
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema A necessidade de se promover a consciência coletiva na sociedade contemporânea, 
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. 

 
Texto I 

Para participar da I Jornada de Mídia e Literatura, realizada nos dias 8 e 9 de maio, na Faculdade de 
Comunicação da UFJF, Luiz Ruffato voltou à cidade em que descobriu a literatura e fez amigos com os 
quais mantém estreita ligação até hoje. Suas palavras iniciais evocavam recordações dessa época, 
momento efervescente das nossas letras, e instigavam o público a pensar sobre qual o papel devemos 
exercer coletivamente neste momento tão doloroso do nosso país. “O que acho mais estranho na sociedade 
brasileira é que somos um monte de gente junta, mas não formamos uma coletividade. No fundo, é como 
se cada um de nós tivéssemos objetivos e perspectivas que não vão ao encontro uns dos outros”, dispara, 
enfático, o escritor de Cataguases, apontando para uma realidade em que não há inocentes. Somos 
culpados pelo Brasil que temos hoje. 

“Vou dar um exemplo muito banal. Em São Paulo, existem mansões de gente milionária à beira da 
Represa de Guarapiranga, e essas mansões jogam seus esgotos dentro daquela represa, que é de onde se 
retira água para as pessoas beberem. Ao mesmo tempo, um monte de gente que mora nas comunidades, 
quando tem um sofá que não usa mais, faz o descarte no rio, ou seja, tanto rico quanto pobre, no Brasil, 
realmente estão se lixando uns para os outros. Estamos nos lixando uns para os outros. Não temos esse 
senso de comunidade de que aquele rio vai dar numa represa, e de que aquela represa vai fornecer água. 
É como se você falasse assim: “Vou cuidar do meu quintal. O quintal do vizinho é problema dele”. Não 
vamos chegar a lugar algum assim.” 

https://tribunademinas.com.br/blogs/sala-de-leitura/16-05-2017/luiz-ruffato-critica-a-falta-de-coletividade-do-brasileiro.html 
 
Texto II 

Um homem de 44 anos que viajou recentemente à Europa fugiu, na madrugada desse sábado (14), do 
hospital Mater Dei, na Zona Sul de Belo Horizonte, com suspeita de ter contraído coronavírus. Desde que a 
notícia foi divulgada, o tema preocupa os belo-horizontinos. 

O homem informou à equipe médica que retornou no último dia 6 de viagem feita ao norte da 
Alemanha, quase na fronteira com a França. Desde o dia 9, apresenta sintomas como tosse, coriza, dor 
com orofaringe, mal-estar e prostração. Esses sintomas pioraram na quarta (11) e, por volta das 21h30 de 
sexta (13), o homem resolveu dar entrada no Mater Dei da rua Gonçalves Dias. 

A equipe médica rapidamente seguiu o protocolo, isolando o paciente e dando início aos exames 
obrigatórios. No entanto, horas depois, no começo da madrugada de sábado, o homem fugiu da unidade de 
saúde. Os profissionais da saúde informaram à PM que, provavelmente, o paciente tirou a pulseira de 
identificação e passou pela portaria como visitante. 

Antes, o homem havia comentado com a equipe médica que estava muito ansioso e, como tem 
ataques de pânico, estava bastante desconfortável com a possibilidade de ter contraído a pandemia. Além 
do risco à população, o paciente ainda saiu sem pagar pelo exame, que custa R$ 250, sempre conforme a 
versão do hospital informada à Polícia Militar. 

 
PM nada pode fazer 

Procurado pelo BHAZ, o porta-voz da Polícia Militar, major Flávio Santiago, afirmou que, mesmo o 
paciente tendo informado todos os dados pessoais ao dar entrada no Mater Dei, a corporação nada pode 
fazer por enquanto. 

“Ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial. Não há infração penal na 
saída desse indivíduo por suspeita de coronavírus. Tem que haver uma decretação criando imposições, com 
determinação de conduções coercitivas, cerceamento de convívio… O que ainda não há no nosso país”, 
explica. 

“Apenas para reforçar: não é uma situação que parte da Polícia Militar ou mesmo da Polícia Civil, mas 
sim dos governos, sobretudo da União. Se chegar a um nível extremo, pode ter fechamento de aeroportos, 
rodoviárias e mesmo a condução coercitiva de pessoas. Mas isso é gradativo”, complementa. 

https://bhaz.com.br/2020/03/15/homem-foge-materdei-coronavirus/ 
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Texto III 

 
Quino 

 
Todos almejam a felicidade. No pensamento freudiano, o ser feliz vincula-se à plena satisfação dos 

desejos, ao viver sem limites. No entanto, Freud também afirma em "O mal-estar na civilização" que viver 
em coletividade exige renúncia: não se pode fazer tudo o que se quer. Existe um ideal cultural e, a partir 
dele, foram estabelecidos limites e organizadas instâncias reguladoras das relações sociais – as leis. “Mas 
tudo isso se contrapõe à natureza original do homem. No intuito de restringir os movimentos pulsionais 
que podem gerar conflitos e desavenças no convívio social, os homens trocaram parte de sua liberdade por 
uma parcela de segurança. 

O superego - o "inquilino" na tirinha acima - é um depositário das normas e princípios morais do grupo 
social a que o indivíduo se vincula. Nele se concentram as regras e as ordenações da sociedade e da 
cultura, representadas, inicialmente, pela família e, posteriormente, internalizadas pela pessoa. Esse 
"inquilino" provocou um mal-estar necessário em Mafalda. 

 
Texto IV 
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