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EXEMPLO RELATO UFU 
 
Vestibular 2017-2 Situação A 
Leia com atenção o texto a seguir.  
  

O sobrevivencialismo, a prática de se preparar para o colapso 
da civilização, em geral, evoca  certa  imagem:  o  ermitão  com  seu  
chapéu  de  papel-alumínio,  o  histérico  com  o estoque  de  feijão,  o  
catastrofista  religioso.  Contudo,  nos  últimos  anos,  a  prática  se 
expandiu  para  localidades  mais  abastadas,  estabelecendo-se  no  
Vale  do  Silício  e  em Nova Iorque, entre executivos de tecnologia e 
gestores de  hedge fund e seus pares da área econômica.  

Como a preocupação com o apocalipse veio a florescer no 
Vale do Silício, um lugar conhecido pela pródiga confiança em sua 
capacidade de mudar o mundo para melhor?  

Em grupos  privados  de  Facebook, sobrevivencialistas ricos 
trocam  dicas  sobre máscaras  de  gás,  bunkers  e  locais  protegidos  
dos  efeitos  da  mudança  climática.  Um diretor de uma empresa de 
investimentos, membro de  um  desses  grupos,  me  disse: “Tenho 
sempre um helicóptero com o tanque cheio, e um bunker com sistema 
de filtragem de ar.” Seus preparativos provavelmente o posicionam 
num ponto “extremo” em relação aos colegas, disse, mas acrescentou: 
“Muitos amigos meus aderiram a armas, motos e moedas de ouro. 
Hoje em dia esse lance não é mais tão raro.”  

Esses impulsos não  são  tão  contraditórios  quanto  
parecem.  Roy  Bahat,  diretor  do Bloomberg Beta, uma empresa de 
capital de risco baseada em São Francisco, acredita que  a  área  da  
tecnologia  costuma  recompensar  a  capacidade  de  imaginar  futuros 
radicalmente  diferentes.  “Quando você  faz  isso,  é  bem  comum  
levar  as  coisas  ao extremos  o  que  conduz  às  utopias  e  distopias”,  
disse.  Isso  tanto  pode  inspirar  um otimismo  radical  –  como  o  do  
movimento  criogênico,  que  defende  o  congelamento  de corpos 
após a morte, na esperança de que a ciência um dia consiga revivê-los 
– como cenários sombrios. Tim Chang, diretor-geral que já está de mala 
feita, disse”: Meu atual estado de espírito oscila entre o otimismo e o 
puro terror”.   

Uma pesquisa  encomendada  pelo  National  Geographic  
constatou  que  40%  dos americanos acreditam que investir na 
armazenagem de mantimentos ou na construção de um  abrigo  
nuclear  era  melhor  que  contratar  um  plano  de  aposentadoria  
privado.  Na internet, as discussões dos sobrevivencialistas vão do 
coloquial (Guia de Preparação para Mães em Caso de Agitação Civil) ao 
soturno (como comer um pinheiro para sobreviver).   

 

OSNOS, Evan. É o fim do mundo. Revista Piauí, 127, abril de 2017. (Texto adaptado)  

 
hedge fund = tipo de fundo de investimento privado.  
bunker = abrigo, esconderijo, lugar de refúgio anticatástrofes. 

 
A partir da leitura do texto, redija um RELATO, em primeira pessoa, 
imaginando sua vida como sobrevivente, no Brasil, após uma grande 
catástrofe que levou o mundo, tal como você o conheceu, a seu fim. 
Relate, ainda, como você teria conseguido sobreviver.  
 
(Redação gentilmente cedida por ex-aluno. Nota: 18,0) 
  

O desafio de ser mãe em meio ao fim do mundo 
 

Nunca havia cogitado a hipótese de que um dia tudo o que 
conheci poderia chegar ao fim. Foi tudo tão rápido e tão intenso que 
até agora sinto-me perplexa e estasiada, tentando ser uma boa mãe  e 
sobrevivente ao caos que o mundo enfrentou.  

Tudo começou em 2015 quando aqui no Brasil ficou evidente 
a falta de água, oriunda do uso descontrolado e do descasso 
governamental sobre uma fonte imprescindível para a sobrevivência. 
Achei  que tal problema seria passageiro, porém percebi que ele era 
apenas um, dentre vários outros.  

Desmatamento, queimadas, epidemias (originários de 
acidentes como o rompimento da barragem em Mariana, MG), 
guerras... 

gradativamente tudo ia se acabando. Me via perdida e sem rumo, não 
sabia o que eu iria fazer em meio ao caos que estava passando, foi 
quando decidi retirar minha vida.  

Entretanto, uma “luz” me iluminou e de uma maneira 
inesperada descobri que estava grávida. Ao realizar tal descoberta, 
encontrei uma motivação para lutar contra os desafios de sobreviver 
ao fim do mundo, pois queria que meu filho vivesse, mesmo que por 
pouco tempo, com dignidade.  

