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INSTRUÇÕES 
 

Esta prova é constituída de apenas um texto. 
 
Com base nele: 
 

• Dê um título sugestivo à sua redação. 
 

• Redija um texto a partir das idéias apresentadas. Defenda os seus pontos de 
vista utilizando-se de argumentação lógica. 

 
Na avaliação da sua redação, serão ponderados, 
 

• A correta expressão em língua portuguesa. 
 

• A clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento. 
 

• Sua capacidade de argumentar logicamente em defesa de seus pontos de vista. 
 

• Seu nível de atualização e informação. 
 

• A originalidade na abordagem do tema. 
 
A Banca aceitará qualquer posicionamento ideológico do examinando. 
 
Evite “fazer rascunho” e “passar a limpo” para não perder tempo. 
 

A redação pode ser escrita a lápis. 
 
Atenção para escrever com letra bem legível. 
 

TEMA 
 

“Há muita sabedoria pedagógica nos ditos populares. Como naquele que diz: 
"É fácil levar a égua até o meio do ribeirão. O difícil é convencê-la a beber a água". 
De fato: se a égua não estiver com sede, ela não beberá água, por mais que o seu 
dono a surre... Mas, se estiver com sede, ela, por vontade própria, tomará a 
iniciativa de ir até o ribeirão. Aplicado à educação: "É fácil obrigar o aluno a ir à 
escola. O difícil é convencê-lo a aprender aquilo que ele não quer aprender". 

Às vezes, eu penso que o que as escolas fazem com as crianças é tentar 
forçá-las a beber a água que não querem beber. Brunno Bettelheim, um dos 
maiores educadores do século 20, dizia que, na escola, seus professores tentaram 
ensinar-lhe coisas que queriam ensinar, mas que ele não queria aprender. Não 
aprendeu e, ainda por cima, ficou com raiva. Que as crianças querem aprender, 
disso não tenho a menor dúvida. Vocês devem se lembrar do que escrevi, 
corrigindo a afirmação com que Aristóteles começa a sua "Metafísica": "Todos os 
homens, enquanto crianças, têm, por natureza, desejo de conhecer".  

(RUBEM ALVES - Folha de São Paulo - Sinapse - 24/09/2002 ) 
 


