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Tema 1 – Redação 

Pré-Vestibular 
 

 

PROPOSTA UnB/PAS 

 

TEXTO 1 

Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundissimamente hipocondríaco,  

Este ambiente me causa repugnância...  

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas  

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  

E há-de deixar-me apenas os cabelos,  

Na frialdade inorgânica da terra! 

Augusto dos Anjos 

 

TEXTO 2 

Como fracasso e persistência fizeram de JK Rowling uma  

das maiores escritoras da atualidade 

Há quem goste de comparar a história de JK Rowling, a 

autora de Harry Potter, a um conto de fadas. É fácil entender o 

motivo: Rowling era muito pobre e dependia de benefícios sociais 

para sustentar sua família quando o primeiro livro foi publicado, em 

1997. Quase instantaneamente, ela se tornou milionária e, depois, 

bilionária. 

Mas essa é uma visão simplista. A trajetória de JK Rowling 

é muito mais calcada em persistência, resiliência e propósito que num 

final feliz repentino – traços que, não por acaso, também aparecem 

no protagonista da série. 

Elimine o que não é essencial 

No começo dos anos 1990, Rowling fez as malas e voltou 

para a Escócia após um casamento infeliz com um marido abusivo em 

Portugal. Sem emprego e com um bebê para criar sozinha, começou 

a receber ajuda do governo e tentar sobreviver. 

É uma época dura e que ela não esconde de sua biografia. 

Em seu bem-humorado discurso para formandos da Harvard 

University, em 2008, ela disse que foi o mais perto que chegou da 

miséria em seu país sem morar na rua. “Eu era a maior fracassada que 

conhecia”, falou. 

A depressão não tardou e, às voltas com pensamentos 

suicidas – que mais tarde inspiraram os dementadores da série –, ela 

decidiu buscar ajuda psicológica e continuar escrevendo uma história 

que tinha surgido na sua cabeça anos antes, numa viagem de trem: a 

vida de um bruxo chamado Harry Potter. 

Ainda sem emprego, se sentindo um grande fracasso, JK 

Rowling não desistiu de seu sonho de infância – ser uma escritora – e 

terminou os dois primeiros livros, que foram escritos à mão num café 

barato perto de sua casa. 

A autora fez o melhor que pode com as circunstâncias 

difíceis que tinha: vendo um lado positivo em seu tempo livre, 

simplificou sua rotina e focou em avançar como podia enquanto fazia 

o que amava, tornando-se mais produtiva e criativa. 

“O fracasso eliminou o que não era essencial. Parei de fingir 

para mim mesma que era qualquer outra coisa que não eu e dirigi 

minha energia para o único trabalho que me importava”, disse ela em 

Harvard. “Meu maior medo tinha se tornado realidade e eu ainda 

estava viva, tinha uma filha que eu amava, uma máquina de 

datilografia velha e uma grande ideia.” 

Foi assim que ela mudou sua perspectiva. “O fundo do poço 

se tornou a base sólida sobre a qual reconstrui minha vida.”  

Rejeição e persistência 

Quando se deu por satisfeita com o resultado, Rowling 

começou a tentar emplacar Harry Potter em alguma editora. 

Foi mais um baque. As mais de dez editoras que rejeitaram 

o manuscrito até hoje não devem se perdoar, visto que foram mais de 

400 milhões de livros vendidos e uma bilionária adaptação 

cinematográfica, mas para Rowling o impacto foi pior. 

Ainda muito pobre, ela colocou tudo que tinha em seu 

trabalho. Vê-lo rejeitado, de novo e de novo – afinal, era um livro 

infantil ou adulto? Quem leria algo sobre bruxaria?, questionavam os 

editores –, deixava-a ainda mais fragilizada. 

Sabendo que não tinha nada a perder e apaixonada pelo 

trabalho, Rowling persistiu. Finalmente, encontrou uma pequena 

editora britânica, a Bloomsbury Publishing, disposta a arriscar. Hoje, 

a mesma companhia vale 110 milhões de libras, muitas delas graças 

a Harry Potter. 