Hoje, 2017, eu e meu pequeno João, de 5 meses, vivemos em 
uma comunidade, com aproximadamente 350 sobreviventes de todo o 
mundo. Nossa atual moradia é um navio que navega pelos litorais do 
antigo Brasil, pois tudo acabará, todo o mundo ou melhor quase todo, 
os oceanos ainda nos proporcionam oportunidade e meios de 
sobrevivência para nós. 

 
Após a leitura atenta da redação exemplo, analise-a.  
1. Aponte os elementos que a caracterizam como um relato.  
a) Personagem(ns): 
 
b) Narrador: 

 
c) Tempo:  
 
d) Espaço:  
 
e) Enredo: 
 
f) Reflexão:  
 
 
2. Identifique trechos ou recursos que evidenciam emoções, 
sentimentos.  
 
 
3. Como é a linguagem utilizada no texto?  
 
 
4. Quais equívocos são encontrados nessa redação?  
 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
ORIENTAÇÕES 
  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
B) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá 

deixar claro o aspecto da situação que você pretende abordar.  
C) Não copie trechos do texto motivador ao fazer sua redação.  
D) Escreva 20 linhas, no mínimo, e 34, no máximo. 

  
 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema e ao gênero que escolheu, sua redação será 

penalizada. 
 

  
Leia com atenção o texto motivador a seguir.  

 
Memórias de infância. Você tem? 

Isabel Clemente  

 
Acordei num quarto de hotel que não era o nosso.  Achei que 

estava sozinha, por uns instantes, até minha madrinha aparecer. Meus 
pais e irmãos tinham saído para um passeio. Fiquei. Quando 
descobri, chorei. Estávamos em Barbacena (MG). 1978. 
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O carrinho branco de bolas azuis descia sacolejando as 
escadas da varanda da casa. Alguém me levava para passear. Eu tinha 
dois? Três anos? 

(...) Memórias de infância sempre me intrigaram. Eu queria 
lembrar mais, porém tenho que me contentar com cenas que 
aparecem na minha mente como flashes. Movida por minhas 
curiosidades, fiz algumas (poucas) perguntas ao psicanalista carioca 
Luiz Alberto Py. Ele me explicou que são muitos (e difusos) os fatores 
que farão com que a gente se lembre de algo, esqueça outros fatos, 
mas é certo que tudo, tudinho, ele afirma, vem à tona numa sessão de 
hipnose. Quer dizer, a gente até acha que nada ficou, mas está tudo lá, 
registrado no nosso inconsciente. Esse tema me fascina, só que não vai 
dar para esgotá-lo, nem começar a aprofundá-lo, neste post. Leia só 
algumas explicações. 

Por que é tão difícil acessar esses registros? Qual a 
lembrança mais remota que se pode ter? 

“Varia muito. Tem gente com lembrança do berço ainda, mas 
a verdade é que a memória está lá, e é possível acessá-la em estado 
hipnótico. Vem tudo”, diz o psicanalista carioca Luiz Alberto Py. 

 É mais fácil ficar com o registro de momentos traumáticos? 
“Não, isso não é verdade. A memória é seletiva, mas não 

necessariamente para a dor”, diz Luiz Alberto Py. 
De que forma o registro do que aconteceu na infância vai 

influenciar na relação com os pais? 
“Vai influenciar em toda relação.  Como psicanalista vejo que 

pessoas submetidas a determinadas situações das quais não lembram 
reagem em função daquilo que viveram. Por exemplo: há estudos 
comprovando que pessoas claustrofóbicas, a maioria delas, passaram 
por um parto demorado. Outras que passaram fome durante o 
aleitamento tendem à voracidade, a gula é algo arraigado demais. É a 
prova da permanência da memória, mesmo quando ela não é 
consciente”, diz Py. 

(...) A memória é curiosa, construída pelo que nos contam e 
pelo que carregamos. Chega uma hora que tudo se mistura. Por isso, 
eu posso até nunca saber que episódios a consciência das minhas filhas 
escolherá para reter, nem por que motivos, mas uma certeza eu tenho. 
Minhas filhas e quase todas as crianças que conhecemos são parte de 
uma geração privilegiada em registros da própria história. 

Blogs, fotos digitais, câmeras no celular… nunca foi tão fácil 
registrar detalhes do presente. O registro é uma vantagem valiosa na 
construção de uma memória. Municiados de arquivos variados de si 
mesmos, eles terão à disposição um imenso acervo da vida que passou, 
sob a perspectiva de pais, tios, avós, primos e amigos. E se 
desconfiarem da fonte, poderão até confrontar pontos de vista 
diferentes de um mesmo acontecimento.  O passado dessas crianças 
será um gigantesco e singular quebra-cabeças que, mesmo sem 
determinadas peças, oferecerá uma rica paisagem delas mesmas.  

Enfim, o que me consola é que elas poderão até não lembrar 
de muita coisa, mas certamente saberão mais da própria história. 

(...) E você, lembra de quê? 
Disponível em: 

http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2010/12/06/memorias-de-
infancia-voce-tem/ 

 
A partir das ideias apresentadas no texto que você acabou de 

ler, escreva um relato no qual você conte um episódio vivido ou 
presenciado por você que tenha marcado sua infância.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


