
REDAÇÃO 
 
 
Nos três textos abaixo, manifestam-se diferentes concepções do tempo; o autor de cada um 
deles expõe uma determinada relação com a passagem do tempo. Leia-os com atenção: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Texto I 
] 
 

Mais do que nunca a história é atualmente 
revista ou inventada por gente que não 
deseja o passado real, mas somente um 
passado que sirva a seus objetivos. (...) Os 
negócios da humanidade são hoje 
conduzidos especialmente por tecnocratas, 
resolvedores de problemas, para quem a 
história é quase irrelevante; por isso, ela 
passou a ser mais importante para nosso 
entendimento do mundo do que 
anteriormente. 
 

(Eric Hobsbawm, Tempos interessantes: uma vida no 
século XX) 

 

 
____________________________________ 
 

Texto II 
 
O que existe é o dia-a-dia. Ninguém vai me 
dizer que o que aconteceu no passado tem 
alguma coisa a ver com o presente, muito 
menos com o futuro. Tudo é hoje, tudo é já. 
Quem não se liga na velocidade moderna, 
quem não acompanha as mudanças, as 
descobertas, as conquistas de cada dia, fica 
parado no tempo, não entende nada do que 
está acontecendo. 
 

(Herberto Linhares, depoimento) 
 

 
 
 

Texto III 
 
 

Não se afobe, não, 
Que nada é pra já, 
O amor não tem pressa, 
Ele pode esperar em silêncio 
Num fundo de armário, 
Na posta-restante, 
Milênios, milênios 
No ar ... 
 
E quem sabe, então, 
O Rio será 
Alguma cidade submersa. 
Os escafandristas virão 
Explorar sua casa, 
Seu quarto, suas coisas, 
Sua alma, desvãos ... 
 
Sábios em vão 
Tentarão decifrar 
O eco de antigas palavras, 
Fragmentos de cartas, poemas, 
Mentiras, retratos, 
Vestígios de estranha civilização. 
 
Não se afobe, não, 
Que nada é pra já, 
Amores serão sempre amáveis. 
Futuros amantes quiçá 
Se amarão, sem saber, 
Com o amor que eu um dia 
Deixei pra você. 
 

(Chico Buarque, “Futuros amantes”) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Redija uma DISSERTAÇÃO EM PROSA, na qual você apontará, sucintamente, as diferentes 
concepções do tempo, presentes nos três textos, e argumentará em favor da concepção do tempo 
com a qual você mais se identifica. 
 



 

REDAÇÃO 
 
Considere a foto e os textos abaixo: 
 
 

“Catraca invisível” ocupa lugar de estátua 
 

Sem que ninguém saiba como – e muito menos o por quê – uma 
catraca enferrujada foi colocada em cima de um pedestal no largo 
do Arouche (centro de São Paulo). É o “monumento à catraca 
invisível”, informa uma placa preta com moldura e 
letras douradas, colocada abaixo do objeto, onde 
ainda se lê: “Programa para a descatracalização da 
vida, Julho de 2004”. (Foto ao lado) 
 

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 04 de setembro de 2004) 
 
[Catraca = borboleta: dispositivo geralmente formado por três ou quatro barras 
ou alças giratórias, que impede a passagem de mais de uma pessoa de cada vez, 
instalado na entrada e/ou saída de ônibus, estações, estádios etc. para ordenar e 
controlar o movimento de pessoas, contá-las etc.] 
 
 

Grupo assume autoria da “catraca invisível” 
 

Um grupo artístico chamado “Contra Filé”  assumiu a 
responsabilidade pela colocação de uma catraca 
enferrujada no largo do Arouche (região central).  
 

A intervenção elevou a catraca ao status de 
monumento “à descatracalização da vida” e fez parte de um 
programa apresentado no Sesc da Avenida Paulista, 
paralelamente ao Fórum das Cidades. 
 

No site do Sesc, o grupo afirma que a catraca representa um 
objeto de controle “biopolítico” do capital e do governo sobre os 
cidadãos. 
(Adaptado de Folha de S. Paulo, 09 de setembro de 2004) 

 
 
 
Em site sobre o assunto, assim foi explicado o projeto do grupo “Contra Filé”: 
 
“O ‘Contra Filé’ desenvolveu o PROGRAMA PARA A DESCATRACALIZAÇÃO DA PRÓPRIA VIDA. A catraca 
representa um signo revelador do controle biopolítico, através de forças visíveis e/ou invisíveis. Por quantas 
catracas passamos diariamente? Por quantas não passamos, apesar de termos a sensação de passar?” 

