidade começa a acordar dando
lugar à loucura do restante do dia. Uma cena que sempre me chama a
atenção é de jovens voltando para suas casas após noites de festas. Em meu
último passeio, porém, ao observar esses jovens, presenciei algo inesperado.

Ao parar em um semáforo, um carro com uma música extremamente
alta parou ao meu lado. Resolvi chamar a atenção do motorista, que pude
ver ser um jovem, porém ele não respondeu. Chamei mais algumas vezes, mas
continuei sem resposta. Sem compreender o que se passava, estacionei o
carro e fui averiguar. Um ciclista que vinha na direção contrária parou também
ao lado do motorista e começou a chamá-lo, inutilmente. Atraídos pela
inusitada situação, um guarda e duas estudantes também se aproximaram.
Uma senhora, observando-me de sua janela, ao ver-me ansioso por comunicar-
me com o rapaz, comentou: “essa juventude não sabe mais aproveitar a
vida”. Continuei sem entender nada. As meninas riam e acrescentaram “quero
só ver a fama que ele vai ter agora”. Quando perguntei o que havia ocorrido,
o ciclista me olhou e disse: “Ih moço, nem eu sei. Só sei que não acorda”.

Passado algum tempo, o resgate chegou e, conversando depois com o
guarda que atendera aos paramédicos, soube da história do jovem que
acabara de completar dezoito anos e ganhar o carro. O rapaz havia passado
a noite em uma festa e entrara em coma alcoólico voltando para casa.

A caminho de casa, pensei no que.acabara de ocorrer, pensei em
meus filhos e netos e cheguei à mesma conclusão da senhora do sobrado: a
juventude não sabe mais aproveitar a vida, pois, mesmo vendo o que
acontecera, as estudantes riam, parecendo achar normal. Aquilo ficou na
minha cabeça o dia todo e o som ensurdecedor da música parecia martelar
em meus ouvidos. Tudo o que pude fazer foi pedir em minhas orações que um
dia a juventude volte a ver a vida como eu a vi, mesmo que os tempos sejam
tão distintos.
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REDAÇÃO 12 – ESTUDO CRÍTICO

Partindo de uma situação que destaca um episódio de rua em que
personagens díspares se encontram diante de um fato que não lhes diz respeito,
mas sobre o qual são instados a interferir, a causalidade fica difícil de ser
estabelecida e, consequentemente, a instituição de um tema, elo significativo
que os justifique, torna-se um fator complicador na organização do texto
narrativo.

Redimensionando os sinais da proposta que apontavam para a
oposição juventude/velhice em relação às preferências de estilos musicais ou
ainda quanto à intensidade da sonorização, a questão desse confronto, na
redação em pauta, ampliou-se para uma problemática existencial mais
profunda.

De que fugiria o jovem embriagado ao limite do coma para buscar no
álcool, aos dezoitos anos, um sentido para suportar a vida? Ou o sentido
estaria no próprio álcool que lhe daria a notoriedade e o valor que os jovens
não seriam mais capazes de encontrar na vida em si mesma? As garotas que
valorizam sua atitude afiançam esta suposição: “Quero só ver a fama que ele
vai ter agora”. Afirmação essa que o senhor de idade não compreende. A
temática do confronto de gerações abarca aqui uma dimensão que ultrapassa
os limites da idade e alcança o próprio sentido da vida.

 Embutido na fala da senhora que observa da janela uma discussão na
rua – “a juventude não sabe mais aproveitar a vida” – subentende-se o
confronto entre duas perspectivas existenciais antagônicas: “a vida apenas
sem mistificação”, como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade, e a
angústia de buscar o prazer onde ele não está: aventura perigosa e insana
que pode levar à morte.
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REDAÇÃO 13

Que loucura!

Renato Roberto Piccolo

– Já disse o que aconteceu! – respondi.

Mas eles não acreditavam em mim. Estava na delegacia desde a manhã
desse dia. Santo dia, diga-se de passagem. Um daqueles em que não se deve
sair de casa.

– Pois bem, se o delegado quer ouvir de novo a confissão, eu repetirei.
Pela terceira vez, diga-se de passagem.

