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Redação
Tema 1

Considere os excertos a seguir para desenvolver uma dissertação em prosa.

O futuro do trabalho

Quando se observam carreiras e profissões, tem-se a sensação de que tudo que era sólido agora se desmancha no ar. O mago, ou 
vilão transformador, costuma ser a tecnologia, força capaz de abalar indústrias e desestruturar trajetórias. O impacto é especialmente 
visível nas carreiras das indústrias criativas e da mídia. Nos últimos 20 anos, as indústrias musicais, as editoras de livros, as revistas 
e os jornais foram impactados pelas novas tecnologias da informação e de comunicação. Mudaram as formas de produzir e de 
trabalhar. Para melhor ou para pior? Há controvérsias.

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/revista/868/o-futuro-do-trabalho-5575.html. Acesso em 16/10/2015.

“O seu emprego pode não existir amanhã.” É assim que o jornalista David Baker começa sua palestra sobre o futuro do mercado 
de trabalho, realizada na semana passada em São Paulo a partir de uma parceria da The School of Life, Insper e Na Prática.

(...)

Segundo ele, não são só os trabalhos braçais, mecânicos e técnicos serão substituídos por máquinas e computadores. “Os engravatados 
também estão ameaçados”, brinca. Se você ocupa uma posição executiva, estratégica, criativa — os famosos trabalhos white collars 
— e acha que vai passar ileso pela revolução tecnológica, está errado. Essa substituição, aliás, não é uma previsão pessimista, e 
sim algo que já está acontecendo.

Disponível em: http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2015/10/e-se-sua-profissao-nao-existisse-amanha.html. Acesso em 16/10/2015.

Conforme indicado nas folhas de rascunho e de redação, utilize o próprio tema como título de sua dissertação.

Tema/Título 1 – As relações entre tecnologia e mercado de trabalho: perdas e ganhos

ComenTáRio do CPV – Tema 1

 Esse tema apresentou dois textos como coletânea para auxiliar os alunos na reflexão sobre o assunto.
 “O futuro do trabalho”, texto retirado da revista Carta Capital, indica que carreiras e profissões, na atualidade, são mais voláteis 
que em outras épocas e que a causa disso é a tecnologia, pois esta tem mudado o processo de produção e, consequentemente, de 
trabalho.
 Já o segundo texto explicita algumas ideias do jornalista David Baker, que acredita na extinção dos empregos. Para ele, tanto o 
trabalho qualificado como o que utiliza mão de obra desqualificada já estão sendo ameaçados na atualidade pelas máquinas.
 Considerando ambos os textos da coletânea, percebe-se que eles complementam-se ao afirmarem que o processo de produção 
está sendo reorganizado pela perspectiva da tecnologia e que, em consequência disso, já existem mudanças drásticas no mercado 
de trabalho. Nesse contexto, foi solicitado ao vestibulando que se posicionasse quanto a essas transformações, defendendo-as — 
ao considerar mais os ganhos que elas podem propiciar à sociedade e à economia, por exemplo — ou criticando-as — ao focar 
mais nas perdas que esse novo tipo de processo tecnológico apresentará.
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 A fim de abordar que a tecnologia atual aplicada ao mercado de trabalho é um ganho, o aluno poderia ter pensado tanto no ponto 
de vista econômico quanto no social. Economicamente, as empresas apresentam a possibilidade de lucrar mais se substituírem 
seus funcionários por máquinas, uma vez que estas realizam mais tarefas em menos tempo, além de não haver o gasto com direitos 
trabalhistas. Ademais, a sociedade atual, pós-moderna, baseada na rapidez das transformações — sobretudo das tecnológicas —, 
tende a exigir do mercado maior dinamicidade. Os melhores produtos e serviços são aqueles que usam recursos tecnológicos de 
última geração, porque, sob essa visão de mundo, toda produção que não seguir esse padrão é considerada obsoleta. Dessa forma, 
com o intuito de satisfazer esse mercado, a produção e o mercado de trabalho precisam dessa grande reestruturação apoiada na 
tecnologia.
 Uma das possíveis abordagens para defender que as relações entre tecnologia e mercado de trabalho geram mais perdas também 
aponta para um recorte socioeconômico. As gerações Y e Z, que têm como uma de suas características a facilidade no uso da 
tecnologia, adaptam-se rapidamente a qualquer tipo de trabalho, mesmo que este não seja tão tradicional. Essas mudanças no 
mercado de trabalho, portanto, beneficiariam as pessoas dessas gerações, mas prejudicariam as pessoas de gerações anteriores, 
como a X, que normalmente gostam de estabilidade no trabalho e produzem melhor conforme o planejamento da produção que 
estão acostumadas a fazer sem nenhum tipo de recurso tecnológico. Ao contrário do que se pensa, as pessoas de gerações anteriores, 
durante a realização de trabalho comum, presencial, sem auxílio de tecnologia, podem auxiliar muito as novas gerações que, 
geralmente, são muito criativas, mas impacientes, não sabendo, portanto, lidar com as crises econômicas, que têm como demanda 
uma visão de longo prazo. Assim, com a substituição da mão de obra por máquinas, os trabalhadores não conviveriam mais, 
não aprenderiam uns com os outros, o que poderia prejudicar a produção. Além disso, como as máquinas substituiriam muitos 
empregados, haveria mais desemprego, o que, consequentemente, desaceleraria a economia, já que o consumo seria reduzido 
devido à diminuição da renda.

