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UM BEM PRECIOSO
PRoPoSTA De ReDAÇÃo
A partir da leitura dos textos motivadores a seguir e com base
em seus conhecimentos e reflexões, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa
sobre o tema A questão da água no Brasil: desafios de
distribuição, consumo e sustentabilidade, apresentando proposta
de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a
defesa do seu ponto de vista.

TexTo 2
Panorama da coleta e tratamento de
esgotos no Brasil
No Brasil, para cada 100 pessoas o esgoto é...

Coletado e
tratado

TexTo 1

Solução Coletado e
individual não tratado

Não coletado e não tratado
Coletado e não tratado

Monitor de secas do Nordeste do Brasil –
Novembro/2017

Não coletado e
não tratado

Solução individual
Coletado e tratado

Atendimento adequado
Precário ou sem atendimento

em milhões de habitantes

Agência Nacional de Águas (Brasil). Conjuntura dos recursos hídricos no
Brasil 2017: relatório pleno. Brasília: ANA, 2017. p.73.
Disponível em: <www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/
conjuntura-dos-recursos-hidricos/relatorio-conjuntura-2017.pdf>.
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA-BA).
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).
Monitor de Secas do Nordeste do Brasil. 14 de dezembro de 2017.
Disponível em: <http://msne.funceme.br/map/mapa-monitor/analise>.
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Texto 3
Tema água precisa estar na agenda do
cidadão comum, diz diretor do Fórum Mundial
Pela primeira vez, o Fórum Mundial da Água ocorrerá em um
país do Hemisfério Sul. O potencial hidrográfico fez com que o Brasil
fosse escolhido como sede. Para o diretor executivo do 8º Fórum
Mundial da Água, Ricardo Andrade, um dos principais objetivos é
chamar a atenção do cidadão comum.
“É fazer com que o tema água entre na agenda do dia a dia
do cidadão. Não só do cidadão mobilizado, aquele que discute o
tema da água, mas daquele cidadão comum, que acha que a água
nasce na torneira, que para ter água limpa precisa de torneira limpa,
que não tem a percepção da importância de cuidar bem da água”,
destaca.
[...]
Veja a seguir os principais trechos da entrevista de Ricardo
Andrade à Agência Brasil:
[...]
Agência Brasil: Por que o senhor acha que falar em maior
oferta hídrica passa a impressão de a água ser inesgotável?
Andrade: Porque dá a sensação de que nós temos muita água,
que ela nunca vai acabar e que não temos que nos preocupar com
ela. E isso não é verdade. Nós temos essa água, sim. Mas onde
tem água não tem gente e onde tem gente não tem água. Na Amazônia, tem água mas não tem gente. No Nordeste, em quase todo
o litoral brasileiro, tem gente mas não tem água. E onde tem água
e tem gente, muitas vezes, a água não é bem-cuidada. É poluída,
desperdiçada. [...].

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO
Você poderá rascunhar sua redação previamente, no entanto
seu texto definitivo – que será entregue para o(a) professor(a) –
deverá ser escrito à caneta, em um limite de, no mínimo, 7 e, no
máximo, 30 linhas.
Lembramos ainda que sua redação deverá ser autoral e que os
textos motivacionais foram apresentados apenas para despertar os
seus conhecimentos sobre o tema. Portanto, é proibido copiá-los de
forma total ou parcial.
Além disso, sob pena da redação ser desqualificada, não
será admitido o uso de palavras de baixo calão, o desrespeito aos
princípios dos direitos humanos, a fuga total ao tema/gênero textual
proposto ou a inserção de partes deliberadamente desconectadas
do assunto em pauta.
Bom trabalho!
Professora Sônia Tomita Limeira

Orientações para o professor
Neste exercício de escrita, convidamos o aluno a refletir acerca
de desafios que envolvam a distribuição, o consumo e a
sustentabilidade da água no Brasil. Esses três aspectos deverão
estar necessariamente presentes na composição para que atendam
plenamente à proposta, do contrário, apenas tangenciarão o
tema. Ademais, após a dissertação e a exposição de argumentos,
lembramos que as redações também deverão apresentar alternativa(s)
que possam contribuir para melhorar tal cenário.

Olga Bardawil; Talita Cavalcante (ED.). Agência Brasil. Brasília, 6 de
janeiro de 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2018-01/tema-agua-precisa-estar-na-agenda-do-cidadao-comumdiz-diretor-do-forum>.
Todos os links foram acessados em: 7 fev. 2018.
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