Comecei como começara a manhã: um clima chuvoso, de agonia.
Aquela manhãzinha de domingo pós-missa. Estava eu nessa situação quando
parei no semáforo. Ouvia, do carro ao lado, uma música pesada em altíssimo
volume. Um senhor idoso no volante do carro ao lado buscava protestar, mas
o rapaz responsável pelo som não lhe dava atenção. Um ciclista encostou ao
lado do rapaz. Um guarda que passava também se aproximou. Duas estudantes
adolescentes resolveram entrar em cena. Uma senhora saiu à janela do sobrado
ao lado.

– De novo? Já cansei dessa parte. Vamos logo ao que interessa! –
esbravejou o delegado.

– Como já disse, a senhora era esposa do velhinho que reclamava do
som. O senhor estava voltando da missa como eu. Lembro-me dele
comungando. Ela tinha uma aparência doentia, talvez por isso não o
acompanhara à igreja. De qualquer forma, estava armada a confusão: ele
desceu do carro e bateu no vidro do carro do rapaz do som, Este, claramente
bêbado, depois de uma noitada, abriu a porta sem olhar e derrubou o ciclista.
Hilariante ou não, o cara ficou uma fera. Estava diante de três homens se
encarando e um guarda esguio correndo em direção à cena, vestido de
branco com algo na mão. As jovens feministas, que até então exigiam respeito
do rapaz do som, correram como lebres fugindo de uma então raposa.
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O semáforo abriu, mas eu estava estupefato. Nunca tinha visto situação
parecida e, estarrecido em meu carro, fiquei inerte a observar.

O bêbado, então, subitamente, socou o ciclista para meu horror.
Indignado, esse pulou sobre o jovem no instante em que a chuva apertou. O
idoso começou a ir em direção a sua casa sob o olhar de sua esposa.

– E como aconteceu? Desembucha logo! – novamente o delegado me
interrompeu.

– O velho voltou armado, para meu choque. Os três machos alfa em
guerra – o guarda de branco entrara no meio. Pararam subitamente. O clima
pesado. O idoso não piscava. Trovões rompiam o céu ao som da música que
vinha do carro. Ele ia atirar. O mundo se encolheu sob o olhar fantasmagórico
da senhora à janela. Notei um sentimento de prazer nos olhos do armado ao
puxar lentamente o gatilho uma, duas, três vezes. Era um maníaco. Só podia
ser. O baque do bêbado no chão foi o estopim do caos. Perdi o controle de
mim mesmo. O pavor corria em meu sangue, corria como a água da chuva
lavando o sangue da calçada. Vozes me diziam para sair dali. Imediatamente.
Agora. Acelerei e atropelei tudo à minha frente.

O delegado surtou:

– Deus! Seu Manoel mora ali há cinquenta anos! Você é louco! Não tem
jovem nenhum! Música nenhuma! Você atropelou uma família que esperava
suas netas voltarem! O ciclista é filho do Manoel e as moças suas netas. E o tal
guarda nem guarda era um médico que...

Nesse momento entrou na sala, como um tiro, o guarda médico de
branco, seringa em mãos. Acordo no hospício novamente. Mais uma fuga
falha graças às vozes de sempre.

O louco sou eu...
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REDAÇÃO 13 – ESTUDO CRÍTICO

Driblando a limitação da proposta que condicionava diferentes figuras
humanas sem nenhum vínculo entre si, num exíguo espaço de tempo, a um
episódio de rua sobre a discordância de dois motoristas quanto à intensidade
do volume de som que se ouvia saindo de um dos veículos, o autor,
subvertendo-a, mas não a omitindo, criativamente a cumpriu, acoplando os
personagens a um enredo do qual não eram determinantes exclusivos. Assim,
num interessante reaproveitamento da proposta, o narrador, usando a primeira
pessoa do discurso, desdobra-se em falso personagem, como ponto de partida
para criar, no leitor, a ilusão de que é um observador de fora que relata, numa
delegacia, detalhes de um episódio ocorrido com terceiros e, por ele,
presenciado. Entretanto instaurou ainda dois interlocutores, o delegado e o
leitor – recurso interessante e suficiente para trabalhar duas instâncias narrativas
concomitantemente: o passado do acontecimento e o presente do ato de
narrar.

Esse recurso, porém, não mereceria maior atenção, não fosse ele o
responsável por criar no leitor uma falsa expectativa e, assim, este e o delegado
(por momentos) acreditaram no depoimento do personagem narrador como
testemunha-participante de um atropelamento, mas, na verdade, o criminoso
era o próprio motorista narrador, vítima de um acesso de loucura.