Tema 2

Considere os excertos a seguir para desenvolver uma dissertação em prosa.

Texto I
A Nasa anunciou nesta segunda-feira que encontrou as "provas mais sólidas" até o momento da existência de água líquida em 
Marte. De acordo com a agência espacial americana, informações obtidas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, na 
sigla em inglês), em órbita no planeta vermelho, identificaram a presença de água corrente em veios de cerca de 100 metros de 
comprimento ao longo de crateras na superfície.

Ela flui durante os meses de verão (que em Marte tem temperaturas de 23°C negativos) e desaparecem ao longo do inverno. A 
fonte da água e sua composição ainda são desconhecidas. A presença de água na forma líquida é uma das condições primordiais 
para o surgimento e desenvolvimento de vida.

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/nasa-marte-tem-agua-liquida-em-sua-superficie/. Acesso em 16/10/2015.

Texto II

Disponível em: https://aluatristonha.wordpress.com/2012/10/24/astronomia-em-quadrinhos-6/. Acesso em 16/10/2015.
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Texto III
Quando Matt Damon precisou interpretar um astronauta preso em Marte, ele e o diretor Ridley Scott tiveram a chance de procurar 
a agência aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês) para tornar as circunstâncias extremas de "Perdido em Marte" 
tão cientificamente exatas quanto possível.
"Estamos, de certa forma, à beira de sermos capazes de fazer tudo que aparece no filme", disse Damon à Reuters, a respeito da 
exploração espacial. "Com o devido financiamento e a devida atenção, esse é o tipo de coisas que estaremos explorando em um 
futuro muito próximo, e isso será parte da vida de nossos filhos".
"Perdido em Marte", baseado no romance homônimo de Andy Weir lançado em 2011, acompanha o astronauta Mark Watney 
(Damon), que fica sozinho em Marte depois que sua equipe, liderada pela capitã Lewis (Jessica Chastain), supõe que ele morreu 
em consequência de uma forte tempestade marciana.
Sem meios de comunicação e sabendo que a próxima missão tripulada a Marte irá demorar quatro anos, Watney tenta sobreviver 
no terreno desértico do planeta usando suas habilidades de botanista para cultivar alimentos no solo marciano.

Disponível em: http://cinema.uol.com.br/noticias/reuters/2015/08/19/damon-diz-que-exploracao-espacial-como-em-perdido-em-marte-esta-proxima.htm.
Acesso em 16/10/2015.

Conforme indicado nas folhas de rascunho e de redação, utilize o próprio tema como título de sua dissertação.

