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Redação

Tema 1

Considere os excertos a seguir para desenvolver uma dissertação 
em prosa.

Como o sr. vê o debate ambiental hoje no Brasil e confrontos 
entre ambientalistas e aqueles que defendem que não haja 
entraves para o desenvolvimento econômico?
O Brasil não precisa escolher entre proteger a Amazônia ou 
se desenvolver. O crescimento sustentável é a chave e a única 
opção. O Brasil tem uma grande riqueza natural e, ao mesmo 
tempo, tem toda a tecnologia e capacidade. Se tem alguém 
no mundo que pode fechar essa equação entre crescimento e 
sustentabilidade, esse país é o Brasil.
Rajendra Pachauri, prêmio Nobel da Paz, in: O Estado de S. Paulo, 19/09/2014

Conforme indicado nas folhas de rascunho e de redação, utilize 
o próprio tema como título de sua dissertação.

Tema/Título 1 – Crescimento sustentável: é possível?
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Tema 2

Considere os excertos a seguir para desenvolver uma dissertação 
em prosa.

TEXTO I
No mundo líquido moderno, de fato, a solidez das coisas, 
tanto quanto a solidez das relações humanas, vem sendo 
interpretada como uma ameaça: qualquer juramento de 
fidelidade, compromissos a longo prazo, prenunciam um 
futuro sobrecarregado de vínculos que limitam a liberdade de 
movimento e reduzem a capacidade de agarrar no voo as novas 
e ainda desconhecidas oportunidades. A perspectiva de assumir 
uma coisa pelo resto da vida é absolutamente repugnante e 
assustadora. E dado que inclusive as coisas mais desejadas 
envelhecem rapidamente, não é de espantar se elas logo perdem 
o brilho e se transformam, em pouco tempo, de distintivo de 
honra em marca de vergonha.
Os editores de revistas de amenidades percebem o impulso do 
tempo: informam regularmente os leitores sobre coisas "para 
fazer" e "ter" a todo custo, dão-lhes conselhos sobre aquilo 
que é out e, portanto, descartável. O nosso mundo lembra 
cada vez mais a "cidade invisível" de Leônia, descrita por Ítalo 
Calvino (1990), onde "mais do que as coisas que a cada dia 
são fabricadas, vendidas e compradas, a opulência de Leônia 
se mede pelas coisas que a cada dia são jogadas fora para dar 
lugar às novas". A alegria de livrar-se das coisas, de descartar 
e eliminar é a verdadeira paixão de nosso mundo.
Zygmunt Bauman, in: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0100-15742009000200016

TEXTO II
“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo de que 

as coisas nunca mudem.” (Chico Buarque)

TEXTO III

Conforme indicado nas folhas de rascunho e de redação, utilize 
o próprio tema como título de sua dissertação.

Tema/Título 2 – Vínculos afetivos na atualidade: 
descartáveis ou duradouros?
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ComentáRio do CPV

A prova de Redação para o vestibular de verão INSPER/2015 manteve seu padrão tradicional, ao solicitar aos candidatos a elaboração de dois 
textos dissertativos: um sobre tema da atualidade, outro de natureza mais subjetiva e reflexiva, porém também atual.

