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Lendo a proposta de redação 

 

Resumo 

 

Entender a prática da escrita de redação não se limita somente na produção textual, é necessário 

trabalhar também uma leitura aguçada de conteúdos diversos para garantir um bom repertório, além de uma 

imprescindível interpretação da proposta de redação na hora do vestibular. Dessa forma, selecionamos 

algumas dicas para uma leitura aguçada e completa do que está sendo pedido na prova.  

 

Entendendo o formato 

Apesar de existir uma estrutura comum de gêneros, quantidade de linhas, alguns vestibulares (como 

a Unicamp) trabalham tipos de textos diferenciados. Assim, é necessário o vestibulando ler as primeiras 

regras para a escrita, tais como: gênero textual (dissertação, artigo, carta, etc), número mínimo e máximo de 

linhas e necessidade de título (enquanto o ENEM não pede obrigatoriamente um título, provas como a Unesp 

se faz necessário).  

 

Entendendo o tema  

Após o entendimento dos requisitos básicos pedidos pela proposta, é hora de compreender o tema e 

suas particularidades, uma vez que, como mencionado anteriormente, cada vestibular é distinto quanto ao 

tema, abordagem e desenvolvimento necessários. Neste momento, é de extrema importância uma calma e 

atenta leitura à coletânea, pois em algumas provas não haverá o tema explícito, como no ENEM. Assim, a 

interpretação de textos verbais e não verbais é essencial para o desenvolvimento de suas ideias e para a 

captação de ideias da coletânea.  

 

Assim, duas possibilidades de leitura se veem presentes: ler a coletânea antes da proposta, para 

garantir mais interação sobre o tema e ler a proposta em primeiro lugar, para facilitar a leitura de frases chave 

e pontos importantes. Independente da preferência do vestibulando, é necessário garantir calma e 

objetividade para entender o que se pede e conseguir uma boa nota na redação! 
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Proposta de Redação 

 

Leia os textos para fazer sua redação.  

 

As obras de arte assumem a função da representação da cultura de um povo desde os tempos mais 

remotos da história das civilizações. É através delas que o ser humano transmite uma ideia ou expressão 

sensível. Contudo algumas obras de arte fogem do conceito de retratação do belo e do sensível, parecendo 

terem sido feitas para chocar e causar polêmicas.  

A principal obra do escultor inglês contemporâneo Marc Quinn é uma réplica de sua cabeça feita com 

cerca de 4,5 litros de seu próprio sangue – extraído ao longo de cinco meses. Uma peça nova é feita a cada 

cinco anos, e elas ficam armazenadas em um recipiente de refrigeração especialmente desenvolvido para 

elas.  

http://gente.ig.com.br/cultura. Adaptado.  

 

Graças aos seus três urubus, a obra “Bandeira Branca” é o acontecimento mais movimentado da 29ª 

Bienal [2010]. No dia da abertura, manifestantes de ONGs de proteção aos animais se posicionaram diante 

da instalação segurando cartazes com dizeres que pediam a libertação das aves. Chegaram a ser 

confundidos com a própria obra. “Me entristece o fato de que apenas os animais estejam sendo ressaltados. 

Espalharam informações erradas sobre como os urubus estão sendo tratados”, lamenta Nuno Ramos. Na 

obra, os urubus estão cercados por uma rede de proteção e têm como poleiro várias caixas de som que, de 

tempos em tempos, tocam uma tradicional marchinha de carnaval. As aves tinham a permanência na Bienal 

autorizada pelo próprio Ibama, que, depois, voltou atrás, alegando que as instalações estavam inapropriadas 

para a manutenção dos animais. Denúncias e proibições à parte, a obra de Nuno Ramos ganha sentido e 

fundamentação apenas na presença dos animais. Sem eles, a obra perde seu estatuto artístico e vira mero 

cenário, já que os animais são seus principais atores.  

IstoÉ. 08/10/2010. Adaptado.  

 

A exposição "Queermuseu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", realizada desde 15 de agosto 

no Santander Cultural, em Porto Alegre, foi cancelada após protestos em redes sociais. A mostra ficaria em 

cartaz até 8 de outubro, mas o espaço cultural cedeu às pressões de internautas. A seleção contava com 270 

obras que tratavam de questões de gênero e diferença. Os trabalhos, em diferentes formatos, abordam a 

temática sexual de formas distintas, por vezes abstratas, noutras, mais explícitas. São assinados por 85 

artistas, como Adriana Varejão, Candido Portinari, Ligia Clark, Yuri Firmesa e Leonilson.  

Folha de S.Paulo. 10/09/2017. Adaptado.  
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Nos últimos dias, recebemos diversas manifestações críticas sobre a exposição “Queermuseu – 

Cartografias da diferença na Arte Brasileira”.  

Ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição “Queermuseu” 

desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo. Quando 

a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perdeu seu propósito maior, que é elevar a condição 

humana.  

Por essa razão, decidimos encerrar a mostra neste domingo, 10/09. Garantimos, no entanto, que 

seguimos comprometidos com a promoção do debate sobre diversidade e outros grandes temas 

contemporâneos.  

https://www.facebook.com/SantanderCUltural/posts. Adaptado.  

 

A arte é um exercício contínuo de transgressão, principalmente a partir das vanguardas do começo do 

século 20. Isso dá a ela uma importância social muito grande porque, ao transgredir, ela aponta para novos 

caminhos e para soluções que ainda não tínhamos imaginado para problemas que muitas vezes sequer 

conhecíamos. A seleção dos trabalhos dos artistas para a próxima edição do festival [Videobrasil], por 

exemplo, me fez ver que os artistas estão muito antenados com as diversas crises que estamos vivendo e 

oferecem uma visão inovadora para o nosso cotidiano e acho que isso é um bom exemplo.  

Solange Farkas. https://www.nexojornal.com.br. 

 

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija 

uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: Devem existir limites 

para a arte? 

 

Instruções:  

• A dissertação deve ser redigida de acordo com a normapadrão da língua portuguesa.  

• Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  

• Dê um título a sua redação 

https://www.nexojornal.com.br/