Tema/Título 2 – Investir na colonização em Marte: previdência ou desperdício de recursos?

ComenTáRio do CPV – Tema 2

 O segundo tema apresentou três textos como coletânea para auxiliar os alunos na reflexão sobre o assunto. O primeiro informa 
sobre as recentes descobertas da NASA acerca da existência de água líquida no planeta. O segundo é uma charge que satiriza essa 
descoberta: um alienígena teria deixado água cair fora de sua “casa”, e esse desastre teria levado o homem a descobrir um recurso 
natural que sempre teria existido em Marte. O terceiro faz menção ao filme “Perdido em Marte” ao apresentar, resumidamente, 
como seria a vida de um astronauta que lá se perde de sua equipe.
 A possibilidade de existir vida em Marte em decorrência da existência de água líquida no planeta tem sido um assunto discutido 
de modo controverso. Por um lado, acredita-se que encontrar água em outro planeta pode auxiliar a humanidade em descobertas 
científicas importantes acerca do Universo, como a existência de água, recurso fundamental para a sobrevivência humana. Por 
outro lado, muitos defendem que crer demasiadamente que há água em Marte a ponto de serem realizadas colônias no planeta não 
passa de desperdício de recursos.
 Os defensores da colonização de Marte argumentam que essa seja uma forma de previdência, já que, na atualidade, o planeta 
Terra tem passado por vários problemas climáticos, a ponto, inclusive, de algumas regiões estarem sob grave crise hídrica. 
Assim, havendo qualquer tipo de possibilidade de existir água fora do planeta Terra, são válidos todos os investimentos para que 
se conheça mais sobre um planeta que pode beneficiar a Terra no longo prazo. Outro ponto importante sobre a colonização de 
Marte é que suspeita-se que esse planeta tenha sido muito semelhante à Terra e que, por algum motivo, passou por extinção da 
vida e, possivelmente, também pela redução da quantidade de água. Sendo assim, o conhecimento sobre esse assunto ajudaria os 
cientistas a impedirem que a Terra passasse pelo mesmo problema. No que diz respeito à questão financeira, a NASA afirma ter 
os recursos necessários para todo o desenvolvimento do projeto. O valor estimado é de US$ 6 bilhões, que seriam financiados por 
meio de patrocínios, doações e até por meio da venda dos direitos de transmissão de um “reality show” sobre o assunto. 
 Entretanto, muitos são contrários à colonização em Marte, porque acreditam que desperdiçar tantos recursos financeiros pode 
piorar ainda mais a atual situação da Terra. Se o planeta passa por problemas ambientais e por possíveis riscos à humanidade é em 
decorrência de os governantes e a população não agirem de modo a preservá-lo. Todo o investimento direcionado à colonização 
em Marte poderia ser aplicado em projetos que visam ao desenvolvimento sustentável.Ademais, não se tem 100% de certeza se 
o especto luminoso da superfície do planeta, cujo padrão corresponde a sal hidratado, pode ser somente água e sal. Também não 
se sabe a origem desse composto, se o planeta é radioativo, se apresenta riscos fatais ao homem que pisar em seu solo. Outros 
problemas são: a pouca duração do oxigênio no espaço (68 dias), falta de produção de alimento (seriam necessárias áreas suficientes 
de cultivo em Marte), a plantação próxima ao habitat dos colonizadores aumentaria o risco de fogo em virtude do aumento do O2, 
a reposição de suprimentos feita por meio de foguetes para os colonizadores não seria adequada, pois as aeronaves não comportam 
suprimentos suficientes. Devido a dados ainda não confirmados, à falta de muitos deles e às falhas de sustentação do projeto, é 
muita arrogância dos seres humanos acreditarem que muito do que existe no Universo está sob a lógica do que conhecem e que, 
por meio desse conhecimento limitado, têm a capacidade de desbravar todo e qualquer lugar do universo. Nesse sentido, investir 
em um projeto como esses é um desperdício de recursos.


