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INTRODUÇÃO 

Observe alguns exemplos de introdução, extraídos de redações nota 10 da FUVEST 2006. 

Tema: Trabalho

Trajetória do passado ao presente

O trabalho, talvez a maior invenção de todos os tempos, remonta às eras mais antigas. Da pedra lascada ao

bronze, ou da máquina a vapor à robótica, a atividade persiste em evoluir e se adaptar às necessidades de cada época.

Foi essencial, por exemplo, em Roma, com a escravidão, e, inegavelmente, continua sendo, mesmo com o baixo salário

da maioria.    

Comparação

Um prédio é fruto de trabalho de vários profissionais, desde os engenheiros e arquitetos que o projetaram aos

pedreiros e mestres-de-obras que o executaram. Da mesma forma, uma obra de arte, como a escultura "David" de

Michelangelo, é produto de trabalho do artista que a concebeu. Desse modo, o trabalho possui várias facetas, podendo

ser classificado como intelectual, braçal, artístico ou produtivo.

Conceito ou definição

Em primeiro lugar, é preciso definir o que se entende por trabalho. Se pensarmos no trabalho como um sistema

organizado, controlado e dividido que existe hoje, ele é claramente uma construção histórica. Porém, se considerarmos

que trabalho é todo e qualquer esforço, seja físico ou psicológico, que visa à produção de um bem, uma riqueza, então

ele remete aos primórdios da humanidade.

Citação

Aristóteles referia-se a tudo o que na vida humana escapava aos limites da Natureza como sendo uma segunda

natureza. O trabalho, atividade que necessariamente desvencilha o homem das determinações naturais, não constitui,

de fato, uma "essência atemporal" do homem. Todavia, estando o homem no mundo, o trabalho passa a acompanhá-

lo indefinidamente e a caracterizar, juntamente com a linguagem, a humanidade.

Interrogação (precedida de afirmação)

No mundo contemporâneo as mudanças se aceleraram devido à mecanização e robotização do processo

produtivo. Os Estados ao redor do mundo debatem-se tentando encontrar uma solução para o impasse: como conciliar

a necessidade de oferecer emprego à população e o desejo de aumentar a produtividade através da maquinização?   

Informação ou constatação

A despeito das explorações impostas pelas elites dominantes durante milhares de anos, a estrutura laboriosa

ainda não é justa. Os que trabalham pouco são donos dos meios de produção; os que se esforçam demais têm renda

irrisória; e há, também, os desempregados. O que não ocorre, de forma alguma, é a distribuição igualitária dos empregos

e salários.
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Narração (apenas para introduzir o assunto)

No último ano, fiscais do Ministério do Trabalho libertaram 61 trabalhadores da usina de cana Laginha, em União

dos Palmares (AL). Além do expediente exaustivo, os trabalhadores não recebiam hora extra e viviam em alojamentos

improvisados, submetidos a condições totalmente insalubres. Um dos procuradores do Trabalho solicitou a interdição

imediata da usina. Essa medida é louvável, mas está longe de resolver um problema que atinge várias regiões do país.

Linguagem figurada

Todas as relações humanas estão fundamentadas no ato de trabalhar. As diversas áreas de estudo e atuação

são como os pedaços de vidro de um mosaico, tão bem interconectados que geram ordem e equilíbrio na formação de

uma figura. Por isso o trabalho é fundamental; ele sempre garantiu que todos os vidros estivessem juntos, formando

este mosaico que é a sociedade.

DESENVOLVIMENTO

Observe alguns exemplos de argumentação, extraídos de redações nota 10 da Fuvest 2004

Tema: Tempo

Argumentação histórica

O tempo pode apresentar-se mecanicamente. O século XIX presenteou-nos com a Revolução Industrial, que

desenvolveu uma noção de tempo vinculada à engrenagem, à máquina e à reprodução do capital. Segundo esta

percepção, o tempo equivale a dinheiro, a horas de trabalho consumidas continuamente, enriquecendo alguns e

empobrecendo as possibilidades de sonhos, amor e vida de muitos.

Argumentação por comparação

Ao se analisar o passado, também é possível perceber que os comportamentos humanos são recorrentes. O

terrorismo, assunto tão em pauta na atualidade, já era praticado pela rainha Margot, da França, na forma de terrorismo

de Estado, ainda na Idade Moderna, quando massacrou inúmeros huguenotes na "Noite de São Bartolomeu".        

