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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o 
aspecto da situação escolhida que você pretende abordar.  
B) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação. 
C) Escreva um texto de 25 a 30 linhas de extensão.  
 
 

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

 

 
TEXTO 01. 

Fato é que mentir acabou virando um hábito socialmente 
aceitável. A mentira permeia todos os aspectos da nossa vida. Ainda 
assim, apesar de sua onipresença, a maioria de nós não é muito boa 
em detectá-la. O que aconteceria, no entanto, se pudéssemos de 
repente saber que estamos sendo enganados? 

Muitos pesquisadores dizem acreditar que começamos a 
mentir uns para os outros assim que inventamos a linguagem, 
principalmente como uma forma de evoluir. "Mentir é fácil se 
comparado a outras formas de ganhar poder", disse Sissela Bok, 
especialista em ética da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, à 
revista americana National Geographic. "É muito mais fácil mentir para 
tirar dinheiro ou riqueza de uma pessoa do que agredi-la ou até mesmo 
roubar um banco." 

Ao longo da história da humanidade, a mentira também 
serviu como "uma necessidade evolutiva para nos proteger do mal", diz 
Michael Lewis, um eminente professor de Pediatria e Psiquiatria da 
Universidade Rutgers, nos Estados Unidos. Isso inclui proteção contra 
perseguição - um propósito ao qual a mentira ainda serve hoje para 
muitas pessoas ao redor do mundo. Se pudéssemos de repente 
detectar todas as mentiras, vidas em países onde infidelidade, 
homossexualidade ou certas crenças religiosas são ilegais poderiam ser 
colocadas em risco. 

Por outro lado, um feedback completamente honesto nos 
daria chance de aprender e de nos aperfeiçoar - mas se vale a pena, 
Ariely não tem certeza. 

Esse impacto negativo na forma como nos vemos 
começariam quase ao mesmo tempo em que aprendêssemos a falar - 
distorcendo o desenvolvimento infantil de maneiras imprevisíveis. 

"Imagine que seu filho dizendo: 'Papai, mamãe, olhe para o 
meu desenho!' e você responde: "É horrível!", diz Lee. "Os impactos 
negativos seriam imediatos." Parte da inocência da infância também 
seria perdida, incluindo o faz de conta, como o Papai Noel, a Fada dos 
Dentes e o Coelhinho da Páscoa. Em vez disso, por causa de sua 
constante curiosidade, as crianças seriam expostas cedo às duras 
realidades da vida - o que não seria necessariamente uma coisa boa. 

(...) A partir de experimentos, Lewis também descobriu que 
quanto mais inteligente e emocionalmente madura é a criança, maior a 
probabilidade de ela mentir quando perguntada se espiou um 
brinquedo que foi instruída a não olhar, por exemplo. Kang e seus 
colegas também constataram que aprender a mentir traz benefícios 
cognitivos para as crianças. 

Quando somos adultos, a maioria de nós está mentindo 
regularmente. Em um estudo de 1996, Bella DePaulo, psicóloga social 
da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara (EUA), descobriu 
que estudantes universitários mentiam uma vez a cada três interações 
sociais, e adultos mais velhos, uma a cada cinco. "Em muitas das 
mentiras da vida cotidiana, as pessoas fingem se sentir melhores do 
que realmente se sentem", escreveu DePaulo. "Se elas não gostam de 
você, elas podem tentar encobrir isso. Se estão entediadas com o que 
você está dizendo, podem se esforçar para parecer interessadas." 

(...) Nossos relacionamentos românticos mais próximos 
também não são poupados das mentiras. Em um estudo de 1989 que 
se tornou famoso conduzido por Sandra Metts na Universidade de 
Illinois (EUA), apenas 33 das 390 pessoas não conseguiam 

lembrar uma situação em que "não eram completamente verdadeiras" 
com seu cônjuge.  

Em ambos os estudos, a maioria das pessoas disse que 
mentia para evitar ferir os sentimentos de seu parceiro ou prejudicar 
seu relacionamento. 

