
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um                  

manifesto à prefeitura solicitando medidas contra as enchentes provocadas pelas chuvas. Não se esqueça de               

incluir os elementos importantes para esse gênero, como o título, a data, o local e a assinatura. 

TEXTO I 

Famílias voltam às casas após enchente em Barreiros e previsão é de mais chuva para a região 

Cerca de 70% das famílias que ficaram desalojadas por causa das chuvas que atingiram Barreiros, na Zona da                  

Mata Sul, voltaram para suas casas nesta segunda (22), segundo a Defesa Civil do município. No domingo (21),                  

518 casas foram atingidas pela cheia dos rios Una e Carimã. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e                   

Clima (Apac) é de chuva até a quarta (24) na região. 

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barreiros, Amaro Joaquim Galdino, não houve mortos nem feridos                

durante a enchente. Os acessos à zona rural da cidade foram restabelecidos. 

"Não tem mais ninguém ilhado. Antes, algumas entradas para a Zona Rural estavam com bastante barro e houve                  

queda de árvores. A água levou a cabeceira da ponte na região da Cachoeira Alta. Mandamos uma                 

retroescavadeira e conseguimos restabelecer os acessos", afirma Amaro. 

Segundo a dona de casa Ana Paula Oliveira, as inundações são frequentes em Barreiros. Para tentar salvar os                  

pertences da família, ela decidiu colocar os móveis e tudo o que conseguiu levar para dentro de um ônibus.  

"Meu esposo tem esse ônibus e toda vez, quando enche, a gente pega as coisas e, o que cabe, botamos aqui                     

dentro", afirma. 

Para a supervisora de educação Irene Maria da Silva, a falta d'água piora os transtornos causados pela chuva no                   

município. 

"Estamos retornando aos poucos, mas precisamos fazer a limpeza da casa. Estamos aguardando a liberação da                

água para a gente poder lavar a casa e trazer as nossas coisas", diz. 

O vigilante Roberto e a dona de casa Lídia moram no bairro de Prainha de Cima, um dos mais afetados pela                     

inundação. Na região, 41 famílias tiveram que deixar suas casas. O casal precisou colocar os móveis em cima                  

das paredes para salvar seus pertences. 

"A água subiu uns 40 ou 50 centímetros. Quando começou a chover, não dormi mais. Fiquei muito desesperada,                  

porque toda vez que enche, dá tempo da gente sair. Ontem, não deu. Foi tudo muito rápido. A gente tirou as                     

coisas já com a água dentro de casa. Pegamos uma escada com um vizinho para subir os móveis", diz Lídia. 
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G1. Disponível em: 
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egiao.ghtml>. Acesso em: 06 ago. 2019. (Adaptado). © Copyright 2000-2019 Globo Comunicação e Participações S.A. 
TEXTO II 

O texto manifesto 

O manifesto situa-se entre os denominados gêneros argumentativos, cujo objetivo é convencer o interlocutor              

por meio de argumentos considerados aceitáveis. Por meio deste tipo de texto, uma determinada pessoa ou um                 

grupo se posiciona frente a uma problemática, seja ela social, política, cultural ou religiosa. 

No decorrer da história, ocorreram vários manifestos: comunista, futurista, surrealista, antropófago, poesia Pau             

Brasil e outros. Os manifestos possuem motivações e alvos distintos, mas utilizam-se da escrita para alcançar o                 

seu objetivo. 

O texto manifesto é uma forma direta e clara de expressar as intenções de um grupo em diversas situações, com                    

o objetivo de impactar a opinião pública, fazendo uso da linguagem persuasiva, isto é, exprimindo argumentos                

convincentes sobre uma determinada situação. 

Pode-se dizer que tal gênero atua como uma espécie de uma denúncia a respeito de um fato que ainda não é                     

conhecido por toda a população, apresentando um caráter político que atrai a opinião pública e estimula uma                 

atitude por parte da população. 

Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/o-texto-manifesto/>. Acesso em: 06 ago. 2019. (Adaptado). © 2019 Estudo Prático. 
TEXTO III 

Manifesto Antropofágico 

O Manifesto Antropofágico ou Manifesto Antropófogo, que deu origem ao movimento, foi publicado por              

Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928 na Revista de Antropofagia: 

"Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão             

mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de                  

paz. Tupi, or not tupi that is the question. Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. Só me                     

interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago." (trecho do manifesto). 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico/>. Acesso em: 06 ago. 2019. Toda Matéria: conteúdos escolares. © 
2011-2019. 
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