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REDAÇÃO

ORIENTAÇÃO  GERAL

Leia com atenção todas as instruções.

A) Você encontrará duas situações sobre assuntos diferentes para fazer sua
redação. Leia as duas situações propostas até o fim e escolha aquela com que
você tenha maior afinidade ou a que trata de assunto sobre o qual você tenha
maior conhecimento.

B) Uma vez escolhida a situação, registre sua escolha na folha de prova, no lugar
adequado, escrevendo apenas A ou B, conforme o caso.

C) Dê um título para sua redação. Este título deverá deixar claro o aspecto da
situação escolhida que você pretende abordar. Escreva o título no lugar
apropriado na folha de prova.

D) Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou
argumentativo.

E) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.

F) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.

G) Se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao
tema que escolheu, sua redação será penalizada.
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SITUAÇÃO  A

Leia os textos a seguir.

“Em fins de novembro passado, na França, uma mulher que fora
desfigurada por um cachorro recebeu de outra pessoa parte do nariz, os lábios
e o queixo.

A notícia do transplante de rosto provocou muita surpresa e discussões,
não sem razão.

Nosso rosto concentra nossa identidade singular e nos distingue dos
outros. Como podemos ser nós mesmos se o nosso rosto é de outro? Quando
nosso rosto é desfigurado ou é substituído pela face de outra pessoa, a imagem
do nosso eu se esvai. Experimentamos uma despersonalização.

É também no rosto que a nossa alma se expressa. Ele mostra o que
sentimos e como nos sentimos em relação a tudo e a todos. O medo, o
encantamento, a tristeza, o tédio e a alegria se estampam na nossa cara. E,
assim, oferecem uma indicação de como os outros devem reagir a nós e nos
tratar: se nos enfrentam, nos agradam, se comovem ou cedem a nós.

O jeito do sorriso, o modo de olhar, um nariz adunco ou arrebitado, rugas,
gengivas, dentes e cor dos olhos conseguem empregos ou não, conquistam
amores e amizades ou os distanciam. Se perdemos nosso rosto, portanto, ou
se ele é modificado, um certo eu, ou seja, um certo modo de ser no mundo se
despede de nós e dos outros com quem convivemos. Uma outra face
representa um outro modo de viver, uma outra possibilidade de existência.
[...]

Quanto ao transplante de rosto, a efetiva novidade que trouxe foi a da
velocidade com que um rosto pode ser substituído por outro. Em questão de
horas, pode-se chegar ao resultado que, por meio das plásticas, só se chega
aos poucos, vagarosamente.

Que apelo cultural ouvimos para ter tão pouca estima por quem somos?
Por que queremos nos apresentar ao mundo por meio da imagem de um
outro “eu”, idealmente mais bonito e ilusoriamente mais jovem?

O indivíduo exclusivo que cada um de nós é não pode ficar reprimido
sob o design da aparência. O que mais precisamos é reordenar o mundo
para que tanto o velho quanto o feio e o belo possam ocupar nele um lugar de
satisfação e reconhecimento.

É o nosso mundo que precisa mudar, não o nosso rosto.”

Dulce Critelli. Folha de S. Paulo, 5 de janeiro de 2006.
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Os meios de comunicação e a publicidade em particular constroem o
imaginário da mulher perfeita pelo corpo perfeito. Uma mulher jovem, loira,
magra, alta, de seios voluptuosos, de cabelos longos.

Seios grandes podem ser comprados em miligramas de silicone.
Segundo o secretário geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em
entrevista à Folha de São Paulo, a quantidade de adolescentes que colocam
prótese de silicone aumentou 300% nos últimos dez anos. Nesta reportagem
uma jovem comentava sua cirurgia: “meus pais não queriam deixar, mas o
corpo é meu, não é deles”.

Seria uma leitura simplista associar a fala desta jovem à bandeira “nosso
corpo nos pertence”, pois seria desconsiderar a máquina que move o negócio
da cirurgia plástica no Brasil. Somos o segundo país em cirurgias plásticas
no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2003 foram realizados 400
mil procedimentos no país. O crescimento do mercado também se dá por
sua expansão para as mulheres do meio popular mediante parcelamentos,
consórcios, ou dívidas com agiotas.

E os riscos não são só estes. Em novembro de 2002, a faxineira Maria
de Oliveira morreu em decorrência de complicações em uma cirurgia de
redução da mama. Entre 2000 e 2002 cinco mulheres morreram em
conseqüência de lipoaspiração feita pelo médico Marcelo Caron, em Goiânia
e Brasília.

Histórias como estas revelam a ansiedade com que mulheres de todas
as classes sociais têm vivido a relação com seu corpo. Ao mesmo tempo em
que em nossa voraz sociedade de consumo comer e comprar são atos
compulsivos que aliviam as dores da existência, o reconhecimento das
mulheres na sociedade é diretamente relacionado a seu peso e proximidade
do padrão de beleza.

 ....................................................................................................................................................
Quais as motivações das mulheres para se submeterem a intervenções

cirúrgicas, em condições tão mais precárias quanto menor a renda que
dispõem? E os tratamentos extremos para perder peso, rugas, marcas do
tempo ou qualquer sinal de individualidade que as distanciem da mulher-
ícone do momento? A forma como é olhada pelo outro, manter uma relação
afetiva e até mesmo programas de controle de peso dos funcionários por
empresas estão entre as respostas.