(http://lists.indymedia.org/pipemail/cmi-brasil-video/2004-july/0726-ct.html) 
 

 
 
INSTRUÇÃO. Como você pôde verificar, observando o noticiário da imprensa e o texto da Internet 
aqui reproduzidos, a catraca que “apareceu” em uma praça de São Paulo era, na verdade, um 
“Monumento à catraca invisível”, ali instalado pelo grupo artístico “Contra Filé”, como parte de seu 
“Programa para a descatracalização da vida”. Tudo indica, portanto, que o grupo responsável por 
este programa acredita que há um excesso de controles, dos mais variados tipos, que se exercem sobre 
os corpos e as mentes das pessoas, submetendo-as a constantes limitações e constrangimentos. Tendo 
em vista as motivações do grupo, você julga que o programa por ele desenvolvido se justifica? 
Considerando essa questão, além de outras que você ache pertinentes, redija uma 
DISSERTAÇÃO EM PROSA, argumentando de modo a apresentar seu ponto de vista sobre o 
assunto. 



REDAÇÃO 
 
 
 

 
Texto 1 

 
O trabalho não é uma 

essência atemporal do homem. Ele 
é uma invenção histórica e, como 
tal, pode ser transformado e 
mesmo desaparecer. 
 
 
 

Adaptado de A.Simões 
 
 

  
Texto 2 

 
Há algumas décadas, pensava-se que o progresso 

técnico e o aumento da capacidade de produção permitiriam 
que o trabalho ficasse razoavelmente fora de moda e a 
humanidade tivesse mais tempo para si mesma. Na verdade, 
o que se passa hoje é que uma parte da humanidade está se 
matando de tanto trabalhar, enquanto a outra parte está  
morrendo por falta de emprego.  

M.A. Marques

 
 
 
 

 
Texto 3 

 
 
 
 
O trabalho de arte é um processo. 

Resulta de uma vida. Em 1501, 
Michelangelo retorna de viagem a 
Florença e concentra seu trabalho artístico 
em um grande bloco de mármore 
abandonado. Quatro anos mais tarde fica 
pronta a escultura “David”. 
 

Adaptado de site da Internet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INSTRUÇÃO: Os três textos acima apresentam diferentes visões de trabalho. O primeiro procura conceituar 
essa atividade e prever seu futuro. O segundo trata de suas condições no mundo contemporâneo e o último, 
ilustrado pela famosa escultura de Michelangelo, refere-se ao trabalho de artista. Relacione esses três textos e 
com base nas idéias neles contidas, além de outras que julgue relevantes, redija uma DISSERTAÇÃO EM 
PROSA, argumentando sobre o que leu acima e também sobre os outros pontos que você tenha considerado 
pertinentes. 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Baarle-Nassau_fronti%C3%A8re_caf%C3%A9.jpg, 30/06/2008. 

fronteira 
substantivo feminino  
1 parte extrema de uma área, região etc., a parte limítrofe de um espaço em relação a outro. Ex.: Havia patrulhas 

em toda a f. 
2 o marco, a raia, a linha divisória entre duas áreas, regiões, estados, países etc. 

Ex.: O rio servia de f. entre as duas fazendas. 
3 Derivação: por extensão de sentido. o fim, o termo, o limite, especialmente do espaço. Ex.: Para a ciência, o 

céu não tem f. 
4 Derivação: sentido figurado. o limite, o fim de algo de cunho abstrato. 

Ex.: Havia chegado à f. da decência. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Adaptado.

As fronteiras geográficas são passíveis de contínua mobilidade, dependendo dos movimentos sociais e 
políticos de um ou mais grupos de pessoas. 

Além do significado geográfico, físico, o termo “fronteira” é utilizado também em sentido figurado, 
especialmente, quando se refere a diferentes campos do conhecimento. Assim, existem fronteiras psicológicas, 
fronteiras do pensamento, da ciência, da linguagem etc. 

Com base nas idéias sugeridas acima, escolha uma ou até duas delas, como tema, e redija uma dissertação 
em prosa, utilizando informações e argumentos que dêem consistência a seu ponto de vista. 

Procure seguir estas instruções: 
- Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa. 
- Dê um título para sua redação, que deverá ter entre 20 e 30 linhas.  



 

 

REDAÇÃO 
 
 

Um mundo por imagens 
 

 
 
 
 
      A imaginação simbólica é sempre um 
fator de equilíbrio. O símbolo é concebido 
como uma síntese equilibradora, por meio 
da qual a alma dos indivíduos oferece 
soluções apaziguadoras aos problemas. 
 

