TEMA 1-2017/2
Seu texto deve discutir sobre o tema seguinte: A POLUIÇÃO VISUAL NAS
CIDADES E SEUS POSSÍVEIS EFEITOS.

Ao escrever, seu texto, analise o tema proposto, estabeleça um ponto de vista
e selecione idéias que sustentem a argumentação pretendida. Os dados que
seguem abaixo objetivam auxiliá-lo na contextualização do assunto.
TEXTOS DE APOIO
“A ideia de sair da cidade e se enfiar na natureza para contemplar o verde das
árvores ou o azul do céu tem reputação de antídoto infalível contra o estresse.
Olhada do avesso, no entanto, essa noção força um questionamento: se é
preciso repousar os olhos para recuperar o equilíbrio emocional, então
podemos afirmar que os bombardeios visuais impostos pela vida urbana fazem
mal à nossa sanidade mental e deveriam ser banidos?”
“Andar pela cidade e ser bombardeado pelos mais diversos estímulos visuais
(outdoors, placas, letreiros, luminosos, pichações) não é novidade. No entanto,
a questão é que efeito isso pode ter na qualidade de vida das pessoas. Não
teria esse processo consequências no nível de atenção de quem dirige? Não
serão todas essas imagens, cores e mensagens também responsáveis pela
alteração no humor e na capacidade de discernimento entre o que é e o que
não é necessário ou útil de verdade? Essa, aliás, é uma discussão a ser
realizada com mais seriedade, já que se fala tanto em boa qualidade de vida,
mas tão pouco se discutem e avaliam, com cuidado, os fatores capazes de pôr
em risco a qualidade de vida que todos buscam. “
Sua redação deverá ter extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas,
considerando o limite da folha e letra de tamanho regular. Lápis poderá ser
usado apenas no rascunho; ao passar sua redação para a folha definitiva, façao com letra legível e utilize caneta. Seu texto deverá apresentar ainda uma
proposta de intervenção inovadora que respeite os direitos humanos e a
diversidade sociocultural.