Se, na vida real, os índices que prenunciam ou justificam determinados
acontecimentos muitas vezes não são percebidos, na literatura, eles devem
necessariamente constar, mesmo que sutilmente, como ocorreu com a inclusão
do guarda vestido de branco, com a afirmação do personagem narrador de
que perdera o controle de si mesmo, com as vozes que comandavam as
atitudes do personagem e com a expressão “estopim do caos”, em que “caos”
metaforiza a loucura, a perda completa do domínio de si mesmo.

Optando por uma solução cômica, o candidato desqualificou a
violência do atropelamento salvando as vítimas da morte e fazendo o louco
reconhecer sua própria insanidade: “O louco sou eu...”
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REDAÇÃO 14
A vida como outrora não fora

Tainá Cristine Chicão

A semana fora turbulenta. A dor imensurável da perda e os desafios
impostos pela vida me desanimaram como jamais ocorrera. Sentia-me um
idoso insignificante, cujos sonhos e sentimentos haviam sido massacrados pela
sociedade que, demasiadamente, traz consigo a personificação do bem e do
mal.

A saudade da minha esposa, que fora assassinada no trânsito por um
jovem que lhe negara o direito à vida, corroía-me, levando-me a indagações
e reflexões que me impulsionavam para uma única questão: por que aquilo
acontecera? Sem resposta, isolei-me do mundo e de meus filhos que, ao
telefone, me pediam que me mudasse da cidade que fora palco do flagelo
de minha Amélia, mas eu ignorava seus pedidos.

Em decorrência de minha solidão, meu filho mais novo decidira mudar-
se para São Paulo com sua esposa no intuito de ficar ao meu lado. Sua presença
me devolveria a alegria. Assim, dois meses depois, eu os recebia no aeroporto
de Guarulhos.

A ideia de estar novamente ao volante de um carro me amedrontava,
mas o que acontecera outrora jamais se repetiria.

Ao parar em um semáforo próximo ao aeroporto, notei que um jovem,
aparentemente sóbrio, no carro ao lado, ouvia uma música que fazia apologia
a sexo, drogas e corrupção. Tentei falar com ele para que refletisse sobre o que
a música apresentava, mas ele me ignorou e na segunda tentativa que fiz, ele
me olhou friamente nos olhos e pediu para que eu descesse do carro para
desligar o som que me incomodava. Essa atitude do rapaz me levou de volta
ao passado. Ele poderia estar armado. Decidi acelerar e ir embora, deixando-
o em meio ao seu ódio, mas ele acelerou e atingiu meu carro o que impediu o
término daquela situação. Desesperei-me tentando encontrar o celular para



72

ligar para a polícia, mas não o encontrei. Nesse instante, porém, um guarda se
aproximou e pediu-me para manter a calma enquanto tentava se comunicar
com seus superiores. O jovem, contudo, ameaçava bater novamente no meu
carro. Nesse momento, várias pessoas começam a se aproximar. Notei que
duas jovens se aproximavam, soluçando e balbuciando palavras
incompreensíveis. Talvez estivessem com pena de meus filhos, que naquela
situação poderiam perder o pai. Eu já estava me sentindo fraco e sem forças.
Na janela de um sobrado, uma senhora começou a gritar desesperadamente
para que me ajudassem. Cheguei a desejar a morte para ir ao encontro de
Amélia.

 Finalmente, com a chegada da polícia e de uma ambulância, a
situação se resolveu. O rapaz foi levado para depor e eu fiquei pensando no
tempo em que não se tinha medo de estar na cidade.

A vida moderna é como outrora não fora, pois nos tornamos reféns de
nossa sociedade corrompida pela intolerância.
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REDAÇÃO 14 – ESTUDO CRÍTICO

Embora não se apontem causas eficientes para justificar a agressividade
que permeia as relações humanas nos tempos atuais, principalmente nas
grandes cidades, o que se observa, em geral, no trato desse tema é, além da
gratuidade, a excessiva brutalidade que o define.

No texto “A vida como outrora não fora”, esse aspecto aparece
exageradamente na atitude do jovem motorista que, ostensivamente, desafia
o velho motorista a desligar o rádio de seu carro, e na causa da morte da
esposa do narrador.