Disponível em <http://www.social.org.br/relatorio2004/relatorio027.htm>. Acesso em: 18
de maio de 2006.
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Faça sua redação, respondendo à seguinte pergunta:

Por que queremos nos apresentar ao mundo por meio da imagem de um
outro “eu”, idealmente mais bonito e ilusoriamente mais jovem?

Observações: 1 - Não se esqueça de que você deverá fazer um texto
expositivo ou argumentativo.

2 - Não deixe de dar um título a sua redação, de acordo com a
orientação geral.

3 - Não copie trechos dos textos motivadores.
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SITUAÇÃO  B

Leia os trechos a seguir.

Mesmo lotadas, violentas e com pouca chance de regenerar os
criminosos, as prisões ainda são a principal punição em todo o mundo. Existe
solução para elas?

De um lado estão os que acreditam que limitar os direitos e aumentar as
penas é a melhor maneira de coibir o crime. É uma visão bem difundida: hoje,
já são mais de 9 milhões de presos no mundo, o equivalente a colocar todo o
estado do Paraná atrás das grades. Em 73% dos países do mundo, Brasil
incluído, a população carcerária vem aumentando. Por aqui, tínhamos cerca
de 336 mil presos no final de 2004. No ritmo em que prendemos, estima-se
que, em 2007, cheguemos aos 500 mil. “No estado de São Paulo, o número
cresce mais de 1000 por mês, o que significa que, em média, um presídio
novo deveria ser construído a cada 15 dias”, diz o advogado Sérgio Mazina,
vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Mas é claro que
não se constroem tantas prisões assim, por isso nossos presídios são
superlotados, funcionando com 183% de sua capacidade. Isso não impede,
porém, que penas mais longas sejam propostas para conter a criminalidade.
“Preso é preso e não tem de ter mordomia. Ele sofre uma represália da
sociedade e precisa ficar recluso para sentir o drama, refletir, saber que errou”,
diz o procurador da Justiça aposentado Antonio Gusman Filho, ex-diretor
jurídico da prefeitura de São Caetano do Sul, em São Paulo.

Do outro lado dessa disputa está a idéia de que o problema não é apenas
a condição das cadeias: a própria idéia do encarceramento está errada. “A
pena de privação de liberdade só produz sofrimento e não cumpre o objetivo
de evitar condutas criminosas”, diz a juíza de direito aposentada Maria Lúcia
Karam. E, em meio a essa discussão, existem pessoas tentando fazer com
que as prisões se tornem um lugar minimamente digno. Existem novas idéias
para resolver alguns problemas, mas muitos deles existem desde que as
prisões foram criadas, e não dão sinais de que estão desaparecendo.

Superinteressante, abril de 2005.
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Viver na prisão sempre é ruim. Mesmo na melhor delas, o detento está
sujeito à solidão, ao tédio, à distância de familiares e amigos e à ansiedade
de ter sua vida controlada todo o dia. Em prisões como as brasileiras,
entretanto, a situação piora: há superlotação, excesso de violência e falta de
cuidados médicos e de condições sanitárias. Esse tipo de problema acaba
colocando em dúvida o próprio objetivo da prisão, de regenerar os detentos.
“Se tratarmos os presos como seres humanos, responderão como seres
humanos. Mas se os tratarmos como animais, responderão também como
animais”, diz Andrew Coyle.

Acontece que melhorar prisões implica geralmente gastar dinheiro e, no
estado de São Paulo, cada preso já custa 700 reais por mês aos cofres
públicos. Para muitos, gastar mais do que isso seria desperdiçar verbas que
poderiam ir para benefícios como escolas, hospitais e transporte. “Confinar
em condições humanas é uma proposta cara. Mas a solução-padrão − trancar
os presos em condições de extrema superpopulação − também é cara, com
um alto custo em vidas arruinadas, em desrespeito à lei e em reincidência”,
diz um relatório sobre prisões brasileiras feito em 1998 pela Human Rights
Watch, uma das principais ongs de direitos humanos.

Superinteressante, abril de 2005.

Li, em algum lugar, que um preso custa ao Estado R$ 1.500, não incluindo
no preço da mensalidade os custos anteriores com a polícia, os inquéritos, as
perícias, as despesas do Judiciário com promotores, juízes, recursos etc − o
que deve dobrar a despesa do erário público para manter o condenado numa
penitenciária.

.....................................................................................................................................................
Embora precárias, sórdidas, sem oferecer segurança, insuficientes para

a demanda do mercado, elas oneram as burras nacionais com um custo
exagerado. O que fazer? Soltar os presos, como fez recentemente um juiz? A
alternativa seria a pena de morte, mas ela também custa caro. Tão caro que
os nazistas, depois de fuzilarem milhões de judeus durante a Segunda Guerra,
ao adotarem a solução final descobriram um gás que matava a custo mais
razoável.

Cadeira elétrica ainda é mais cara do que o fuzilamento, a descarga
letal exige uma voltagem que custa o equivalente ao consumo de luz de um
bairro inteiro durante um mês.

Como se vê, a solução mais barata é botar os presos nos hotéis três
estrelas, que, certamente, darão o desconto habitual quando hospedam grupos
com mais de cinco pessoas.

Carlos Heitor Cony.  Folha de S. Paulo, 29 de novembro de 2005.
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Faça sua redação respondendo à seguinte pergunta:

O que fazer com nossos presos?

Observações: 1 - Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo
ou argumentativo.

2 - Não deixe de dar um título a sua redação, de acordo com a
orientação geral.

3 - Não copie trechos dos textos motivadores.


