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Proposta de Redação  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “Os desafios relacionados à alimentação no Brasil”, apresentando 

proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.   
 

TEXTO I 

 
Sociedade - as mudanças no ato de comer e como vamos garantir comida para todos 

 

A comida sempre teve um papel importante nas sociedades. 

Além de ser uma atividade fundamental, o ato de comer em 

grupo, por exemplo, é um dos que define o homem como um 

ser cultural e participativo em um contexto social. Os 

alimentos que escolhemos e a forma como consumimos 

também nos dizem muito sobre identidades, costumes e 

características sociais e culturais de um grupo. 

Não à toa, alguns momentos importantes da história da 

civilização ocidental estão relacionados à alimentação - como 

as grandes navegações -  que aparece também em muitas 

histórias religiosas, como a multiplicação dos pães e a ceia no 

cristianismo. 

Mas qual é a nossa relação com a comida hoje? Da pré-

história à sociedade pós-moderna, o ato de comer passou por 

significativas mudanças. A chegada de novas tecnologias para 

facilitar a fabricação, a produção, o transporte e a conservação 

de alimentos provocou uma revolução na alimentação, 

principalmente nos hábitos familiares, como as refeições 

partilhadas. 

 

 

 

 

Por outro lado, todo esse avanço não foi capaz de acabar com 

a fome e a subnutrição no mundo. Segundo o órgão da ONU 

para Alimentação e Agricultura (FAO), embora tenha ocorrido 

uma redução, mais de 800 milhões de pessoas, ou uma em 

cada oito no mundo, ainda passam fome por não receber o 

alimento ou a quantidade de alimento adequada. 

As mudanças na produção e no ato de comer refletem o ritmo 

agitado imposto pelo estilo de vida moderno, em que as 

pessoas passam muito tempo no trabalho, enquanto o tempo 

para as refeições acaba servindo para várias atividades. 

Para atender a essa realidade, começam a surgir alternativas na 

indústria de alimentos: congelados, pré-cozidos e o fast-food. 

Por outro lado, foram essas mudanças que ajudaram a acabar 

com a escassez de comida, permitindo, entre outros, o 

surgimento de grandes centros urbanos e a sobrevivência da 

raça humana. 

 

 

Disponível em: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-

disciplinas/atualidades/sociedade-as-mudancas-no-ato-de-

comer-e-como-vamos-garantir-comida-para-todos.htm 

(Adaptado)

 

TEXTO II

 

Disponível em: http://cadernodebiologia.blogspot.com/2015/01/agrotoxicos-o-que-sao.html 

about:blank
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/sociedade-as-mudancas-no-ato-de-comer-e-como-vamos-garantir-comida-para-todos.htm
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http://cadernodebiologia.blogspot.com/2015/01/agrotoxicos-o-que-sao.html
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TEXTO III 
 

 

Disponível em: https://comideria.com/foodies-compartilhando-fotos-de-comida-na-internet/ 

 

about:blank
https://comideria.com/foodies-compartilhando-fotos-de-comida-na-internet/