Conhecedora de fracassos e da desesperança que os 

fracassos trazem, Rowling também é uma defensora da persistência, 

da resiliência e da busca pelo seu propósito, mesmo que outros 

queiram que você tome um caminho diferente. 

“Saber que você ressurgiu mais sábio e mais forte de 

adversidades significa que você garantiu, para sempre, sua habilidade 

de sobreviver”, continuou em seu discurso. “Esse conhecimento é um 

verdadeiro presente, mesmo que dolorosamente adquirido, e vale 

muito mais que qualquer qualificação que recebi.” 
Disponível em https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/07/como-

fracasso-e-persistencia-fizeram-de-jk-rowling-uma-das-maiores-escritoras-da-

atualidade.html, acesso em julho de 2017. (com adaptações) 

 

TEXTO 3 

O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS 

Manoel de Barros  

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato 

de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

 

 Os textos acima trazem a problematização do 

fracasso, do vencido, da “desimportância”, tais perspectivas são 

abominadas e ainda trazem para muitas pessoas inúmeras frustrações, 

quando não bem orientadas. No mundo contemporâneo, essas 

perspectivas serão ressignificadas, pois a partir delas é percebido o 

amadurecimento, a necessidade de se frustrar e a maneira como 

lidamos com os sentimentos negativos.  

https://www.pensador.com/autor/augusto_dos_anjos/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/07/como-fracasso-e-persistencia-fizeram-de-jk-rowling-uma-das-maiores-escritoras-da-atualidade.html
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/07/como-fracasso-e-persistencia-fizeram-de-jk-rowling-uma-das-maiores-escritoras-da-atualidade.html
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/07/como-fracasso-e-persistencia-fizeram-de-jk-rowling-uma-das-maiores-escritoras-da-atualidade.html
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 Imagine-se escrevendo uma carta para o 

Fracasso. Imagine que nessa carta, você deva utilizar de passagens 

narrativas de sua vida, da sua construção pessoal e como estudante e 

argumentar o porquê ter fracassado teve um enorme valor para quem 

você é hoje. 

 Seu texto deve ser escrito em norma padrão 

formal e você não pode se identificar em sua carta, assine como Maria 

ou João. Busque trazer reflexões que se articulem às ideias propostas 

nos textos motivadores. Seja criativo(a) e busque argumentos que 

fortaleçam sua defesa de agradecimento ao Fracasso. 

 Sua redação deve ter no mínimo 7 linhas e no 

máximo 30 linhas. Utilize a estrutura da carta argumentativa: 

Vocativo, corpo do texto e assinatura.  

 

PROPOSTA ENEM 

 

 Leia os textos motivadores abaixo: 

TEXTO 1 

 
 

TEXTO 2 

Instagram é a re social mais nociva à saúde mental 

 Aplicativo tem impacto negativo no sono e na autoimagem dos 

jovens, mostra pesquisa 

Por Pâmela Carbonari 

 

Sabe aquele baixo astral que dá quando você fica muito 

tempo nas redes sociais? Não é só com você. Além do tempo perdido, 

as horas conectado também afetam nossa saúde mental. A coisa 

funciona como uma droga, afinal: quanto mais tempo você passa 

diante do celular ou do computador, mais tempo você quer ficar. 

A metáfora não é em vão. Redes sociais são mais viciantes 

que álcool e cigarro– é o que diz a pesquisa realizada pela instituição 

de saúde pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, 

em parceria com o Movimento de Saúde Jovem. E, dentre elas, o 

Instagram foi avaliado como a mais prejudicial à mente dos jovens. 

Os resultados mostram que 90% das pessoas entre 14 e 24 

anos usam redes sociais – mais do que qualquer outro grupo etário, o 

que os torna ainda mais vulneráveis a seus efeitos colaterais. Ao 

mesmo tempo, as taxas de ansiedade e depressão nessa parcela da 

população aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Os jovens avaliados 

estão ansiosos, deprimidos, com a autoestima baixa, sem sono, e a 

razão disso tudo pode estar na palma das mãos deles: nas redes 

sociais, justamente. 

