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REDAÇÃO
TEMA 1

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

O universo midiático muitas vezes interfere nos hábitos das 
pessoas que nele veem o sinônimo de felicidade. Com isso sempre 
estão buscando ter e comprar tudo aquilo que veem na mídia.

O consumista compulsivo sempre está infeliz. Quanto mais 
compra, mais quer comprar. Muitas vezes não tem recursos 
para tal consumo, o que o deixa irritado e depressivo.

http://goo.gl/7jvavS

Consumo e produção responsáveis

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 12 
diz: “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. 
As metas incluem reduzir pela metade o desperdício de alimentos 
per capita mundial; alcançar o manejo 
ambientalmente saudável dos produtos 
químicos e todos os resíduos; e reduzir 
substancialmente a geração de resíduos 
por meio da prevenção, redução, 
reciclagem e reuso; entre outros.

https://nacoesunidas.org/tema/ods12/

http://goo.gl/sN3WDg

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

Tema/Título 1:
Consumo na sociedade moderna: 
entre a necessidade e a vaidade

COMENTÁRIO DO CPV – TEMA 1

Esse tema apresentou três textos como proposta de redação. 
O primeiro aborda a influência da mídia no processo de 
consumismo como forma de obtenção de felicidade. 
O segundo expõe a 12a Meta dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU: consumo e produções responsáveis. 
O terceiro trabalha a ideia de que a população acredita consumir 
de maneira responsável ao comprar produtos orgânicos, mas, ao 
mesmo tempo, desperdiça 1/3 dos alimentos.
Com base na coletânea, os candidatos deveriam redigir uma 
dissertação argumentativa em prosa sobre o Consumo na 
sociedade moderna: entre a necessidade e a vaidade.
Nesse sentido, a redação está pautada nos objetivos do consumo: 
há indivíduos que consomem por necessidade de sobrevivência, 
outros por tentarem, por meio dele, obterem sucesso, aceitação 
social e, portanto, felicidade. O vestibulando precisava, por isso, 
abordar ambos objetivos.

Os alunos do CPV tiveram várias aulas de redação sobre o assunto:
– Relação entre consumo, consumismo, identidade, 

principalmente no Brasil, quando se analisa a classe média 
e a classe A;

– Influência da mídia, por meio da indústria cultural, no estímulo 
ao consumismo, que leva à intensificação do individualismo 
e, consequentemente, a prejuízos coletivos;

– As causas do consumismo relacionadas ao fetichismo da 
mercadoria, à obsolescência programada e à obsolescência 
perceptiva;

– As dificuldades em se conseguir garantir o desenvolvimento 
sustentável na atual sociedade do consumo, que tem como 
principal valor interesses econômicos, particulares, em 
detrimento de interesses socioambientais, políticos e, 
portanto, públicos;

– Os entraves para o cumprimento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável baseados na falta de ética 
de governantes, empresas e população, o que tem como 
principal consequência a falta de limites entre as esferas 
pública e privada.

O assunto foi intensamente discutido no CPV durante:
Aula de Redação Tema 4:  Mídia e Democracia
Aula de Redação Tema 8:  
Consumo, Identidade, Classe Média Nrasileira
Aula de Redação Tema 11:  Desenvolvimento Sustentável
Simulado FGV 4:  Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Revisão Insper 2:    
Trabalho e Consumo: COP 21: Progresso ou Utopia?
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TEMA 2

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

O Estado de S. Paulo, 23/11/2014

Imagine o seu próprio funeral. Como ele será? Quem estará lá? O que as pessoas dirão? Você deve imaginá-lo de sua perspectiva, 
como se ainda estivesse lá observando os acontecimentos, a partir de um lugar específico, talvez de cima, ou numa cadeira perto 
de quem sofre sua perda. Ora, algumas pessoas acreditam na forte possibilidade de que, depois da morte, sobrevivemos ao corpo 
físico como uma espécie de espírito que talvez seja capaz de ver o que acontece neste mundo. Porém, para aqueles de nós que 
acreditam que a morte é o final, há um verdadeiro problema nisso. Toda vez que tentamos imaginar que não estamos mais neste 
mundo, nós o fazemos imaginando que estamos lá, observando o que acontece enquanto lá não estamos.

Quer você consiga ou não imaginar sua própria morte, parece bastante natural sentir ao menos um pouco de medo da não existência. 
Quem não temeria a própria morte? Se há de existir algo que nos deixe aflitos, certamente é a morte. Parece perfeitamente razoável 
nos preocuparmos em não existir, mesmo que isso venha a acontecer daqui a muitos anos. É algo instintivo. A grande maioria 
das pessoas já pensou seriamente sobre isso.

Warburton, N. Uma Breve História da Filosofia. Tradução de Rogério Bertoni. 2ª ed. Porto Alegre: L&PM, 2012, Cap. 4, ps. 22-27.

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

Tema/Título 2:
Perspectivas de vida: viver o agora ou se preparar para o futuro?

COMENTÁRIO DO CPV – TEMA 2

Esse tema 2 apresentou dois textos como proposta de redação. Os dois trabalham a ideia da morte como oposição à vida. Porém, 
somente o primeiro texto ajuda de modo significativo o candidato a desenvolver esse tema, pois é preciso fazer algumas inferências 
sobre o assunto pedido: Perspectivas de vida: viver o agora ou preparar-se para o futuro?

Na primeira aula de Revisão para o Insper do CPV foram muito enfatizadas as estratégias para se fazer um bom texto se 
precisassem abordar um tema que fosse mais subjetivo que objetivo. Nesse sentido, os alunos poderiam ter se lembrado das 
características, discutidas em aula, sobre as gerações Y e Z, que são mais imediatistas, hedonistas e apresentam menor preocupação 
com o futuro. Ademais, poderiam analisar a Modernidade Líquida, utilizando citações do sociólogo polonês Zigmund Bauman, 
para defender que as perspectivas de vida na atualidade estão ligadas ao viver o momento, o presente.

A preparação para o futuro, como forma de viver uma vida mais estável, é qualidade de poucos indivíduos das gerações atuais. 
É de importância para gerações mais velhas, como a X, que, como abordado em aula, gostam mais de planejamento e cautela no 
presente, pois é uma geração que passou por várias crises e, por isso, cultua o pensamento a longo prazo.


