TEMAS
DA
REDAÇÃO
•Os textos ou excertos apresentados servem de apoio para a produção de sua
redação.
•Escolha apenas um dos temas oferecidos e coloque o respectivo número no
quadrado do canto superior direito da folha VERSÃO DEFINITIVA.
•Cada tema traz orientações próprias, que devem ser observadas para a elaboração
de sua redação.
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TEMA 1
Leia os fragmentos de texto abaixo:

"Contrariamente ao senso comum, pesquisas mostram que a agressividade constante, como aquela exibida por
gangues de adolescentes, não é uma resposta válida contra um meio hostil, porém um mau hábito emocional
aprendido desde a infância. Por ser brutalmente tratado durante os três primeiros anos de sua vida, o indivíduo
passa a perceber apenas hostilidade à sua volta – mesmo quando não é esse o caso – e a reagir exclusivamente
por meio da agressão – apesar de não ser esse o método mais eficiente de conseguir amigos ou um emprego,
por exemplo. Acompanhamentos indicaram que os estudantes de primário percebidos como agressivos por seus
colegas acabaram em carreiras criminosas, com uma constância surpreendente, independentemente de seu
quociente de inteligência ou de conhecimentos formais." (Gilberto Dimenstein. Aprendiz do futuro: cidadania
hoje e amanhã. 9.ª ed., São Paulo: Ática, 2002. p.76)
"Exceto nos casos de loucura, a violência é uma tentativa de corrigir o que o diálogo não foi capaz de resolver.
A violência funciona como um último recurso que tenta restabelecer o que é justo segundo a ótica do agressor.
Em geral, a violência não tem um caráter puramente destrutivo. Na realidade, tem uma motivação corretiva que
tenta consertar o que o diálogo não foi capaz de solucionar. Portanto, sempre que houver a violência, é porque
alguma coisa já estava errada antes do ato de violência. E é essa "coisa errada" a real causa que precisa ser
corrigida para diminuirmos, de fato, os diversos tipos de violência." (www.renascebrasil.com.br/f_violencia.htm)
PARA VOCÊ, QUAIS AS CAUSAS DO AUMENTO DA VIOLÊNCIA?
Nos fragmentos de texto acima, você encontra subsídios para responder a essa pergunta. Leia-os com atenção e
produza um texto DISSERTATIVO no qual sua tese seja sustentada por argumentos convincentes.

TEMA 2
O AMOR NOS TEMPOS DO CHAT
Leia o fragmento do conto abaixo:
Tudo aconteceu num cybercafé. Ela era teen e amava um chat. Ele era hacker e estudava sistemas. Marcaram
um encontro na Café com Bytes, uma mistura de café, boate e ponto de encontro de usuários de computador.
(...)
No mundo virtual é assim, após cada encontro, é preciso reiniciar. (Namoro virtual. Flávio Martins da Silva.
Disponível em www.tanto.com.br/FlavioMartinsdaSilva.htm)

No conto "Namoro virtual", de Flávio Martins da Silva, as personagens se conhecem em um chat na Internet.
Após vários contatos virtuais, resolvem marcar um encontro para se conhecerem pessoalmente. Redija um
texto NARRATIVO em terceira pessoa, no qual haja o encontro pessoal entre as duas personagens, um conflito
vivenciado entre elas e o desfecho.

