REDAÇÃO
EXPECTATIVA DA BANCA
Nesta prova, espera-se do candidato a construção de um texto argumentativo capaz de
explicitar um ponto de vista acerca da afirmação-base: «O Estatuto da Criança e do
Adolescente desencadeou a adoção de uma política que tem provocado mudanças
profundas na vida dos menores carentes.» Assim, não se trata apenas de discutir,
genericamente, o tema da infância carente no Brasil: trata-se de avaliar,
argumentando, os efeitos reais da legislação vigente sobre tal parcela da população,
de modo a justificar um ponto de vista que, definido no planejamento, deverá ser
defendido pelo candidato na redação.
A característica essencial do texto esperado – seu caráter argumentativo – não o
prende, necessariamente, à forma dissertativa. Por esse motivo, não se exige o uso de
título, embora, se utilizado, deva ser compatível com o conteúdo da redação.
O planejamento de texto, que deve ser elaborado antes da redação, contribui para que
o texto produzido apresente todas as solicitações dos diferentes comandos dados ao
longo da prova.
A «Coletânea de Textos» de que o candidato dispõe, organizada em 4 conjuntos, lhe
permite optar por uma leitura dos textos, isoladamente, ou de cada conjunto, no todo
ou em partes. A partir de tal leitura, espera-se que o candidato seja capaz de
selecionar idéias, identificando de onde foram retiradas e elaborando novas idéias que
estabeleçam, com as primeiras, relações de causa ou conseqüência. Essas novas idéias
deverão aparecer no texto produzido como a base da linha argumentativa construída
pelo candidato.
Espera-se que o texto, produzido dentro da modalidade culta da Língua e de acordo
com as solicitações do planejamento, reflita uma linha de pensamento clara, coesa e
coerente, capaz de expressar, por meio de uma estrutura completa, o ponto de vista
escolhido pelo candidato no planejamento. A qualidade da linha argumentativa se
prende, portanto, à capacidade de desenvolver pelo menos 3 argumentos e de conferir
a eles uma organicidade interna, conduzindo-os, articuladamente, a uma conclusão na
qual aquele ponto de vista esteja explicitado.

