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LABORATÓRIO DE REDAÇÃO – 2017
PROPOSTA I (Enem)
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O papel da argumentação
nas redes sociais, em tempos em que a exposição intensa na web é uma constante, apresentando proposta de intervenção
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa
de seu ponto de vista.

Texto I

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de
contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf

Texto II
AS PESSOAS NÃO ESTÃO PRONTAS PARA OPINIÕES NAS REDES SOCIAIS
A “liberdade” das redes sociais é algo interessante de discutir. Conversando
com um colega de profissão, por meio de um aplicativo de uma rede social, é claro,
falávamos sobre as pessoas expressarem suas opiniões nas redes sociais. Que fique
claro que, em minha#Opinião, isso é bom! Mas claro que estou sendo “educado” em
dizer “expressar suas opiniões”, pois, muitas vezes, eles impõem suas opiniões e mais,
transformam a liberdade de expressão em “discurso de ódio”. Grande número de
participantes das discussões perde, rapidamente, a capacidade de “argumentação”
e passa para grosseria. [...]
A democracia tem sido posta em prática nas redes sociais todos os dias. O
grande problema, em minha opinião, não é a liberdade democrática expressa em
postagens curtas, longas, imagens ou textos, como este texto, publicado em redes sociais, mas sim, a falta de prática democrática
nos discursos/textos. [...]
Lendo algumas postagens e suas discussões, chego à seguinte conclusão: a prática da argumentação inteligente é uma
importante maneira de expressar a liberdade de opinião e entender que a liberdade começa na capacidade de interpretar e
respeitar a opinião de outro, até porque, isso tudo que escrevi, é a minha opinião.
André Lopes, Blasting News, 30/06/2016.
http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2016/06/
as-pessoas-nao-estaoprontas-para-opinioes-nas-redes-sociais-00993347.html. (Adaptado)
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Texto III
A ARTE DE CONVENCER
Especialistas garantem que estudar a arte de convencer os outros virou
necessidade não só para quem quer persuadir, mas também para não ser enrolado
pela conversa alheia.
Uma boa argumentação abre portas. É no que se acredita desde a
Antiguidade, quando as primeiras técnicas retóricas foram criadas para convencer
e persuadir o público de uma ideia que, independentemente de ser verdadeira,
é eloquente.
Numa era de informação global, no entanto, em que comunicar está na
base das relações pessoais e profissionais, estar familiarizado com as principais
formas de convencimento virou um trunfo de mão dupla: quem sabe a importância
de convencer alguém saberá também não cair tão fácil na primeira lábia de um
interlocutor.
“Num mercado altamente competitivo e em acelerada mudança, a
habilidade de comunicar ideias e convencer as pessoas da necessidade de mudanças é essencial. Nestas circunstâncias, o domínio
das técnicas de persuasão cria um diferencial valioso”, diz Jairo Siqueira, consultor em criatividade e negociação. [...]
Mestre em estudos literários pela Unesp, o linguista Victor Hugo Caparica lembra que mesmo as relações interpessoais
são, em última análise, relações interdiscursivas. Ou seja: na maior parte do tempo, estamos argumentando em maior ou menor
grau com as pessoas que nos cercam, influenciando e sendo por elas influenciadas.
In: Revista Língua – por Carmem Guerreiro. http://www.methodus.com.br/artigo/604/a-arte-de-convencer.html.

Texto IV
A ARTE DE ARGUMENTAR
Todos nós teríamos muito mais êxito em nossas vidas, produziríamos muito mais e
seríamos muito mais felizes, se nos preocupássemos em gerenciar nossas relações com as
pessoas que nos rodeiam, desde o campo profissional até o pessoal. Mas para isso é necessário
saber conversar com elas, argumentar, para que exponham seus pontos de vista, seus motivos
e para que nós também possamos fazer o mesmo.
Segundo o senso comum, argumentar é vencer alguém, forçá-lo a submeter-se à nossa
vontade. Definição errada! [...] Seja em família, no trabalho, no esporte ou na política, saber
argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. E também obter
aquilo que queremos, mas de modo cooperativo e construtivo, traduzindo nossa verdade
dentro da verdade do outro.

Ao fazer um
discurso é
necessário estudar
três pontos:
primeiro, o meio de
produzir persuasão;
em segundo lugar,
a linguagem; em
terceiro, o arranjo
Aristóteles
adequado das
(384 a.C. - 322 a.C.)
várias partes do
filósofo grego
discurso.

In: A.S. Abreu. A Arte de Argumentar: gerenciando razão e emoção.
Costa, SP: Ateliê Editorial, 1999, p. 10.
Fonte da imagem: Revista Língua. Ano 8. N. 88, 2013, p. 7.

PROPOSTA II (outros vestibulares)
Considerando a grave crise sociopolítica por que passa o Brasil e o ceticismo de muitos brasileiros em relação a mudanças
significativas nesse âmbito, escreva uma dissertação em que você analisa o problema, do ponto de vista político e social, e propõe
saídas para o povo resgatar a confiança e o país voltar a crescer.

Instruções:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
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