Argumentação com interrogações (retóricas ou não)

A vida tem duração ínfima perante a infinidade do tempo. Quantas coisas não ocorreram no mundo nestes

milhares de anos? Quantos reinos não existiram e desapareceram sem deixar vestígios? Fósseis se tornaram

preciosidades que remotamente foram banalidades. É curioso imaginar quais serão os legados da atualidade para daqui

a dez mil anos... Seriam os arranha-céus dos centros urbanos ou o bucolismo de raras paisagens naturais?

Argumentação com citação literária

Ainda há valores humanos atemporais. Os sentimentos, como por exemplo o amor, existiram e existirão ao

longo do tempo durante toda a história humana. "Sete anos de pastor Jacó servia". Jacó trabalhou a vida inteira, por

amor a Raquel, suscetível a toda exploração do pai da amada, Labão, o que comprova uma outra concepção de tempo.

Assim, muitos defendem que o tempo é uma medida abstrata e pessoal.

Argumentação por relação de causa e efeito

O homem que não dá o devido valor ao tempo e não o associa à historicidade corre o risco de não refletir sobre

sua existência, de não ter consciência do que ocorre ao seu redor, de querer avidamente a satisfação ilusória de seus

desejos. Torna-se presa fácil das transformações político-econômicas, alienando-se em seu mundo particular.
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CONCLUSÃO

Observe alguns exemplos de conclusão, extraídos de redações nota dez da FUVEST 2008               

Tema: Mundo digital

Conclusão com síntese da discussão

A internet e outros meios contribuem para quebrar o monopólio da mídia e abrem espaço para a diversidade de

ideias e opiniões. Como tudo na sociedade, os meios de comunicação refletem, de uma forma ou de outra, interesses

de setores e camadas sociais. A internet permite que um setor social excluído dos meios de comunicação possa

expressar-se, inclusive para defender a democratização radical dos meios de comunicação. Isso deixa muita gente

preocupada. E com razão!

Conclusão com perspectivas

Dessa forma, tornam-se evidentes os malefícios do acesso e produção irrestrita de dados digitais, sem

parcimônia. Caso esse processo ocorra desenfreado, como ocorre hoje, pode levar à sedentarização intelectual, em

contraponto ao acelerado galope da evolução tecnológica, fundamentada em projetos que tentam filtrar o fluxo de

notícias. Esta democratização da cultura, dádiva da "Caridade" à humanidade, é imprescindível ao desenvolvimento do

homem. Resta, a ele, a sábia utilização desse presente.

Conclusão com sugestão

Não há, pois, apenas que se comemorar o progresso do mundo digital; deve-se usá-lo com precisão e nele

contemplar as possibilidades de ampliar o conhecimento sobre a humanidade. Assim, o questionamento de Drummond

sobre "como vencer o oceano/se é livre a navegação/mas proibido fazer barcos?" valida-se na Era Digital, pois não há

como haver progresso no mundo digital se são tantos os manipulados e os sem acesso. Cabe regrar essa

informatividade e tecnologia para que toda a humanidade possa dela ter proveito.

Conclusão com metáfora

Uma metáfora pastoril: é de muito leite que se produz muita nata. A nata do conhecimento erudito sempre

emergiu do leite ralo da cultura popular. Eruditos são feitos do mesmo barro que a "plebe ignara". Mas constroem seu

conhecimento de forma mais elaborada, criteriosa, sutil. Em nosso tempo, mais conhecimento e mais informação —

mesmo que "ralos" — hão de garantir abundante nata. E aí jaz o potencial de uma evolução humana como jamais antes

foi experimentada.

Conclusão com citação

A terceira Revolução Industrial acelerou as mudanças espaciais e cognitivas. Pessoas-robô multiplicaram-se e

foram subjugadas pela necessidade de acompanhar tal evolução. O mesmo homem que inventou a era digital agora

vive enclausurado dentro dela, incapaz de diferenciar a essência da aparência. Como dizia Charles Chaplin, "mais do

que de máquinas, precisamos de humanidade".

Conclusão com retomada da tese

Tese: Em uma charge publicada na revista "Newsweek" desta semana, um ajudante do Papai Noel, sentado

diante de um computador, anuncia que, com o advento da internet, não é mais necessário acompanhar de perto os

feitos e malfeitos da humanidade. "Mas você não sabe que não se deve acreditar em tudo que se lê na internet?",

responde o Bom Velhinho, com certa irritação.

