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TEXTO 1

TEXTO 2

Dizer a si mesmo que você pode ajudar na execução de uma determinada tarefa de maneira melhor que o
esperado: mais que um pensamento de autoajuda, a afirmação é de um estudo feito pelos cientistas da Universidade
de Wolverhampton, em parceria com o BBC Lab UK.

Num experimento, 44 mil voluntários foram testados para descobrir quais habilidades psicológicas poderiam
ajudar a melhorar sua performance em um jogo on-line.

Os voluntários que utilizaram a conversa mental consigo mesmos, dizendo frases como “você pode fazer melhor
da próxima vez”, tiveram os melhores resultados.

Segundo a Dra. Tracey Devonport, uma das pesquisadoras, a mensagem-chave do estudo é que uma breve
repetição de frases de afirmação aumenta a emoção, a excitação e o esforço, o que leva a um melhor desempenho.

http://luciliadiniz.com/querer-e-poder/ (Adaptado)

TEXTO 3

Gaya Machado, doutoranda em psicologia, afirma: "Querer é fundamental, mas sozinho o querer não se basta.
É preciso, a todo tempo, transformar esse desejo em escolhas que nos façam caminhar em direção aos nossos sonhos
e acreditar. Contam que perguntaram a Michelangelo, responsável por algumas das criações mais célebres da arte,
como ele conseguia esculpir anjos tão belos, ao que ele respondeu: 'eu enxergo o anjo na pedra e vou removendo tudo
o que está ao redor’. Nietzsche dizia: ‘Quem tem um porquê de viver quase sempre encontrará o como’.”

https://www.terra.com.br/noticias/querer-e-poder-um-passo-a-passo-real-para-trilhar-o-caminho-da-realizacao-dos-sonhos (Adaptado)
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TEXTO 4

O ser humano em geral quer muito mais do que o mundo pode lhe oferecer. Na prática, o querer vem antes do
poder e este, por sua vez, demora para ser conquistado. Tudo seria mais fácil se o inverso fosse verdadeiro, algo como
“eu sempre posso e agora eu quero”.

Querer não é poder. Quem criou essa máxima supervalorizou nossa capacidade de realização. A despeito de
todos os esforços, isso nem sempre é possível.

Temos que descomplicar a vida e ajustar nossas expectativas de acordo com a nossa realidade e o nosso nível
de esforço. E se o que quisermos for impossível, isso não vai nos diminuir como seres humanos.

https://www.jeronimomendes.com.br/querer-nao-e-poder/ (Adaptado)

TEXTO 5

Nem todos nascem com as mesmas oportunidades. Falar que “querer é poder” é ser muito simplista e pautar-se
por um princípio de meritocracia. Para quem não sabe, meritocracia é a ideia de que recebemos recompensas diretas
pelos nossos esforços, isto é, nós merecemos o que conseguimos na vida; logo, se não conseguimos, é porque não
fizemos por onde. Parece muito bonito em teoria, mas é um conceito muito falho, pois desconsidera os pontos de partida
desiguais de cada um. Não basta querer. E, muitas vezes, nem com muita dedicação a maioria consegue, ou uns
conseguem mais que outros. Querer não é poder. Querer é básico. Querer é o que nos impulsiona a correr atrás. Nunca
devemos pressupor que merecemos algo da vida, que ela nos deve algo por sermos muito gente boa. Nós temos que
fazer a nossa parte. Não é derrotismo reconhecer que “querer é poder” não passa de um mito.

http://www.revistacapitolina.com.br/o-mito-querer-e-poder/ (Adaptado)

TEXTO 6

Os desejos têm uma medida muito maior do que a razão; nós queremos muito mais do que podemos. Mas
sabemos o quanto é difícil reconhecer que querer não é poder.

Muitas pessoas passam a vida inteira se rebelando contra os limites, sonhando que podem eliminar os “nãos”
da vida para daí se tornarem livres.

É preciso aguentar uma negativa, uma frustração, para daí ser capaz de enxergar a realidade. Há um mar de
limites com que nos defrontamos para viver. É imprescindível que se aprenda a lidar com eles, porque não há
possibilidade de evitá-los. 

https://www.sbpsp.org.br/blog/querer-nao-e-poder/ (Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argu -
mentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:                                                    

QUERER É PODER? 
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Nome do corretor: ___________________________________________

Critérios de correção UNESP/UNIFESP Peso Nota atribuída

Tema 3,5

Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência) 3,5

Expressão (coesão e modalidade: aspectos
gramaticais e escolha lexical)

3,0
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Espera-se que os alunos, já no primeiro parágrafo, respondam, de forma implícita ou explícita, à pergunta
formulada no tema. O desenvolvimento do texto será reservado à apresentação de argumentos que justifiquem o ponto
de vista adotado (exemplos atuais ou passados, notícias, referências históricas, literárias, científicas etc.). A conclusão
deverá mostrar-se coerente com a tese e com a argumentação.
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