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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
 

Suponha que você, jovem estudante do colégio Olimpo, resolva escrever uma carta para si mesmo no 
futuro para ser lida daqui a trinta anos. Procure incluir em sua carta pessoal algumas reflexões sobre o 
momento atual de clausura obrigatória decorrente da pandemia de Covid – 19. 
 
 
ORIENTAÇÕES 
 
1. Você escreve em primeira pessoa e deve manter interlocução com o destinatário da carta (você do futuro. 
2. Conte o que foi a pandemia e sobre as medidas adotadas: fechamento de escolas, shopping, restaurantes. 

Fale também como foi ficar isolado em casa e o que fez para passar o tempo. 
3. Explore também seus sentimentos, emoções, pensamentos... Sentiu medo? Solidão? Qual foi sua maior 

preocupação e/ou angústia? 
4. Também é possível falar um pouco do comportamento dos governantes do país, dos comerciantes e da 

população. 
5. Lembrar da estrutura da carta: local e data, vocativo, texto, despedida e assinatura.      

 
 

COLETÂNEA 
 

Nas últimas semanas, o isolamento social se tornou o centro das estratégias globais de combate ao vírus. 
O objetivo é “achatar a curva” de disseminação da doença, para evitar que o número de novos casos se 
concentre em um curto espaço de tempo e leve ao colapso do sistema de saúde. As iniciativas de isolamento, 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), têm sido adotadas de forma distinta. Há países que 
ameaçam prender ou multar pessoas que saem às ruas para realizar atividades que não envolvem a compra de 
alimentos ou remédios, enquanto outros determinam o fechamento de estabelecimentos e recomendam que os 
cidadãos permaneçam em casa, sem impor penalidades. As iniciativas podem incluir o confinamento em massa 
da população ou estipular que apenas os grupos de risco serão isolados em casa. Hoje, a OMS estima que 1/3 
da população mundial está sob isolamento social, o que representa 2,8 bilhões de pessoas. [...] 

À medida que os espaços públicos se tornam vazios, em todo o mundo cresce a preocupação com a saúde 
mental dos indivíduos enclausurados, levando especialistas a avaliar os possíveis impactos do isolamento e 
confinamento da população. Em 26 de fevereiro, a revista The Lancet publicou revisão de artigos relacionados 
ao tema. Nela, analisou estudos que procuram mensurar as possíveis consequências do isolamento social atual, 
considerando tratar-se de situação provisória que tende a se normalizar. Se uma das conclusões chama a 
atenção para a possibilidade de o impacto psicológico ser mais amplo e duradouro do que inicialmente se 
esperava, a revisão também enfatiza que os efeitos psicológicos da não adoção de medidas de isolamento 
social, com a potencial disseminação indiscriminada da doença, podem ser ainda piores. 

Pesquisadores envolvidos no esforço de revisão dos estudos argumentam que é necessário criar iniciativas 
para que a experiência de confinamento seja a mais tolerável possível. Isso envolve esforço de comunicação 
por parte dos governantes, com explicações claras à população sobre o que está ocorrendo, informações acerca 
da duração do isolamento e garantia do fornecimento de água, luz, comida e medicamentos. Campanhas para 
incentivar a solidariedade social também são recomendadas. Essas ações são consideradas essenciais para 
evitar consequências de longo prazo que fatalmente acabariam por onerar o sistema de saúde com novas 
demandas de tratamento ou o agravamento de doenças de saúde mental. 
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