Ao longo da pesquisa, 1.479 indivíduos entre 14 e 24 anos 

tiveram que ranquear o quanto as principais redes (Youtube, 

Instagram, Twitter e Snapchat) influenciavam seu sentimento de 

comunidade, bem-estar, ansiedade e solidão. 

O estudo mostrou que o compartilhamento de fotos pelo 

Instagram impacta negativamente o sono, a autoimagem e a aumenta 

o medo dos jovens de ficar por fora dos acontecimentos e tendências 

(FOMO, fear of missing out). Segundo a pesquisa, o site menos 

nocivo é o YouTube, seguido do Twitter. Facebook e Snapchat 

ficaram em terceira e quarta posição, respectivamente. 

Apesar do Youtube ser um dos sites que mais deixam os 

jovens acordados até altas horas, o site foi avaliado como o que menos 

prejudicou o bem-estar dos participantes. Instagram, em 

contrapartida, recebeu mais da metade das avaliações negativas. Sete 

em cada 10 voluntários disseram que o app fez com que eles se 

sentissem pior em relação à própria autoimagem. Entre as meninas, o 

efeito Instagram foi ainda mais devastador: nove em cada 10 se 

sentem infelizes com seus corpos e pensam em mudar a própria 

aparência, cogitando, inclusive, procedimentos cirúrgicos. 

O Snapchat também não foi tão animador. O app de 

mensagens multimídia instantânea teve os piores resultados: é o que 

contribui para privação de sono e o sentimento de ficar por fora 

(FOMO). Muitos jovens destacaram o fato de sofrerem bullying nas 

redes sociais, sendo o Facebook o pior neste quesito – dois terços dos 

entrevistados acreditam que a rede de Zuckerberg deixa o 

cyberbullying ainda mais cruel. 
Disponível em https://super.abril.com.br/sociedade/instagram-e-a-rede-social-mais-

prejudicial-a-saude-mental/ acesso em julho de 2018. (com adaptações) 

 

TEXTO 3 

NÃO DIGAS NADA! 

Não digas nada!  

Não, nem a verdade!  

Há tanta suavidade  

Em nada se dizer  

E tudo se entender —  

Tudo metade  

De sentir e de ver...  

Não digas nada!  

Deixa esquecer.  

 

Talvez que amanhã  

Em outra paisagem  

Digas que foi vã  

Toda esta viagem  

Até onde quis  

Ser quem me agrada...  

Mas ali fui feliz...  

Não digas nada. 

Fernando Pessoa 

 

TEXTO 4 

 TED: https://www.youtube.com/watch?v=FId-rZHdP7s, 

com o professor Flávio Sanchis comentando em 13 minutos as relação 

entre Redes Sociais e Saúde Mental. 

 

 Os textos acima servem como motivadores e norteadores 

para que você discuta e problematize o seguinte tema: 

 

SAÚDE MENTAL E REDES SOCIAIS: COMO PENSAR EM 

LIMITES AOS USUÁRIOS DESSAS FERRAMENTAS? 

 

 Lembre-se de que seu texto deve ter, no mínimo 7 linhas, 

para ser corrigido e que deve ser escrito no gênero dissertativo-

argumentativo e ainda deve ser apresentar uma proposta de 

intervenção que se adeque ao problema levantado por você. Busque 

ser criativo e autêntico em sua argumentação e na construção de seu 

texto. 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/autor/pamela-carbonari
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-young-people-s-mental-health.html
https://www.rsph.org.uk/
http://www.yhm.org.uk/
https://super.abril.com.br/sociedade/instagram-e-a-rede-social-mais-prejudicial-a-saude-mental/
https://super.abril.com.br/sociedade/instagram-e-a-rede-social-mais-prejudicial-a-saude-mental/
https://www.pensador.com/autor/fernando_pessoa/
https://www.youtube.com/watch?v=FId-rZHdP7s