A narrativa se organiza em torno desses dois tempos. Daí a reclusão em
que vivera o personagem que, incapaz de reorganizar sua vida, entregara-se,
num primeiro tempo, à solidão e ao isolamento da sociedade e, depois,
consciente de que a violência é um dado insofismável de nosso tempo, busca
conviver com ela embora saiba que somos reféns de nosso próprio tempo e
que o medo é uma constante na vida atual, principalmente nas grandes
cidades, sem previsão de solução imediata. A Vida não é como outrora fora.
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REDAÇÃO 15

Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências

não enganam, não

Carolina Di Pietro Magri

Certo dia, a caminho do consultório, me envolvi em uma daquelas
situações improváveis de serem esquecidas. Foi só um sinal vermelho, mas um
sinal vermelho memorável.

Sempre gostei de som alto. Não importa a música, eu gosto de sentir
meu corpo vibrando a cada nota e meus pelos se arrepiando a cada solo de
guitarra. E como levo comigo o ditado “musica boa não envelhece”, naquele
dia meus ouvidos vibravam ao som de “Além do horizonte”, de Roberto Carlos,
regravada por uma banda bem mais jovem que o Rei.

Na minha parte favorita, aumentei o som do carro até o último volume,
como se, assim, o mundo todo pudesse sentir também os mesmos arrepios.
Levei uma buzinada. Duas. Três. Ao abrir o vidro do passageiro, pude ver um
senhor grisalho, magro, de olhos bem azuis e testa alta gritando: “Tá surdo, ô
garoto!”, enquanto levava, de maneira brutal, a mão à buzina.

Meio surpreso e um tanto envergonhado, reduzi o volume.

– Poxa, meu Senhor, o Senhor me perdoe, mas, aqui no meu carro, o
meu ouvido escuta o que eu quiser – respondi ao velho que, agora, com as
bochechas vermelhas de ódio, urrava.

– Seu ouvido? Seu ouvido? Eu tô cheio de gente como você me acordar
aos pulos, no meio da madrugada, com essas músicas loucas no último volume!
Esta rua já está parecendo essas festas de vocês, essas baladas! Retrucou o
velho.

Nesse momento, da janela de um sobrado, bem ao lado de onde
nossos carros estavam emparelhados, uma senhora de pijama e de aparência
muito conservada gritou em alto e bom tom:
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– Arli, deixa de besteira, homem! Tá parecendo doido gritando por aí
com gente que nem conhece! Deixa o rapaz em paz e larga mão dessa
hipocrisia! Na idade dele você também ouvia Roberto Carlos no último volume
do toca-fitas e ai! de quem falasse alguma coisa!

Nesse momento, duas moças que atravessavam a rua exclamaram,
rindo muito:

– É isso aí, minha senhora! Bota o velho no lugar!

Não deu para esconder o riso. Nem um ciclista, ao lado, segurou as
gargalhadas, tendo até que se apoiar no meu carro.

– Esse povo tá maluco, disse a mim mesmo e concordei com a cabeça.

Um guarda civil que passava por ali se aproximou e perguntou ao velho:

– É ocorrência, senhor? É ocorrência de furto aqui no farol? Perguntou
ao velho.

– Antes fosse, seu guarda! É esse rapaz atrevido e a louca da minha
mulher que adora acabar comigo na frente de todo mundo! Ele respondeu.

– Oh, rapaz, tá incomodando esse senhor? Encosta esse carro, ordenou
o guarda, dirigindo-se a mim.

– Era só por causa do som do meu carro, seu guarda. Não fiz nada com
ele. Tô indo trabalhar! Respondi um pouco tenso.

Para meu alívio, o farol ficou verde. Rapidamente, fechei os vidros e
acelerei o carro, querendo me ver livre daquela situação embaraçosa.

Mas este mundo dá voltas e a vida vive nos surpreendendo!

Cheguei ao consultório e minha secretária organizou as fichas dos
pacientes do dia e colocou-as sobre a minha mesa. Pedi a ela que chamasse
o primeiro paciente a ser atendido naquela manhã.

– Só me faltava essa! Você!?... O garoto da música doida, é o Dr. Carlos!?
Com essa idade? E já é ortopedista?

– O melhor da região, felizmente! Seu Arli, né? Veja o senhor como é que
fomos nos conhecer! Respondi alegre, com uma sensação de vingança
daquelas que só sentimos em momentos muito particulares na vida.

