
( ... ) 
Amigo é coisa para se guardar 
no lado esquerdo do peito, 

PROVA DE REDAÇÃO 

mesmo que o tempo e a distância digam não, 
mesmo esquecendo a canção. 
O que importa é ouvir a voz que vem do coração, 
pois, seja o que vier, venha o que vier, 
qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. 
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. 

Canção da América (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

A música canção da América, composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, de onde foi 
extraída a passagem acima, fala daquela amizade capaz de resistir à distância e ao tempo, característica 
de uma época em que o contato físico entre amigos era a forma mais usual de aproximação. Era um 
tempo em que se valorizavam os poucos e verdadeiros amigos. 

Atualmente, com a conectividade das redes sociais, a realidade é outra. Hoje é possível manter-se 
em contato contínuo com pessoas que estejam em qualquer lugar do planeta, o que permite multiplicar 
de modo expressivo o número de amizades. Paradoxalmente, o apego ao mundo virtual parece estar 
promovendo um outro tipo de distanciamento, já que não é incomum, hoje em dia, ver amigos reunidos 
em um mesmo ambiente físico, mas isolados uns dos outros pela força atrativa dos tablets e dos 
smartphones. 

Levando em conta esse cenário, reflita sobre o tema a seguir. 

Na sua opinião, o que é a amizade nos dias de hoje? 

Para tanto, você deve: 

- expressar a sua opinião sobre o que caracteriza a amizade nos dias atuais; 

- apresentar argumentos que justifiquem o ponto de vista assumido; e 

- organizar esses argumentos em um texto dissertativo. 

Instruções 

A versão final do seu texto deve: 

1 - conter um título na linha destinada a esse fim; 

2 - ter a extensão mínima de 30 linhas, excluído o título - aquém disso, seu texto não será avaliado -, e 
máxima de 50 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco 
terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas; 

3 - ser escrita, na folha definitiva, à caneta e com letra legível, de tamanho regular. 


	12

