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PROVA DE REDAÇÃO
ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso
deseje, o espaço indicado para rascunho. Em seguida, escreva
o texto na folha de texto definitivo da Prova de Redação em
Língua Portuguesa, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer
fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. Na
folha de texto definitivo da Prova de Redação em Língua
Portuguesa, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta,
fabricada em material transparente.
A utopia é, no seu sentido mais imediato, a representação
imagética de um estado humano nunca até agora ocorrido. É
sobretudo como a representação de um estado futuro da
humanidade que ela adquire relevância no discurso político. Na
utopia política, é representado um estado de felicidade até então
inalcançado. E tal representação tem a missão muito específica
de dotar a ação política de um entusiasmo mobilizador.
Alexandre Franco de Sá. Haverá ainda lugar para a utopia
política? 2000. Internet: <www.lososofia.net> (com adaptações).
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Bons tempos é o nome que damos ao passado — qualquer
passado. São os bons tempos, é o nosso tempo. Passei a
adolescência e parte da juventude sob a ditadura militar, e isso
não impede que me pegue com frequência a acalentar uma
estranha utopia em retrospecto, de que "no meu tempo" a vida
tinha mais graça. De todas as formas de escapismo inventadas
pelos homens para suportar o osso duro da vida real, talvez a
mais inconsciente seja a idealização do passado. Mas não é de
hoje que tudo fica cada vez pior aos olhos das gerações
presentes. "Esse mundo tá perdido, sinhá!" — era o bordão da
ex-escrava tia Nastácia nos livros infantis de Monteiro Lobato.
Maria Rita Kehl. O passado é um lugar seguro. Teoria
e Debate, n.º 70, mar.-abr./2007 (com adaptações).

Arnaldo
Antunes.
Internet:
<www.arnaldoantunes.com.br>.

Se eu pudesse, riscava a palavra utopia dos dicionários.
Como toda a gente sabe, a utopia é alguma coisa que não se
sabe onde está. Coloquemos aquilo que é utopia, aquilo que é
conceito, não em lugar nenhum (...) coloquemos no amanhã e no
aqui, porque o amanhã é a única utopia assegurada, porque
ainda estaremos vivos (...) e, portanto, do trabalho de hoje nos
beneficiaremos amanhã.
José Saramago, entrevista para o programa O
mundo do fórum, 2005. Internet:
<www.lainsignia.org> (com adaptações).
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Mãos dadas
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens
[presentes, a vida presente.
Carlos Drummond de Andrade et al. O melhor da
poesia brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004.
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A vida é desafio
Racionais Mc's
(...)
O pensamento é a força criadora
O amanhã é ilusório
Porque ainda não existe
O hoje é real
É a realidade que você pode interferir
As oportunidades de mudança
Tá no presente
Não espere o futuro mudar sua vida
Porque o futuro será a consequência do presente
Parasita hoje
Um coitado amanhã
Corrida hoje
Vitória amanhã
Nunca esqueça disso, irmão.
Internet: <www.vagalume.com.br>.

Considerando que os textos e as figuras apresentados têm
caráter motivador, redija um texto a ser publicado na coluna
Opinião, na edição de domingo de um jornal de grande
circulação. Seu texto deve começar com a seguinte frase.
Entre o futuro imaginário e o passado idealizado, o
presente...
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