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REDAÇÃO
Tema 1

“A riqueza de informação cria a pobreza de atenção”

Hebert Simon, economista, vencedor do Nobel.

 “No começo desta década, a contagem de mensagens de texto mensais disparou para 3.417, o dobro do número de apenas 
poucos anos atrás. Enquanto isso, o tempo que passam ao telefone caiu. O adolescente médio americano recebe e envia mais de 
cem mensagens de texto por dia, cerca de dez a cada hora acordado. [....]
 As crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, na qual estão conectadas mais a máquinas e menos a pessoas de 
uma maneira que jamais aconteceu antes na história da humanidade. Isso é perturbador por diversos motivos. Por exemplo: o 
circuito social e emocional do cérebro de uma criança aprende através dos contatos e das conversas com todos que ela encontra 
durante um dia. Essas interações moldam o circuito cerebral. Menos horas passadas com gente — e mais horas olhando fixamente 
para uma tela digitalizada — são o prenúncio de déficits.”

Daniel Goleman, FOCO, Ed. Objetiva.

PROPOSTA: Com base nas informações do texto e em outras de seu conhecimento sobre o assunto, elabore um texto dissertativo 
que apresente considerações sobre o seguinte fato:

O impacto da quantidade de informação e os estímulos gerados pelas redes sociais consomem 
a atenção do indivíduo, distanciando-o do seu foco da realidade.

Tema 2

Futebol e Sociedade

 Para o escritor peruano e prêmio Nobel de Literatura em 2010, Mario Vargas Llosa, “o futebol é o ideal de uma sociedade 
perfeita: poucas regras, claras, simples, que garantem a liberdade e a igualdade dentro do campo, com a garantia do espaço 
para a competência individual. O futebol é mais que uma modalidade esportiva; é uma das maiores manifestações culturais (e 
democráticas) já vistas.”

Maurício Murad, “A violência no futebol”.

PROPOSTA: Com base nas informações do texto e em outras de seu conhecimento sobre o assunto, elabore um texto dissertativo 
que apresente considerações sobre a seguinte questão:

Apesar de a sociedade ser muito mais complexa do que um jogo de futebol, poucas regras,
claras e simples, seriam a garantia de uma sociedade mais justa?
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COMENTÁRIO DA PROVA DE REDAÇÃO
A prova de redação da ESPM manteve o padrão dos semestres anteriores: foram oferecidos dois temas que versavam sobre assuntos 
atuais e o candidato deveria escolher um deles para a elaboração de seu texto.

Tema 01:

A proposta 01 solicitava uma reflexão sobre o tema “O impacto da quantidade de informação e os estímulos gerados pelas redes 
sociais consomem a atenção do indivíduo, distanciando-o do seu foco da realidade.”

Como ponto de partida para a reflexão, a Banca 
Examinadora ofereceu um fragmento de texto 
retirado da obra “Foco”, de Daniel Goleman, 
publicada recentemente no Brasil. No texto, o 
autor faz alusão ao fato de que o adolescente médio 
americano recebe e envia mais de cem mensagens 
de texto por dia, cerca de dez a cada hora acordado. 
Segundo Goleman, trata-se de uma nova realidade, 
na qual os indivíduos estão mais conectados a 
máquinas que a pessoas. Para ele, a consequência desse fenômeno é a alteração no circuito social e emocional do cérebro. O autor 
acredita que menos horas passadas com gente e mais horas olhando fixamente para uma tela digitalizada são prenúncios de déficits.

Embora o candidato exerça autonomia em relação ao tema, era importante perceber que a proposta, da maneira como foi apresentada, 
direcionava o estudante a concordar com o autor. Assim, uma possível abordagem seria defender que a humanidade sempre temeu 
os avanços tecnológicos, já que é difícil antever todos os efeitos que eles podem proporcionar. Thomaz Wood Jr, no seu artigo 
“Distopia Virtual”, lembra que Sócrates lamentava o desenvolvimento da escrita. O ateniense acreditava que as pessoas passariam 
a contar com a palavra escrita como um substituto para o conhecimento que antes levavam em suas mentes.

De fato, a história comprova que a evolução dos avanços tecnológicos proporcionou à humanidade, além de vantagens inegáveis, 
muitos efeitos negativos que não foram inicialmente previstos. A ciência cognitiva, por meio de estudos recentes,  evidencia que 
a convivência com o excesso de informação e com os estímulos gerados pelas redes sociais tem alterado o uso que o homem faz 
da memória e interferido em em sua atividade cerebral. A sociedade contemporânea apresenta cada vez mais dificuldade para 
realizar leitura de textos longos e densos. Logo, concentração e contemplação tornaram-se capacidades raras. Como justificativa, 
destaca-se o fato de que a internet condiciona as pessoas a pensar em “ziguezague” em função do comportamento quase randômico 
de saltar de página em página.

Daniel Goleman acredita que esse problema não atinge apenas os mais jovens, também existe a diminuição da atenção entre os 
adultos. Para ele, “a atenção funciona como um músculo: pouco utilizada, ela definha; bem utilizada, ela melhora e se expande.” 

Tema 02:

A proposta 02 solicitava uma reflexão sobre o tema “Apesar de a sociedade ser muito mais complexa do que um jogo de futebol, 
poucas regras, claras e simples, seriam a garantia de uma sociedade mais justa?”

Como ponto de partida para a reflexão, a Banca Examinadora ofereceu um fragmento de texto retirado do livro “A violência no 
futebol”, de Maurício Murad. Nele, o autor faz referência à opinião do escritor peruano e prêmio Nobel de Literatura em 2010, 
Mario Vargas Llosa, para quem “o futebol é o ideal de uma sociedade perfeita”.

Como a proposta foi estruturada a partir de uma pergunta, o candidato poderia concordar com a opinião do escritor, ou ainda 
discordar dela.

Entre os argumentos que sustentam a tese de Vargas Llosa, destacam-se aqueles que defendem que uma sociedade deve organizar-
se a partir da definição de direitos, deveres e limites de forma objetiva. Há o pressuposto, nesta abordagem, de que quanto mais 
simples e poucas forem as regras, mais acessíveis elas serão para a população. Alguns fazem uso da Constituição norte-americana 
como modelo de eficiência democrática.

Contudo, muitos acreditam que a democracia é um sistema que se constrói a partir de uma perspectiva histórica que deve contemplar 
a diversidade cultural. Diante disso, seria inevitável, ao longo do tempo, a elaboração de novas leis/regras que contemplassem 
novas realidades sociais e a reforma de leis/regras antigas a fim de melhor adaptá-las a novos contextos.

De fato, uma abordagem mais amadurecida deveria apontar para o fato de que a garantia de uma sociedade mais justa não depende 
da quantidade de regras, mas da capacidade dos cidadãos em entender a função dessas regras para a vida em sociedade, respeitando-
as, quando elas são garantia de ordem e equidade social, e questionando-as, quando elas se tornam ineficientes.

O TEMA 1 DE REDAÇÃO DA ESPM FOI EXAUSTIVAMENTE 
TRABALHADO PELOS PROFESSORES DO CPV, 

NAS AULAS e NA REVISÃO. 


