
 

Proposta - 3ª série 

TEXTO I 

 

Disponível em: <http://e-preciso-sonhar.blogspot.com.br/>. 

 

TEXTO II 

Nas eleições, os mesmos atores políticos que aparecem na forma de cassetete da 

PM durante o mandato circulam entre os moradores, beijam crianças, comem pastel de 

feira e, é claro, alimentam a esperança de que aquelas pessoas podem ter alguma 

dignidade no futuro. No futuro. A esperança é capaz de anular qualquer poder de ação 

política, já que retira o sujeito do presente. O presente, a miséria da rotina, vai sendo 

naturalizada em nome de um futuro digno. 

Mas e se um sujeito resolve interromper o aparente fluxo natural das coisas? E 

se um sujeito não achar tão natural assim a desigualdade de oportunidades e condições? 

E se um sujeito resolve ocupar um terreno abandonado há anos para construir uma casa 

ou unicamente para reafirmar a sua existência e a existência de um problema que, de tão 

naturalizado, parece nem ser mais um problema: algumas pessoas não têm onde morar? 

A resposta está no ciclo da violência: qualquer interrupção no fluxo 

aparentemente natural das coisas precisa ser neutralizada por uma violência constante, 

que às vezes é chamada de pacificação. A pacificação nada mais é do que a autorização 

do uso permanente da violência para – veja só! – garantir a paz. Mas a pergunta é: a paz 

de quem? Dos moradores da Zona Sul? Dos turistas? Para quem o governador e o 

prefeito estão trabalhando? 

Em ano de eleição, é bom repetir a frase da moradora: “foi aqui que eles 

pegaram mais voto”. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/para-quem-o-governo-governa-

4449.html>. 

 



 

TEXTO III 

Hoje, no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo 

discriminadas nas comunidades em que vivem ou sendo excluídas do mercado de 

trabalho. O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma 

necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do homem. 

A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os 

portadores de deficiência, marginalizando-os e privando-os de liberdade. Essas pessoas, 

sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes 

preconceituosas e ações impiedosas. 

A literatura clássica e a história do homem refletem esse pensar discriminatório, 

pois é mais fácil prestar atenção aos impedimentos e às aparências do que aos potenciais 

e capacidades de tais pessoas. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392000000200008&script=sci_arttext>. 

 

 

TEXTO IV 

 

(...) Os reacionários de sofá são aqueles que, preguiçosamente, no conforto de 

suas residências, absorvem passivamente as opiniões vociferadas pela grande mídia 

contra toda e qualquer posição política que possa implicar uma mudança positiva para 

um grupo com o qual ele não se identifica. Outras vezes, eles não precisam nem mesmo 

recorrer à mídia para terem uma opinião qualquer sobre um assunto com o qual ele não 

tem o mínimo de contato: basta recorrer aos preconceitos que lhe foram incutidos na 

infância. 



São quase sempre individualistas, pois não conseguem cogitar a defesa de um 

interesse qualquer que não seja o seu próprio. Também gostam de pautar os seus 

discursos por alarmismos apocalípticos, derivando consequências genéricas gravíssimas 

de medidas que muitas vezes têm um escopo bastante restrito. Ressentem-se ferozmente 

de terem nascido no Brasil e odeiam os brasileiros, a quem, do sofá de suas casas ou da 

cadeira de suas escrivaninhas, taxam de passivos, indolentes, comodistas e estúpidos. 

Disponível em: <http://www.controversia.com.br/index.php?act=textos&id=15254>. 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema As consequências de um mundo 

individualista, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista. 


