
• Os textos apresentados servem de apoio para a produção da redação.
• Escolha apenas um dos dois temas e coloque o respectivo número no espaço

próprio.
• Cada tema traz instruções próprias, que devem ser cumpridas.
• Redija em forma dissertativa ou narrativa, conforme as instruções que

acompanham o tema escolhido.
• Evite transcrever partes do texto.
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Estamos no fim do século XX. São cem anos de glórias, de guerras, de sucessos e de
fracassos. Mas é assim que se faz a história. Essa história marcada pela competência ou incompetência
dos homens, nos vários segmentos da sociedade. Procurando reconhecer ou estabelecer grandes nomes da
história brasileira neste século, a imprensa tem se preocupado em promover pesquisas interativas.

A revista IstoÉ, por exemplo, criou o projeto Brasileiro do Século, em que, durante o
ano de 1999, leitores, jornalistas e uma comissão de notáveis irão votar, democraticamente, no brasileiro
que mais bem simbolizou o século XX. A revista já divulgou alguns resultados.

Um deles apontou o nome do esporte, no Brasil, neste século. Com 87,62% dos votos,
Ayrton Senna deixou para trás Pelé, considerado, em nível mundial, o esportista do século.

Na área musical, Chico Buarque foi eleito como o melhor destes cem anos.

Na literatura, Machado de Assis foi considerado o melhor.

Enquanto Fernanda Montenegro liderou a lista dos melhores nas artes cênicas, Dom
Hélder Câmara, arcebispo de Recife, vem liderando a lista, na área religiosa.

E para você, quem é o BRASILEIRO DO SÉCULO?

Você pode eleger aquele que, segundo seu ponto de vista, contribuiu ou contribui para
engrandecer o País, em qualquer área: política, religião, serviço social, artes, esportes, educação etc. A
partir da sua escolha, redija um texto DISSERTATIVO, com tese, argumentos e conclusão.



As lendas e a realidade têm nos mostrado que respeitar o adversário em qualquer tipo de competição é

prova de bom senso e de inteligência. A fábula de La Fontaine é um bom exemplo disso. Você pode

apresentar um outro exemplo, redigindo um texto NARRATIVO (com narrador, personagens, tempo,

espaço e conflito) sobre o tema.

A Lebre e a Tartaruga

Uma lebre e uma tartaruga fizeram uma aposta para ver
quem chegava primeiro a um determinado lugar. A lebre, ao olhar a sua
fraca adversária, nem se apressou para a prova, e se pôs a descansar à
sombra de uma grande e frondosa árvore. Nem poderia ser de outra forma,
pois dava até pena à lebre tentar passar à frente de uma tão fraca
adversária.

A tartaruga partiu lentamente e, como não tinha meios de
ir depressa, não se afobou, e seguiu o caminho com as patas pequeninas e
curtas.

A lebre dormiu um bom sono, e, ao acordar, viu a
tartaruga ainda longe da meta. Resolveu ir pastar um pouco. Quando
terminava de pastar, olhou e viu a tartaruga perto da meta. Resolveu,
então, apressar-se, e partiu veloz. Mas qual, nem por mais rápida que
andasse chegaria antes da tartaruga! E foi o que aconteceu. Com os seus
passos lentos e dificultosos, a tartaruga chegou em primeiro lugar. A lebre
ficou desapontada ao ver que a lenta tartaruga tinha conseguido, com um
esforço constante, mas sem descanso, chegar à meta estabelecida.

E assim nos acontece sempre. Quando temos posses para
obter o que intentamos, é preciso pôr-lhe os meios, senão ficamos para
trás. Também nunca devemos desprezar um adversário, por mais fraco que
seja, pois um anão acordado mata um gigante que dorme.

(Fonte: Fábulas de La Fontaine - Curitiba: Bolsa Brasileira do Livro, s/d)


