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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

TAREFA DE REVISÃO NÚMERO 2 – REDAÇÃO – PROFESSORA TÂNIA 
 
 

REDAÇÃO MACKENZIE 
 
 
 

Redija uma dissertação a tinta, desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo. 

Obs.: O texto deve ter título e estabelecer relação entre o que é apresentado nos textos da 

coletânea. 

Texto I 

 

Imagem em http://www.amazon.com/13x19-Selfie-Portrait-Humor-Poster/dp/B00I44B5HQ 

 

 

 

Texto II 

Disciplina: Redação Data:       /      / 2020 Turma: 3ª Série 

Educador(a): Profa. Tânia Curso: E. Fund I (  ) E.Fund. II (  ) E. Médio ( x  ) Nº.: 

Educando(a): Ciente: 

Parceria 
Pedagógica 



As reproduções de nós mesmos nos celulares e câmeras digitais - os chamados selfies - parecem 

querer nos iludir de uma só coisa: somos brilhantes, bonitos e perfeitos. Exatamente por isso é 

que nos reproduzimos incessantemente nas redes sociais, como se estivéssemos em plena 

função de trabalho, já que nos divulgar parece ser o ponto principal do momento empobrecedor 

em que vivemos, no qual as experiências humanas estão limitadas a nossa própria imagem em 

nosso esplendor. 

Egon Vieira, antropólogo 

 

 

Texto III 

Não vejo como negativas as estratégias de autopromoção, pois embutido naquilo que parece ser 

mero exercício de vaidade pode estar a consciência de que somos capazes de ter elevada 

autoestima e sentimento de pertencimento a um grupo que, por exemplo, curte nossas fotos nas 

redes sociais. Negativos são atos de vandalismo, negativo é o preconceito, a exclusão social. 

Deveríamos estar mais preocupados em não atacar o outro. Enquanto o mal da civilização for 

tirar fotos de nós mesmos e nos exibir, a humanidade estará a salvo. 

Joana Cruso de Alencar, psicóloga 

Texto IV 

O que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que 

nunca mais poderá repetir-se existencialmente. [...] Seja o que for o que ela dê a ver e qualquer 

que seja a maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela que vemos. 

Roland Barthes, filósofo 
  

 

 

 

Bom Trabalho!   

 


