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A arte da arte da "leitura-escrita": Das receitas aos  

improvisos criativos que em suspiros dos riscos se  

descomplicam em pautas 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

•  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões  terá o número de linhas 
copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

• tiver  até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”; 

• apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação; 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

Textos motivadores 
Texto I 

Vários acreditam na figura de um Deus redentorista, difundido pelas religiões monoteístas. Os mais 
pragmáticos buscam as respostas em governantes com ares messiânicos no universo da política. Ou no 
empresariado ávido por ser o timoneiro da construção de uma nova ordem mundial. Em todos esses casos há 
a redenção dos desastres ambientais provocados pelo homem e a perpetuação do homem como espécie 
soberana sobre os demais seres viventes e numa tentativa fracassada – e hoje entendida suicida – de 
controlar o Planeta. 
Para completar o cenário, parte do segmento científico procura desqualificar os movimentos ambientais num 
exercício de supremacia, num distante e obtuso discurso de decanos da erudição. Os pesquisadores 
diminuíram sensivelmente a divulgação de informações científicas e poucas vezes estabelecem vínculos 
entre seus trabalhos e de colegas ‘concorrentes’. Infelizmente essa ainda é uma prática comum no meio 
acadêmico e tão provinciana quanto as tiranias do conhecimento que condenaram Galileu, Pasteur, Darwin e 
uma infinidade de outros que ousaram enfrentar as organizações detentoras do saber.[...]. 
Enquanto o império do egoísmo, fomentador de sistemas enclausurados e sectários, não superar essa falta 
de visão universal estamos fadados a sermos os autores da mais cruel e programada extinção em massa do 
que chamamos hoje de Terra. 
Disponível em:<http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/analfabetismo-ambiental-mata-o-planeta-e-o-jornalismo-cientifico/>. 
Acesso em:7out. 2019. (Fragmento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Texto IV 

A tese de Sarah E. Graddy explora o papel da arte como incentivadora da consciência ecológica [...]. A arte é 
examinada como um processo de resolução de problemas, facilitando mudanças positivas na relação das 
pessoas americanas com a ecologia, através da análise dos discursos de alguns artistas. [...] Fazer arte é um 
comportamento humano universal. Assim, tornar especiais materiais envolvidos em comportamentos diários 
pode ser uma excelente maneira de trazer conhecimentos desconhecidos (ou esquecidos) para as 
comunidades, alterando seus próprios hábitos ambientalmente destrutivos, reconstruindo a sensação de 

  

Texto II 

 
Disponível em:<https://guiaecologico.files.    
wordpress.com/2017/05/slide_352845_3828408_free.jpg?
w=672&h=475>. Acesso em: 08 out. 2019. 

 

Texto III 

Os Estatutos do Homem (Ato Institucional 

Permanente) Thiago de Mello 

Artigo I 
Fica decretado que agora vale a verdade. 
agora vale a vida, 
e de mãos dadas, 
marcharemos todos pela vida verdadeira. 
[...] 
Artigo III 
Fica decretado que, a partir deste instante, 
haverá girassóis em todas as janelas, 
que os girassóis terão direito 
a abrir-se dentro da sombra; 
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 
abertas para o verde onde cresce a esperança. 
 
Disponível em:<http://www.jornaldepoesia.jor.br/tmello.html#estat>. Acesso 
em: 08 out. 2019.(Fragmento). 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/analfabetismo-ambiental-mata-o-planeta-e-o-jornalismo-cientifico/
http://www.jornaldepoesia.jor.br/tmello.html#estat


 

pertencimento ao ecossistema e trabalhando para a cura da alienação de suas capacidades vitais e 
existenciais. Reconhecer a arte como um comportamento útil e necessário é uma maneira para entender a 
relação da humanidade com o resto do mundo, e para tentar restaurar o papel humano nos ciclos que nos 
envolvem. Existem instituições e indivíduos que já começaram este processo de (re)incorporação da arte com 
 abordagens para a preservação e restauração ecológica, a exemplo de algumas comunidades que vivem 
a agroecologia. 
Disponível em:<http://ecoarte.info/ecoarte/2016/07/creative-and-green-art-ecology-and-community-sarah-graddy/>. Acesso em: 08 out. 2019. 
(Fragmento). 

________________________________________________________________________________________________ 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “Impactos ambientais causados pelo consumismo e pela geração de lixo no Brasil”, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 

 

http://www.agroecologia.org.br/
http://ecoarte.info/ecoarte/2016/07/creative-and-green-art-ecology-and-community-sarah-graddy/