Conclusão: Em suma, estamos experimentando uma abundância de opiniões e informações (sejam elas

precisas ou não) sem precedentes na História. Aqui entra a tal "vigilância epistêmica", que deveria estar mais presente

do que nunca nas escolas, no trabalho e dentro de casa. Como diria o próprio Papai Noel, não é tudo que se aproveita

da internet, mas há muito, sim, a ser bem aproveitado deste admirável mundo novo ... e digital.
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REDAÇÃO

Neste momento, muitos jovens estão preocupados ou ansiosos em demasia com o que os espera no futuro

próximo em relação aos estudos.

São eles os que irão iniciar o ensino médio no próximo ano letivo e os que estão prestes a terminar o mesmo

ciclo. O motivo? A escolha que terão de fazer para o ingresso na faculdade.

Eles acreditam existir um curso - UM!- que dará sentido à vida profissional deles. A escolha que farão terá de

ser, portanto, exata, precisa. Não podem errar, não podem vacilar, não podem hesitar. Essa decisão, tomada perto dos

17 anos, deverá ser definitiva.

E dá-lhe orientação profissional, vocacional e coisa que o valha. Apesar disso, bem perto dos 45 minutos do

segundo tempo a maioria deles estará indecisa.

O que foi que fizemos com os jovens para que eles caíssem nessa roubada? Contamos histórias fantásticas a

respeito da vida adulta profissional, construímos fábulas muito bem estruturadas sobre a vida e o trabalho, apontamos

o êxito como meta de vida, associamos prazer no trabalho com felicidade - não é verdade? Isso sem falar no conto da

vocação.

E eles sofrem com as dúvidas mais do que certas que surgem nessa hora. Claro! Em um mundo com tantas

profissões novas, somadas às tradicionais, mais as já desgastadas etc., o que priorizar?                                                          
Rosely Sayão, psicóloga

Há aquelas pessoas que, por causa da crise econômica, escolhem a carreira pensando no retorno financeiro.

Poucas percebem que optar por uma profissão sem paixão é como se casar sem amor com alguém muito rico. Se já é

trabalhoso ser fiel a uma vocação autêntica, a coisa fica muito pior quando não há desejo!
vyaestelar.com.br (Adaptado)
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O quadro econômico mundial atual fez com que muitas pessoas repensassem suas carreiras. Até os

vestibulandos estão considerando abandonar a profissão dos sonhos para tentar ingressar nas carreiras com melhores

salários. As profissões mais bem pagas têm atraído cada vez mais interessados. Nem sempre [tais] profissões dão ao

estudante a certeza de um alto salário, muito menos de felicidade; por isso, é necessário levar em conta outros fatores,

como satisfação pessoal, interesse pela carreira e possibilidade de contribuição com a sociedade na hora da escolha.
www.mundovestibular.com.br/.../Paacutegina1.html (adaptado)

Felizmente, o trabalho é uma necessidade biológica. A questão não é se devemos trabalhar ou não, mas qual

trabalho melhor se aproxima da nossa vocação. O melhor da vida seria acordar todas as manhãs para fazer o que se

gosta, mas poucas pessoas gozam desse privilégio.

Ter vocação é juntar cabeça e coração.                       
www.gestaodecarreira.com.br/.../carreira/vocacao.html

De acordo com Tiago Mavichian, diretor da Companhia de Estágios, para atenuar o peso da escolha o jovem

deve encarar o ensino superior apenas como ponto de partida e, a partir daí, procurar investir constantemente em sua

formação: “Para aumentar as chances de sucesso e evitar uma decisão prematura sobre os rumos da vida profissional,

é necessário que não haja uma imposição de limites – pelo contrário, a rota desse caminho pode ser alterada por novos

cursos, como especialização, mestrado ou até mesmo uma formação complementar. O importante é ter em mente que

a graduação é uma porta que se abre para novas descobertas, e o profissional pode se atualizar e enriquecer seu

currículo com o tempo”.                                                    
www.ciadeestagios.com.br (Adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base nas informações dos textos acima e em outras do seu conhecimento, elabore, em conformidade com

a norma-padrão da Língua Portuguesa, um texto dissertativo sobre o tema: Que critérios levar em conta na hora de

escolher a carreira profissional?
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