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TEXTO 1

O homem; as viagens

O homem, bicho da Terra tão pequeno

chateia-se na Terra

lugar de muita miséria e pouca diversão,

faz um foguete, uma cápsula, um módulo

toca para a Lua

pisa na Lua

planta bandeirola na Lua

experimenta a Lua

civiliza a Lua

humaniza a Lua.

Lua humanizada: tão igual à Terra.

O homem chateia-se na Lua.

Vamos para Marte – ordena a suas máquinas.

Elas obedecem, o homem desce em Marte

pisa em Marte

experimenta

coloniza

civiliza

humaniza Marte com engenho e arte (...).

Outros planetas restam para outras colônias.

O espaço todo vira Terra-a-terra.

O homem chega ao Sol ou dá uma volta

só para tever?

Não-vê que ele inventa

roupa insiderável de viver no sol.

Põe o pé e:

mas que chato é o sol, falso touro

espanhol domado.

Restam outros sistemas fora

do solar a colonizar.

Ao acabarem todos

só resta ao homem

(estará equipado?)

a dificílima dangerosíssima viagem

de si a si mesmo:

pôr o pé no chão

do seu coração

experimentar

colonizar

civilizar

humanizar

o homem

descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas

a perene, insuspeitada alegria

de con-viver.

Carlos Drummond de Andrade (Adaptado)

17

TEXTO 2
A corrida espacial foi um dos capítulos mais conhecidos da Guerra Fria, travada de 1957 a 1975. Numa acirrada

disputa tecnológica, Estados Unidos e União Soviética  investiram maciçamente em educação e promoveram um rápido

avanço científico. Tratava-se de uma nova fronteira do progresso humano a ser atravessada pela nação ganhadora.
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-corrida-espacial.htm
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TEXTO 3
Se a tradicional corrida espacial ficou marcada pela briga entre duas potências mundiais, agora são alguns dos

bilionários mais famosos do mundo que protagonizam uma nova versão da disputa, dessa vez pela conquista turística

do espaço.

Durante uma entrevista ao programa The Today Show, da rede norte-americana CNBC, Bezos rebateu críticas

de que ele e outros bilionários que querem ir ao espaço formariam um grupo de “caras ricos em um passeio”.

O fundador da Amazon declarou que o objetivo de sua viagem é ajudar no desenvolvimento de infraestrutura

para as gerações futuras. “Nós estamos construindo uma estrada para o espaço para que a geração de Oliver [Oliver

Jeges, autor de Generation Maybe (Geração Talvez)] possa nos impressionar com feitos incríveis que tornarão a vida

melhor aqui na Terra”, afirmou.
https://www.seudinheiro.com/2021/economia/jeff-bezos-vai-ao-espaco-nesta-terca-feira-o-que-esperar-do-voo-do-fundador-da-amazon/ (Adaptado)

TEXTO 4
Estamos vivendo uma nova era da ciência e da tecnologia, agora atreladas à aventura e ao turismo, mas a

forma e o custo de chegar ao espaço vão variar de empresa para empresa.

Virgin Galactic: 250 000 dólares por pessoa (há fila de espera).

Blue Origin: 28 milhões de dólares cada assento [em viagem feita no último 20 de julho].

Netuno: 125 000 dólares por pessoa, a partir de 2024.

SpaceX: 150 milhões de dólares por pessoa, a partir de 2023.
https://veja.abril.com.br/ciencia/a-era-do-turismo-espacial-ja-comecou/ (Adaptado)

TEXTO 5
Enquanto um vírus domina o planeta e o faz parar, seus homens mais ricos passam a disputar quem vai mais

longe para escapar da órbita terrestre.

Os 20 minutos de Branson (Virgin Galatic) até a borda do espaço custaram US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões).

Os ingressos para embarcar em um passeio turístico pelo espaço podem custar de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) a

US$ 28 milhões (R$ 145 milhões), valor já arrematado em leilão.

A disputa dos bilionários não comporta sequer um mínimo de ponderação ética diante da liberdade de usufruir

de fortunas pessoais.                                                                                                                                                                           

Sem qualquer propósito científico, jogam dinheiro para o espaço quando aqui ele é questão de vida ou morte,

máscara ou contaminação, leito ou vacina, comida ou fome, trabalho ou miséria. Como diz o bordão criado pela atriz

Ilana Kaplan, que fez sucesso na internet ironizando a ostentação em tempos de pandemias, “é de bom tom? Não é de

bom tom”.

A fuga dos bilionários também custa recursos naturais e gera impactos ambientais severos. Além da geração

de lixo espacial, que implica riscos para a própria continuidade dessas atividades, o impacto mais pesquisado até aqui

é a destruição do ozônio estratosférico, causada pelos combustíveis propelentes.                                                                        
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/07/bilionarios-jogam-dinheiro-para-o-espaco-num-

mundo-de-pandemia-a-beira-do-colapso-climatico.shtml (Adaptado)

TEXTO 6
Existem motivos muito importantes para que as missões espaciais aconteçam, e elas são muito mais benéficas

para a humanidade do que se pode imaginar.

Numa época crucial em que, além de lançamentos com fins turísticos, projeta-se a possível exploração do

planeta Marte, é inegável a importância dessas expedições para a ciência e o planeta como um todo.                                            

Estudos climáticos que utilizam imagens extremamente detalhadas feitas com satélites são usados para

entender melhor o meio ambiente e o impacto causado pelas mudanças climáticas, podendo ajudar os cientistas a

minimizar os efeitos dos abusos praticados pelo ser humano.                                                                     
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/127611-exploracao-pesquisas-espaciais-importantes-humanidade.htm (Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argu -

mentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

QUAL A RELEVÂNCIA DO TURISMO ESPACIAL?
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Nome do corretor: ___________________________________________

Critérios de correção UNESP/UNIFESP Peso Nota atribuída

Tema 3,5

Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência) 3,5

Expressão (coesão e modalidade: aspectos
gramaticais e escolha lexical)

3,0
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Espera-se que os alunos, já no primeiro parágrafo, abordem o tema (os grandes investimentos em turismo

espacial), respondendo, explícita ou implicitamente, à pergunta apresentada. O desenvolvimento do texto será reservado

à apresentação de argumentos que justifiquem o ponto de vista adotado (exemplos atuais ou passados, notícias,

referências históricas, literárias, científicas etc.). A conclusão deverá revelar coerência com a tese e com a argumentação

que a precederam.

De turismo espacial a assentamentos humanos na Lua, as possibilidades das decolagens vingarem como

negócio seguirão expandindo a lógica de que o topo da pirâmide econômica pode mesmo escapar desse mundo exaurido

em busca de um espaço restrito, privado, particular, pouco acessível.
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/07/bilionarios-jogam-dinheiro-para-o-espaco-num-mundo-

de-pandemia-a-beira-do-colapso-climatico.shtml (Adaptado)
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