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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o 
aspecto da situação escolhida que você pretende abordar.  
B) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação. 
C) Escreva um texto de 25 a 30 linhas de extensão.  
 
 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema que escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
TEXTO 01. 

 Diante da dor dos outros 

 

 
Diante da foto feita por Carter, no Sudão, em 1993, surgem questões éticas.  

 
A contundência da fotografia do fotógrafo sul-africano Kevin 

Carter, em que a criança faminta é observada por um abutre em um 
cenário desolado no Sudão, remete diretamente à história da 
fotografia que, a partir de 1890, reivindica o status de obra de arte. 

Indiretamente, porém, ela aponta para as relações entre 
estética e ética, presentes na reflexão filosófica, desde o final do século 
XVIII, na qual se sublinhava que a arte poderia provocar uma empatia 
(simpatia, na época) que estaria na origem dos nossos juízos morais. 

Para o filósofo David Hume (1711-1776), a simpatia é a 
inclinação que todos os homens possuem a participar dos sentimentos 
dos outros. 

Essa tendência a compartilhar sentimentos e inclinações 
explica, na estética, o prazer produzido pelas obras de arte, e que 
decorre do fato de que participamos afetivamente daquilo que 
contemplamos. 

A formação do juízo moral se dá, sobretudo, a partir de um 
recuo contemplativo por meio do qual o espectador considera as 
causas que determinam a formação do sofrimento do outro. 

(...) Se diante de uma pintura, por exemplo, espera-se um 
olhar estético, contemplativo, diante da fotografia e sua impressão de 
proximidade e autenticidade, exige-se um olhar ético e uma ação de 
reparação imediata. 

Susan Sontag (1933-2004), em Diante da dor dos outros, 
pergunta se de fato o horror apresentado de forma tão nítida, ainda 
teria algum apelo moral. 

Em uma era sobrecarregada de informação, com o 
crescimento da mídia sensacionalista e sua caçada por imagens 
dramáticas, o sofrimento humano vira clichê. 

Se a câmera Leica com filmes de 35mm podia bater 36 fotos, 
antes de carregar a câmara, permitindo tirar fotos no calor da batalha, 
hoje as tecnologias digitais e as transmissões via satélite registram 
instantaneamente o aqui e agora; enquanto as imagens televisivas, 
repetidas insistentemente, esvaziam seu efeito. 

(...) Para Susan Sontag, enquanto a fotografia funcionar como 
terapia de choque e conseguir ferir o espectador, evitar-se-á tanto a 
espetacularização das imagens como a banalização do horror. 

Diante da foto feita por Carter, no Sudão, em 1993, surgem 
questões éticas. Nela, a vida e a morte são sintetizadas na criança 
famélica, cujo rosto não é exibido, apenas um corpo 

debilitado que é mirado pelo abutre. 
Em primeiro lugar cabe perguntar: a violação do corpo da 

criança pode servir à causa moral? Não haveria no corpo 
involuntariamente exposto, um abuso estético? (...) 

 

*Arlenice Almeida da Silva é doutora em Filosofia pela USP e professora da Unifesp 
Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/disciplinas/filosofia/diante-da-dor-

dos-outros/ 

 
TEXTO 02. 

Morre menina símbolo da fome causada por guerra no Iêmen 
 

Retrato feito pelo jornal 'The New York Times' chocou o mundo e 
chamou atenção para a situação de milhares de crianças no país que 

não conseguem receber ajuda humanitária. 
Por G1, 03/11/2018 

 

 
Imagem do jornal The New York Times mostra menina desnutrida no Iêmen — 

Foto: Reprodução/The New York Times 

 
A menina Amal Hussain, de 7 anos, que virou símbolo da 

fome causada pela guerra no Iêmen, morreu na quinta-feira (1º). A 
informação é do jornal americano "The New York Times", que divulgou 
a imagem de Amal em uma reportagem sobre a fome no país.  

O Iêmen está em guerra há três anos e meio, na qual se 
enfrentam o governo iemenita apoiado por uma coalizão liderada pelos 
sauditas e os insurgentes houthis aliados do Irã.  

(...) Amal foi fotografada pelo jornal em um centro de saúde 
em Aslam, a 90 milhas a noroeste da capital, Sana. Ela estava deitada 
em uma cama com a mãe. As enfermeiras a alimentavam a cada duas 
horas com leite, mas ela vomitava regularmente e sofria de diarréia.  

A Dra. Mekkia Mahdi, a médica responsável, chamou atenção 
da reportagem do "NYT" para a pele flácida dos braços de Amal. 
"Olha", disse ela. "Sem carne. Apenas ossos". Ela recebeu alta do 
hospital, que precisava tratar outros pacientes na mesma situação, e 
morreu em casa três dias depois.  

(...) As crianças iemenitas estão morrendo de fome e doenças 
enquanto caminhões com suprimentos de ajuda estão bloqueados no 
porto, deixando equipes médicas e mães desesperadas implorando 
para que os agentes humanitários façam mais, disse uma autoridade de 
alto escalão da Organização das Nações Unidas (ONU). (...) 
 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/11/03/morre-menina-
simbolo-da-fome-causada-por-guerra-no-iemen.ghtml 

 
TEXTO 03. 
Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de 
entender que matar crianças é errado? Eu pergunto isso porque as 
mídias sociais estão inundadas com o sangue de inocentes. Em algum 
momento, as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a 
decisão de se publicar imagens como essas. No momento, há, 
no Twitter particularmente, incontáveis fotos de 
crianças mortas. Tais fotos são 
tuitadas 
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e retuitadas para expressar o horror do que está acontecendo em 
várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas imagens me 
persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu 
não preciso ver mais imagens de crianças mortas para querer um 
acordo político. Eu não preciso que você as tuite para me mostrar que 
você se importa. Um pequeno cadáver não é um símbolo de consumo 
público.  

(Suzanne Moore. “Compartilhar imagens de cadáveres nas mídias sociais não é o 
modo de se chegar a um cessar-fogo”. www.theguardian.com, 21.07.2014. 

Adaptado.)  
 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: a publicação de 
imagens trágicas representa a banalização do sofrimento ou é 
uma forma de sensibilização? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


