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  líder em aprovações na  GV

REDAÇÃO

O CPV ACERTA TEMAS DE REDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E PÚBLICA

Leia este comunicado para fazer a redação:

A palavra do Ano do Dicionário Oxford é...
Pós-verdade:

Relativo a ou denotando circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes 
na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou a crenças pessoais.

 16 de novembro de 2016. Oxford, Reino Unido. Hoje, o Dicionário Oxford anunciou pós-verdade como Palavra do Ano 
internacional de 2016. A Palavra do Ano do Dicionário Oxford é a palavra ou expressão escolhida por refletir, na linguagem, o 
corrente ano.
 A cada ano, a equipe do Dicionário Oxford examina candidatas a palavra do ano e discute seus méritos, escolhendo uma que 
apreenda o ethos*, o estado de espírito ou as preocupações do ano em questão. As pesquisas linguísticas conduzidas pelos editores 
do Dicionário Oxford revelaram que o uso de pós-verdade aumentou cerca de 2000%, em relação a 2015.
 O conceito de pós-verdade surgiu na década passada, mas observamos um pico na sua ocorrência, este ano, no contexto do 
referendo sobre a União Europeia, no Reino Unido, e da eleição presidencial, nos Estados Unidos.
 O termo derivado pós-verdade é exemplo de uma extensão do significado do prefixo pós, que se tornou notória nos últimos 
anos. Em vez de se referir apenas a um tempo posterior a uma dada situação ou evento — como em pós-guerra e pós-jogo —, 
o prefixo, em pós-verdade, assume o sentido de “pertencente a um tempo no qual o conceito especificado [verdade] se tornou 
desimportante ou irrelevante, como ocorre, por exemplo, em pós-nacional e pós-racial”.
 “Essa escolha não deveria surpreender, uma vez que ela reflete um ano dominado pela sobrecarga de discursos políticos e 
sociais”, disse Casper Grathwohl, presidente do Dicionário Oxford, que acrescentou: “Alimentada pela expansão das mídias sociais 
como fonte de notícias e pelo crescente descrédito dos fatos divulgados pelos meios oficiais e tradicionais, pós-verdade tornou-se 
cada vez mais corrente”. “Como o emprego do termo não mostra nenhum sinal de arrefecimento, eu não ficaria muito surpreso se 
pós-verdade se tornasse uma das palavras definidoras da era em que vivemos”, disse ainda Grathwohl.

https://www.oxforddictionaries.com Adaptado.Consultado em 28 de fevereiro de 2017.

*ethos: conjunto de normas, costumes ou valores de uma dada cultura ou comunidade.

Com base nas informações contidas no comunicado do Dicionário Oxford, acima reproduzido, e valendo-se, também, de outras
informações que julgue relevantes, redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema:

Vivemos na era da pós-verdade?

COMENTÁRIO DO CPV
 O tema de Redação do Vestibular de AE FGV apresentou como texto-proposta uma parte do site do Dicionário Oxford referente ao 
assunto pós-verdade. Eleita a palavra do ano no fim de 2016, por ter sido extremamente usada nos últimos tempos, o significado dela 
refere-se à crença de que a verdade, atualmente, esteja baseada não em fatos, mas em sentimentos.
 Considerando que a palavra ganhou destaque mundial, o vestibulando deveria responder ao tema “Vivemos na era da pós-verdade?” 
com uma afirmação, visto que o termo diz respeito a uma nova realidade que ocorre nos dias atuais, sendo, por isso, mais difícil elaborar 
uma dissertação respondendo de modo negativo, principalmente se o aluno não dominar o assunto.

 Os alunos do CPV certamente tiveram muita facilidade para redigir essa redação, pois o tema foi trabalho duas vezes durante o 
semestre: o Tema 1 de Redação abordou a construção da verdade nos dias atuais; o Tema 15 abordou a “pós-verdade: entre a realidade 
factual e a imposição subjetiva”, inédito, resultado de pesquisas e de acompanhamento intenso dos debates acerca do assunto.
 Em aula do CPV, os alunos aprenderam a diferença entre os conceitos de pós-verdade e verdade/mentira, assistiram a vídeos sobre 
o tema, tiveram textos de apoio, exemplos múltiplos de pós-verdades no mundo e no Brasil, além de toda a base argumentativa para 
desenvolver o assunto, como os conceitos de intolerância, de homem cordial, as diferenças entre mídia tradicional e mídias sociais, da 
sociedade panóptica e da Era Trump. Ressaltamos que a definição destacada na proposta de redação da FGV estava no texto-proposta 
da redação do CPV, bem como a definição de ética explicitada pela FGV, fazendo referência à etimologia dessa palavra, que é “ethos”.


