
 

2-1R119E02-C 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPE - 2013 (adaptado) 
 
 O geógrafo pernambucano Josué de Castro dizia que a fome não é decorrência de qualquer lei 
natural; é uma criação humana. Em Sorbonne, alardeava, nas salas de aula em que lecionou, qual seria a 
sua verdadeira “universidade sábia”. Referia-se aos mangues do Capibaribe e aos bairros miseráveis do 
Recife. Para o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a fome e a miséria não podiam esperar. Ele sempre 
acreditou nas pessoas. Pensava que as organizações só valiam a pena se fossem para melhorar a vida das 
pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis. Betinho foi um dos responsáveis pela mobilização em 
torno da luta contra a fome e a miséria no Brasil. Em 1993, participou da criação do Movimento pela Ética na 
Política, que teve como resultados a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida e o Comitê de 
Entidades no Combate à Fome e pela Vida – COEP. Hoje, quase 20 anos depois, os indicadores sociais 
brasileiros mostram uma significativa melhora. Entretanto, um terço da população brasileira se encontra em 
algum grau de insegurança alimentar. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA mostram 
que, há 25 anos, esse índice não muda: metade da renda total do Brasil está em mãos dos 10% mais ricos 
do País. E os 50% mais pobres dividem entre si apenas 10% da riqueza nacional.  

Disponível em: http://www.josuedecastro.com.br/port/fome.html e 
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=207049 (Adaptado)  

 
Escreva uma dissertação-argumentativa sobre o tema:  
 

FOME NO CONTEXTO SOCIAL BRASILEIRO: DISCUSSÃO ANTIGA, PROBLEMA ATUAL 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 15 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 

• Critério de correção: PAS-UnB 
                 
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
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