
  
 

 

PSS 2 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO 

 
   

A proposta de Redação do PSS 2 de 2022 trouxe ao candidato a solicitação da escrita de um texto 

dissertativo-argumentativo sobre o tema “caminhos para estimular a prática da reciclagem no Brasil”. 

Esperava-se, portanto, que o candidato, ao desenvolver sua produção textual, explicitasse claramente um 

ponto de vista acerca da temática proposta, a fim de compor a tese de seu texto. Ainda nesse sentido, em se 

tratando de uma dissertação-argumentativa, a escolha de argumentos que efetivamente justificassem o ponto 

de vista defendido seria capaz de galgar melhores níveis de avaliação, haja vista que a tipologia argumentativa 

(alicerce do gênero textual dessa proposta) consiste em trazer perspectivas de defesa da tese – que pode ser 

sustentada por argumentos de autoridade, dados estatísticos, fatos históricos, entre outros –, engendradas ao 

longo da formação escolar do candidato. 

Os textos que compunham a coletânea dessa proposta abordavam a temática da reciclagem no Brasil 

em diferentes perspectivas. O primeiro texto, “Por que o Brasil ainda recicla tão pouco (e produz tanto lixo)?”, 

um texto de divulgação científica, trazia a apresentação de diversos dados estatísticos acerca do panorama da 

reciclagem no Brasil, evidenciando, já no título, o fato de o Brasil reciclar pouco, se comparado a outros 

países, e também a sua intensa produção de lixo. Nesse sentido, esse texto poderia ser um facilitador para que 

o candidato conseguisse refletir sobre a importância de se estimular a prática da reciclagem, bem como a 

respeito dos caminhos a partir dos quais isso pode ser feito no Brasil.  

Ainda como referência direta à situação do Brasil, o texto II, “Aumento da produção de lixo no Brasil 

requer ação coordenada entre governos e cooperativas de catadores”, é uma notícia que apresenta a Lei 

12.305, de 2010, a qual “(...) instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)”, ressaltando os 

objetivos de tal lei e o constante aumento na produção de resíduos, fato que, inclusive, motivou a sua criação. 

Por se tratar de um texto da esfera jornalística, esse fragmento de notícia tinha como principal função a 

exposição da existência de uma lei e a motivação para a criação desta. Além disso, um candidato mais atento 

seria capaz de perceber que o enunciado do texto II trazia também uma sugestão sobre como conduzir a 

relação existente entre a produção de lixo e o baixo índice de reciclagem no Brasil.  

O texto III, uma tira de Armandinho cujo enredo evidenciava o quão aproveitáveis são os materiais 

descartados como lixo, poderia suscitar ao candidato a reflexão de que o caminho para a reciclagem no Brasil 

talvez esteja relacionado ao conhecimento sobre a extensa gama de materiais que podem ser reciclados e 

reaproveitados. Portanto, os textos da coletânea não apenas poderiam ampliar o conhecimento do candidato 

acerca da temática “reciclagem no Brasil”, mas também poderiam fornecer direcionamentos consistentes a 

respeito das práticas de reciclagem no país, colaborando para a escrita de textos com bons níveis de 

informatividade, relevância e autoria – aspectos destacados pelo Manual do Candidato – 2022.  



Dessa forma, textos de candidatos em que seja possível identificar um nível de discussão mais 

articulado e aprofundado – e, portanto, respaldado pelo conhecimento acerca da realidade social, econômica, 

política e ambiental brasileira – tenderão a ser mais bem avaliados. 

Considerando as orientações da proposta sobre o uso da língua, esperava-se do candidato o uso da 

modalidade culta da língua portuguesa. A proposta sinalizava também a possibilidade de serem tomados por 

base argumentos e informações dos textos motivadores. Entretanto, a recomendação de que não fossem feitas 

cópias literais dos textos em questão deveria ser respeitada, visto ser esse, inclusive, um dos critérios de 

avaliação estabelecidos pelo Manual do Candidato – 2022. 


