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O candidato deverá apresentar um texto coeso e coerente a respeito do tema, abordando, no que se refere ao contexto 
do surgimento da sociedade do cansaço, questões históricas, como o caráter moderno de trabalho assalariado, e temas como, 
por exemplo, Revolução Industrial, Fordismo, Revolução Tecnológica e trabalho na Era Digital. Além disso, espera-se, 
principalmente, que situe o problema na contemporaneidade, tanto a partir da exposição das demandas de produtivismo no 
trabalho, quanto do papel das redes digitais no desempenho do trabalhador. Era digital, conectividade em rede e ampla oferta 
de informações também podem ser mencionados caso a abordagem se volte para outros aspectos da vida social do sujeito 
contemporâneo que não seja o trabalho. 

Nessa contextualização, também podem ser apontadas vantagens e(ou) desvantagens da vida na chamada sociedade 
do cansaço, tais como o esgotamento criativo, a perda de qualidade de vida e o próprio adoecimento. O tema direciona o 
candidato para uma posição crítica, mas isso não impede que ele possa fazer uma defesa das vantagens do produtivismo para, 
por exemplo, o desenvolvimento econômico e científico. Contudo, ainda que faça essa defesa, é necessário que o texto 
reconheça que há problemas a serem enfrentados, para a obtenção da pontuação total no quesito. Da mesma forma, ainda que 
veja apenas desvantagens, o candidato deve reconhecer a intenção desenvolvimentista que está por detrás das causas do 
cansaço, que é seu sintoma, para alcançar a nota máxima no quesito. 

Por fim, o candidato deve apresentar propostas para o enfrentamento do problema. Quanto mais complexa e detalhada 
for essa apresentação, mais pontos se obterá no quesito. As soluções podem ser sugeridas no plano estatal, com sugestão de 
legislação e políticas públicas para a mitigação do produtivismo, a fim de aplacar o cansaço. Podem também estar no plano da 
sociedade civil, com propostas que sugiram uma mudança de mentalidade das comunidades atingidas pelo cansaço, que podem 
se contrapor às demandas desenvolvimentistas que exigem a produção. Da mesma forma, o excesso de informação e o uso que 
se faz das redes pode ser revisto nesse mesmo tipo de proposta de mudança de mentalidade. Outra proposta, mais limitada, 
pode atingir uma dimensão apenas pessoal, de mudança de atitude em relação às demandas da sociedade que levam ao 
cansaço. 