Tema 1 – Crescimento sustentável: é possível?
 Como mensagens-estímulo, a Banca Examinadora ofereceu uma coletânea 
composta por um cartum, que abordava de uma perspectiva pessimista e 
debochada a questão da sustentabilidade; havia também um fragmento de 
entrevista, realizada com o prêmio Nobel da Paz, Rajendra Pachuari, publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo, na qual o entrevistado defende que, se há 
um país capaz de equacionar o crescimento e a sustentabilidade, esse país é o 
Brasil.
 Vale ressaltar que o candidato poderia assumir qualquer posicionamento em 
relação à pergunta feita pela Banca, desde que fundamentasse sua dissertação 
a partir de argumentos consistentes e coerentes.
 O conceito de sustentabilidade evoluiu muito até a atualidade. Pesquisas 
comprovam que a ação humana sobre a natureza não ocorre de maneira 
localizada, promovendo impactos abrangentes, de alcance planetário e 
duradouro. Com isso, costuma-se definir, de maneira geral, que ser sustentável 
significa poder prover as necessidades das gerações presentes sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras em garantir suas próprias necessidades.
 Para que esse objetivo seja alcançado, é fundamental transformar os atuais 
padrões capitalistas de produção em série para um consumo de massa. Isso só 
seria possível a partir de políticas de sustentabilidade que dependem diretamente 
da ação de governos, empresas, ONGs e sociedade que desenvolveriam 
parâmetros de equilíbrio entre os resultados econômicos, ambientais e sociais 
das organizações. Dessa maneira, a sustentabilidade se concretiza quando se é 
economicamente lucrativo, ambientalmente correto e socialmente responsável. 
 Apesar da visão otimista de Rajendra Pachuari, no Brasil, o tema da 
sustentabilidade ainda não configura prioridade. Exemplo disso foi a última 
campanha eleitoral em que não se observou o interesse dos candidatos em 
incorporar princípios de sustentabilidade nas políticas públicas do futuro 
governo. Na visão oficial, o desenvolvimento está mais associado ao aumento 
do consumo material e não à melhoria na qualidade de vida
 Como consequência dessa realidade, a poluição, a degradação ambiental, 
a super-exploração de recursos naturais continuam ocorrendo de maneira 
intensiva. 
 Segudo Liszt Vieira, doutor em Sociologia: "o Brasil tem cerca de 20% 
da biodiversidade de todo o planeta. Entre 2003 e 2008, foi o país que mais 
criou áreas protegidas, principalmente na Amazônia. No atual governo, 
nenhuma foi criada. As unidades de conservação e as terras indígenas vêm 
sendo criticadas, principalmente pelo agronegócio, por serem protegidas e 
estarem fora do mercado. Existem cerca de quatrocentos projetos no Congresso 
Nacional propondo a “desafetação”, isto é, a retirada de áreas importantes 
dessas terras protegidas. Entre estes, um dos mais danosos é o que pretende 
tirar do Executivo a atribuição de demarcar e homologar terras indígenas, 
passando-a para o Congresso, onde predominam os interesses do agronegócio 
e das mineradoras. O desmatamento, que vinha diminuindo, recrudesceu. 
Na Mata Atlântica, o desmatamento aumentou 9% de julho de 2012 a junho 
de 2013. A Amazônia, que já perdeu 14,6% de sua cobertura original, teve 
redução significativa de desmatamento até 2012. Em 2013, porém, observou-
se um aumento do desmatamento da ordem de 28%. O Brasil está destruindo 
seus recursos naturais para exportação de produtos primários, sem agregação 
de valor. Sabe-se hoje que a floresta em pé tem mais valor do que abatida. 
Mesmo com agregação de valor, não se justificaria a destruição. Recursos 
renováveis necessitam de tempo para se renovar. E a destruição da floresta 
não é só destruição de madeira, mas de fauna, ecossistemas e populações que 
dela vivem."

Tema 2 – Vínculos afetivos na atualidade: 
   descartáveis ou duradouros?

 Como mensagens-estímulo, a Banca Examinadora ofereceu 
uma coletânea composta por: um fragmento, assinado pelo 
pensador polonês contemporâneo, Zygmunt Bauman, no 
qual ele ressalta que, no mundo líquido, a solidez das coisas, 
inclusive das relações humanas, é interpretada como ameaça 
uma vez que representa responsabilidade com vínculos que 
limitam a liberdade de movimento e reduzem a capacidade de 
abraçar novas oportunidades. Segundo o autor, a mídia percebe 
e estimula esse impulso do novo tempo e, com isso, contribui 
para que a opulência dos tempos atuais seja determinada mais 
pelas coisas que a cada dia são descartadas que por aquelas 
que são adquiridas. Além disso, havia uma citação de Chico 
Buarque em que o compositor afirma que, embora muitas pessoas 
tenham medo da mudança, ele tem medo que as coisas nunca 
mudem. Por fim, a Banca selecionou um cartum que satirizava 
a durabilidade do matrimônio. 
 Também neste tema o candidato poderia assumir qualquer 
posicionamento em relação à pergunta feita pela Banca, desde 
que fundamentasse sua dissertação a partir de argumentos 
consistentes e coerentes.
 O mundo contemporâneo, também denominado pós-
moderno por alguns estudiosos, caracteriza-se pela velocidade 
das transformações. Zygmunt Bauman o define como o tempo 
da fluidez, qualidade dos líquidos e gases. Para ele, a metáfora 
é adequada para captar a natureza do tempo presente no qual 
houve a progressiva libertação da economia de seus tradicionais 
embaraços políticos, éticos e culturais. Trata-se de uma nova 
ordem, definida principalmente em termos econômicos. 
Da perspectiva social, estudos apontam que a sociedade 
contemporânea caracteriza-se pela ascensão do narcisismo 
individualista e pelo consumismo, consequências diretas dessa 
nova realidade. Há atualmente a  super valorização da estética, 
a influência publicitária, a cultura da imagem em detrimento 
das trocas interpessoais e do altruísmo. 
 Os sentimentos e os vínculos são, com isso, atenuados, 
substituídos por relações passageiras, pautando a existência na 
superficialidade e na fugacidade. Segundo Bauman, o que conta 
é apenas a volatilidade, a temporalidade interna de todos os 
compromissos; isso significa mais que o próprio compromisso. 
Há, portanto, mais medo em relação à estagnação que em relação 
às mudanças, pois a imobildade está associada à privação social 
e à liberdade.