Gilbert Durand. 
 
 

  
      Ao invés de nos relacionarmos 
diretamente com a realidade, dependemos 
cada vez mais de uma vasta gama de 
informações, que nos alcançam com mais 
poder, facilidade e rapidez. É como se 
ficássemos suspensos entre a realidade da 
vida diária e sua representação. 
 

Tânia Pellegrini. Adaptado. 
 

 
 

Na civilização em que se vive hoje, constroem-se imagens, as mais diversas, sobre 
os mais variados aspectos; constroem-se imagens, por exemplo, sobre pessoas, fatos, 
livros, instituições e situações. 

No cotidiano, é comum substituir-se o real imediato por essas imagens. 
 
 

Dentre as possibilidades de construção de imagens enumeradas acima, em negrito, 
escolha apenas uma, como tema de seu texto, e redija uma dissertação em prosa, 
lançando mão de argumentos e informações que deem consistência a seu ponto de 
vista. 

 
 
Instruções: 
! Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da modalidade escrita culta 

da língua portuguesa. 
! Dê um título para sua redação, a qual deverá ter entre 20 e 30 linhas. 
! NÃO será aceita redação em forma de verso. 
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Observe esta imagem e leia com atenção os textos abaixo. 

Texto 1 

Um grandioso e raro espetáculo da natureza está em cena no Rio de 
Janeiro. Trata-se da floração de palmeiras Corypha umbraculifera, ou 
palma talipot, no Aterro do Flamengo. 

Trazidas do Sri Lanka pelo paisagista Roberto Burle Marx, elas 
florescem uma única vez na vida, cerca de cinquenta anos depois de 
plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte, período em 
que produzem cerca de uma tonelada de sementes. 

http://veja.abril.com.br, 09/12/2009. Adaptado. 

Texto 2 
Quando Roberto Burle Marx plantou a palma talipot, um visitante teria comentado: “Como elas levam tanto 

tempo para florir, o senhor não estará mais aqui para ver”. O paisagista, então com mais de 50 anos, teria dito: 
“Assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que outros também possam 
contemplar”. 

http://www.abap.org.br. Paisagem Escrita. nº 131, 10/11/2009. Adaptado. 

Texto 3 
Onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino compartilhado, um 

sentimento de irmandade, um impulso de cerrar fileiras, ficar ombro a ombro ou marchar no mesmo passo. A 
solidariedade tem pouca chance de brotar e fincar raízes. Os relacionamentos destacam-se sobretudo pela 
fragilidade e pela superficialidade. 

Z. Bauman. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. Adaptado. 

Texto 4 
A cultura do sacrifício está morta. Deixamos de nos reconhecer na obrigação de viver em nome de qualquer 

coisa que não nós mesmos. 
G. Lipovetsky, cit. por Z. Bauman, em A arte da vida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

Como mostram os textos 1 e 2, a imagem de abnegação fornecida pela palma talipot, que, de certo modo, 
“sacrifica” a própria vida para criar novas vidas, é reforçada pelo altruísmo* de Roberto Burle Marx, que a 
plantou, não para seu próprio proveito, mas para o dos outros. Em contraposição, o mundo atual teria escolhido 
o caminho oposto. 

Com base nas ideias e sugestões presentes na imagem e nos textos aqui reunidos, redija uma dissertação 
argumentativa, em prosa, sobre o seguinte tema: 

O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo?

*Altruísmo = s.m. Tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2009. 

Instruções:
Lembre se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da norma padrão da língua

portuguesa.
A redação deverá ter entre 20 e 30 linhas.
Dê um título a sua redação.
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Texto 1 

 

A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina 
quais são as demais ciências que devem ser estudadas na pólis. Nessa medida, a ciência política 
inclui a finalidade das demais, e, então, essa finalidade deve ser o bem do homem. 

 

Aristóteles. Adaptado. 
 

Texto 2 
 

O termo “idiota” aparece em comentários 
indignados, cada vez mais frequentes no 
Brasil, como “política é coisa de idiota”. O que 
podemos constatar é que acabou se 
invertendo o conceito original de idiota, pois a 
palavra idiótes, em grego, significa aquele que 
só vive a vida privada, que recusa a política, 
que diz não à política.  

Talvez devêssemos retomar esse conceito 
de idiota como aquele que vive fechado 
dentro de si e só se interessa pela vida no 
âmbito pessoal. Sua expressão generalizada 
é: “Não me meto em política”. 

 
M. S. Cortella e R. J. Ribeiro, 

Política – para não ser idiota. Adaptado. 
 

