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Você tem de escrever um texto de caráter dissertativo abordando o
tema: Basta ter TALENTO para conquistar um lugar no mundo?
Na dissertação, analise o tema proposto, delimite um ponto de vista e
escolha argumentos que o subsidiem. As informações que seguem
têm o intuito de auxiliá-lo na contextualização do assunto.

A palavra TALENTO, em seu primeiro sentido, designou uma moeda e
uma medida de peso da era greco-romana. Depois, passou a
significar

inteligência

excepcional,

aptidão

natural,

noção

que

fundamentou a parábola do Evangelho de Mateus, segundo a qual um
senhor distribuiu entre seus três servos talentos proporcionais à
capacidade de cada um para que eles os fizessem renderfrutos. Hoje,
escolas se dizem fábricas de talentos, agências de publicidade
divulgam

seus

talentos,

gestores

de

empresas

bem-sucedidas

creditam seu sucesso aos alentos da sua equipe de trabalho. Talentos
em todos os lugares... Daiane dos Santos, campeã de ginástica, é
exemplo bem contemporâneo de talento.
Historicamente, conquistar um espaço no mundo tem sido aspiração
do homem. Goethe, recursor do movimento romântico, resumiu sua
trajetória da seguinte forma: "Para ser o que sou hoje, fui vários
homens [...]. Tudo o que sei custou as dores das experiências"; e
Kennedy manifestou muito mais do que eloqüência ao proferir que o
limite do homem é o limite de seus sonhos. Descobrir os próprios
talentos implica a busca pelo autoconhecimento e também pressupõe

a interação do indivíduo com a realidade e com seu grupo social. Isso
nos leva a pensar no ser humano como um eterno discípulo da vida.
Mesmo que suas conquistas e idéias estejam associadas a coisas
simples, elas envolvem dedicação e empenho. Construa esta redação
usando o seu TALENTO!

Leia atentamente as instruções: sua redação deverá ter extensão
mínima de 30 linhas, excluindo o título — aquém disso, seu texto não
será avaliado —, e máxima de 50 linhas, considerando letra de
tamanho regular. Lápis poderá ser usado apenas para o rascunho; ao
passar sua redação para a folha definitiva, faça-o com letra legível e
utilize caneta.

