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Para avaliar a redação, serão considerados, principalmente:
• O conhecimento dos fatos solicitados na Instrução; por exemplo, o conhecimento de
História, de Geografia e da realidade atual.
• A correta expressão em língua portuguesa.
• A clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.
• A capacidade de argumentar com lógica em defesa de seus pontos de vista.
• O nível de atualização e informação.
A Banca aceitará qualquer posição ideológica do candidato.
Evite fazer rascunho e passar a limpo, para ganhar tempo.
A redação pode ser escrita a lápis.
Escreva com letra bem legível.
Não ultrapasse o número disponível de linhas.
Leia atentamente o texto abaixo.
O filme-documentário Pro Dia Nascer Feliz (2006), do cineasta João Jardim, apresenta um retrato da
educação no Brasil, a partir do depoimento de alunos (14-17 anos) e de professores de escolas (públicas
e particulares) de três estados e de diferentes classes sociais. Tal retrato mostra a crise objetiva da
educação no país e, fundamentalmente, os dilemas subjetivos dos adolescentes ante o medo do
presente e a falta de perspectiva no futuro. Referindo-se ao filme, o cineasta João Jardim afirmou:
"A minha geração queria mudar o mundo. Essa geração quer se salvar, no sentido que está mais
preocupada consigo mesma do que com o próximo. Mas isso também tem uma causa: eles percebem
a luta dos pais pela sobrevivência, difícil quase sempre. Os meninos e meninas de hoje têm muita
preocupação com o futuro. Preocupação física, inclusive. Porque têm medo da violência que pode vir
até do colega de escola”.
Caderno B, Jornal do Brasil, 04.02.07

Instrução
•

Tomando por base a declaração acima, do cineasta, elabore um texto dissertativo
argumentativo acerca da realidade do adolescente no Brasil contemporâneo. No
desenvolvimento de suas ponderações, inclua o aspecto da educação.

•

Dê um título à sua dissertação.
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