Redação – 1

REDAÇÃO
Leia os seguintes fragmentos de texto para realizar a redação proposta.

1) “No futuro, todos serão famosos por quinze minutos.”
(Andy Warhol)

2) “Tantos querem a projeção. Sem saber como esta limita a vida. Minha pequena
projeção fere o meu pudor. Inclusive o que eu quero dizer já não posso mais. O
anonimato é suave como um sonho. Eu estou precisando desse sonho.”
(LISPECTOR, C. Aprendendo a viver. Rio de Janeiro:
Rocco, 2004. p. 196.)

3) “Todo mundo tá comprando os mais vendidos
Qualquer nota, qualquer notícia
Páginas em branco, fotos coloridas
Qualquer nova, qualquer notícia
Qualquer coisa que se mova é um alvo
E ninguém tá salvo.
[...]
O papa é pop, o papa é pop
O pop não poupa ninguém
O papa levou um tiro a queima roupa
O pop não poupa ninguém.”
(HAWAII, Engenheiros do. O Papa é Pop.
Disponível em: <http://www.letras.com.br/engenheirosdo-hawaii/o-papa-e-pop>. Acesso em: 21 abr. 2010.)

4) “Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele.”
(JABOR, A. Amor é prosa sexo é poesia. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2004. p. 27.)

5) “Eu nunca levei a imprensa pra dentro da minha vida particular. A classe artística se
vendeu. Eu acho ofensivo a classe artística vender sua vida particular como uma
mercadoria. Tem gente que pede pra ser fotografado pelo paparazzi e ainda pede pra
simular que a foto foi tirada sem permissão.”
(Transcrição de entrevista que Pedro Cardoso concedeu
ao Programa Sem Censura. Disponível em vídeo em:
<http://www.youtube.com/watch?v=VymyNyHfMQ8&feat
ure=player_embedded>. Acesso em: 20 abr. 2010.)

Escreva um artigo de opinião posicionando-se em relação ao fenômeno de exposição da
vida particular que vem ocorrendo na atualidade. Seu artigo de opinião deve ser passível
de publicação em um jornal impresso de circulação nacional.
Observação: os fragmentos de texto aqui expostos têm o propósito exclusivo de inspirálo na confecção de seu artigo; portanto, você pode, se desejar, parafraseá-los, utilizando
ideias expressas por eles, mas não pode copiá-los.