– É... é... Olha, Doutor, não me leve a mal não, eu sou esquentado
mesmo. É que música alta me deixa doido de raiva!

– Fique tranquilo, seu Arli; vamos recomeçar do zero. Esqueça isso.
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A consulta continuou. Muitas outras se seguiram. Seu Arli, hoje, é um de
meus pacientes mais queridos. Lembramos daquele farol vermelho com muitas
gargalhadas. Quando paro para pensar, agradeço por não ser otorrino e
tenho a certeza de que somos os mesmos e vivemos, sim, como os pais, velhos
e avós viviam: ouvindo o Rei ou suas versões moderninhas, em CD ou Fita
Cassete.
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REDAÇÃO 15 – ESTUDO CRÍTICO

Cumprindo as solicitações da proposta, a redação principia com um
entrevero na rua entre dois motoristas, um senhor de idade e um rapaz, em
razão da altura excessiva do som saído do carro do rapaz.

Entretanto o candidato optou por uma abordagem meio cômica
quando, sem tirar a razão do senhor de idade de reclamar da intensidade do
som, ao mesmo tempo envereda por um caminho mais suave, porque exime
de culpa o rapaz que produzira o som no último volume, pois este não fora
movido por uma intenção de agredir com o excesso de som tampouco por
ostentação. Ao contrário, ao aumentar o volume do som, sua intenção era
partilhar solidariamente a sensação de intenso prazer, inclusive físico, que a
música lhe proporcionava – “Na minha parte favorita, aumentei o som do
carro até o último volume, como se, assim, o mundo todo pudesse sentir também
os mesmos arrepios”. Inversamente, porém, ao que pretendia, o que recebeu
em troca do carro vizinho foram três buzinadas e uma pergunta agressiva: “Tá
surdo, ô garoto?”.

O jovem motorista, ainda surpreso com a grosseria do vizinho, mas
também envergonhado de sua atitude, de um lado, reduz o volume do som e
de outro, ironicamente educado, agride-o, dizendo nas entrelinhas que não
se meta e que não lhe deve explicações: “Poxa, meu Senhor, o Senhor me
perdoe, mas, aqui no meu carro, o meu ouvido escuta o que eu quiser.”

Na sequência, urrando de ódio, bochechas vermelhas, o velho perde
completamente o controle, extravasando seu ódio e generalizando a agressão
para além dos limites da questão de rua. A partir desse ponto, a narrativa
adquire um tom jocoso com a intervenção da própria mulher que desmascara
sua hipocrisia, acusando-o de ter sido tão ou mais fanático e exagerado que
o outro e com a intervenção das moças, que provocam o riso em todos os
presentes. O impasse se resolve, finalmente, com a partida do motorista jovem
rumo a seu trabalho. Até esse ponto, a narrativa cumpriu a proposta.

Mas – aqui entra a criatividade do autor – a história continua: os dois
motoristas reaparecem em outra situação, envolvidos agora numa relação de
médico e paciente em que os papéis se invertem comicamente. E o jovem
agredido pelo velho briguento é alçado a um patamar superior em que
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desfruta, por momentos, de uma sensação de vingança pela agressão sofrida.
O senhor idoso, inversamente, depois do impasse inicial do segundo encontro
– “Só me faltava essa! Você!?... O garoto da música doida, é o Dr. Carlos!”
Constrangido se humilha, justificando-se – “É... é... Olha, Doutor, não me leve a
mal não, eu sou esquentado mesmo. É que música alta me deixa doido de
raiva!”.

Finalmente, o episódio de rua, destituído de importância, passa a ser
apenas uma lembrança engraçada que ambos curtem ao longo da
convivência médico/paciente.

A partir do exposto, podemos dizer que o autor ultrapassou o nível de
mero relato de acontecimentos e conseguiu construir uma narrativa que
questiona a abordagem das relações humanas enquanto modelos previsíveis
de relacionamentos, definidos a partir de contextos ocasionais muitas vezes
enganosos. Ambos não eram o que aparentavam. Quanto à linguagem, é de
notar o emprego do discurso direto como recurso expressivo. Resta, ainda,
apontar o aproveitamento oportuno dos demais personagens relacionados
na proposta, inserindo-os expressivamente no contexto, como no caso das
duas garotas e da mulher no sobrado.
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