  

Sem mentiras, o que aconteceria com as relações sociais? 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vertfut-47941465  (Adaptado) 

 
TEXTO 02. 

Todo ser humano mente. Quem defende essa generalização é 
Paulo Sérgio de Camargo, grafólogo e especialista em linguagem não 
verbal que lançou recentemente o livro “Não Minta pra Mim! 
Psicologia da mentira e linguagem corporal”. Suas ideias têm base em 
vários estudos sobre comportamento humano e no cotidiano, que o 
levaram a perceber que a mentira é algo inerente à espécie e que, 
no Brasil, esse deslize costuma ser mais aceito do que em outros 
países. 

“Nós nascemos, crescemos e morremos mentirosos. Com seis 
meses de vida, a criança já percebe o mecanismo em que, quando 
chora, a mãe pega e ajuda. Começa aí o choro de manha”, afirma. E tal 
“aprendizado” se aperfeiçoa com o tempo, segundo ele. 

Isso porque, apesar de sempre ouvirem os pais dizendo que 
mentir é feio, os filhos recebem em sua criação instruções 
contraditórias, como a de elogiar a roupa ou a comida feita por alguém 
apenas por educação. Com o tempo, percebe-se que enganar o outro 
pode ter vantagens, seja para evitar um castigo ao quebrar um 
brinquedo, seja para não fazer outra pessoa sofrer. 

Em seu livro, o especialista traz uma abordagem abrangente 
do assunto, dá exemplos e transpõe suas ideias para a realidade 
brasileira. Essa análise do contexto nacional levou o grafólogo a 
perceber que a cultura do país costuma ser mais tolerante do que de 
outras nacionalidades.   

 
“Brasileiro é mais tolerante com mentira”, diz especialista. Disponível 

em: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/brasileiro-e-mais-tolerante-com-
mentira-diz-especialista/  (Fragmento) 

 
TEXTO 03. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta 
sexta-feira (01/05/2020) que trabalha com as redes sociais para 
combater as ideias equivocadas em torno da Covid-19, inclusive 
através dos aplicativos mais populares entre os jovens. 

"Lutamos contra a desinformação todos os dias", disse Andy 
Pattison, funcionário da OMS, durante uma conferência de imprensa 
virtual em Genebra. 

Nas redes sociais, "histórias falsas circulam mais rápido que a 
verdade", afirmou. 

Em seu site, a OMS criou uma seção - "Acabar com as ideias 
preconcebidas" - com o objetivo de desconstruir as notícias falsas, 
mitos e rumores que circulam frequentemente nas mídias sociais. 

A organização também trabalha com essas redes sociais para 
combater melhor a desinformação, em particular através da rede 
TikTok e do aplicativo Snapchat. 

Aleksandra Kuzmanovic, chefe de mídia social da OMS, 
enfatizou a importância da organização explicar aos adolescentes as 
melhores maneiras de se proteger contra o vírus. 

"Adaptamos alguns de nossos produtos de vídeo para se 
adequarem ao TikTok, que geralmente é visto como uma plataforma 
divertida", explicou.  

A OMS também trabalha com Whatsapp, Viber, Facebook 
Messenger e Apple Business Chat e espera abrir novos canais de 
diálogo com as pessoas por meio de outras redes sociais, como o 
aplicativo de mensagens instantâneas Line no Japão. 

"É muito importante alcançarmos milhões de pessoas 
diretamente em seu próprio idioma", afirmou Pattison. 
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Graças à colaboração com o YouTube, a OMS está tentando 
eliminar informações falsas e rumores sem uma base científica. 

 
OMS usa redes sociais para combater “fake news” em relação ao coronavírus. 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/mundo/oms-usa-rede-
sociais-para-combater-fake-news-em-relacao-ao-coronavirus-1.2331942 

 
 

TEXTO 04. 
 

 
Disponível em: https://blogdoaftm.com.br/charge-fake-news-preocupam-

candidatos-na-reta-final/ 
 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:  

 
“as mentiras são mesmo importantes para as relações sociais?” 