 Texto 3 
 

FILHOS DA ÉPOCA 
 

Somos filhos da época 
e a época é política. 
 

Todas as tuas, nossas, vossas coisas 
diurnas e noturnas, 
são coisas políticas. 
 

Querendo ou não querendo, 
teus genes têm um passado político, 
tua pele, um matiz político, 
teus olhos, um aspecto político. 
 

O que você diz tem ressonância, 
o que silencia tem um eco 
de um jeito ou de outro,  político. 
 

                             (...) 
 

Wislawa Szymborska, Poemas. 
 

Texto 4 
 

As instituições políticas vigentes (por exemplo, partidos políticos, parlamentos, governos) vivem 
hoje um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de agenda de questões e 
opções relevantes e, também, do seu papel de propositoras de doutrinas. O que não significa que 
se amplia a liberdade de opção individual. Significa apenas que essas funções estão sendo 
decididamente transferidas das instituições políticas (isto é, eleitas e, em princípio, controladas) 
para forças essencialmente não políticas ! primordialmente as do mercado financeiro e do 
consumo. A agenda de opções mais importantes dificilmente pode ser construída politicamente nas 
atuais condições. Assim esvaziada, a política perde interesse. 

 

Zygmunt Bauman. Em busca da política. Adaptado. 
 

Texto 5 
 

 
 
Os textos aqui reproduzidos falam de política, seja para enfatizar sua necessidade, seja para 

indicar suas limitações e impasses no mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma 
dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias neles apresentadas, argumentando de modo a 
deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema Participação política: indispensável ou superada? 

 
Instruções: 
! A redação deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa. 
! Escreva, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, com letra legível. 
! Dê um título a sua redação. 
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Esta é a reprodução (aqui, sem as marcas normais dos anunciantes, que foram substituídas 
por X  de um anúncio publicitário real, colhido em uma revista, publicada no ano de 2012.  

Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega 
pressupostos e implicações: se o observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada 
mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores e assim por 
diante. 

Redija uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse 
anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior e, se quiser, também outros 
aspectos que julgue relevantes. Procure argumentar de modo a deixar claro seu ponto de vista sobre 
o assunto. 

Instruções:
A redação deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa.
Escreva, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, com letra legível.
Dê um título a sua redação.
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The Guardian

O ministro de finanças do Japão, Taro Aso, disse na segunda feira (dia 21) que os velhos
deveriam “apressar se a morrer”, para aliviar a pressão que suas despesas médicas exercem sobre o
Estado.

“Deus nos livre de uma situação em que você é forçado a viver quando você quer morrer. Eu
acordaria me sentindo cada vez pior se soubesse que o tratamento é todo pago pelo governo”, disse
ele durante uma reunião do conselho nacional a respeito das reformas na seguridade social. “O
problema não será resolvido, a menos que você permita que eles se apressem a morrer”.

Os comentários de Aso são suscetíveis de causar ofensa no Japão, onde quase um quarto da
população de 128 milhões tem mais de 60 anos. A proporção deve atingir 40% nos próximos 50 anos.

Aso, de 72 anos de idade, que tem funções de vice primeiro ministro, disse que iria recusar os
cuidados de fim de vida. “Eu não preciso desse tipo de atendimento”, declarou ele em comentários
citados pela imprensa local, acrescentando que havia redigido uma nota instruindo sua família a
negar lhe tratamento médico para prolongar a vida.

Para maior agravo, ele chamou de “pessoas tubo” os pacientes idosos que já não conseguem
se alimentar sozinhos. O ministério da saúde e do bem estar, acrescentou, está “bem consciente de
que custa várias dezenas de milhões de ienes” por mês o tratamento de um único doente em fase
final de vida.

Mais tarde, Aso tentou explicar seus comentários. Ele reconheceu que sua linguagem fora
“inapropriada” em um fórum público e insistiu que expressara apenas sua preferência pessoal. “Eu
disse o que eu, pessoalmente, penso, não o que o sistema de assistência médica a idosos deve ser”,
declarou ele a jornalistas.

Não foi a primeira vez que Aso, um dos mais ricos políticos do Japão, questionou o dever do
Estado para com sua grande população idosa. Anteriormente, em um encontro de economistas, ele já
dissera: “Por que eu deveria pagar por pessoas que apenas comem e bebem e não fazem nenhum
esforço? Eu faço caminhadas todos os dias, além de muitas outras coisas, e estou pagando mais
impostos”.

theguardian.com, Tuesday, 22 January 2013. Traduzido e adaptado.

– site

Instruções:
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