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SEMANA II 
ENEM - Nathan 

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

formação, redija um texto dissertativo- argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema Os impactos dos influenciadores digitais na formação de crianças no Brasil, 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 1 
As redes sociais foram responsáveis por um movimento de democratização do acesso, produção e 

publicação de conteúdo;, afirma Edney Souza, especialista em mídias sociais da FGV. Assim o papel do 

influenciador digital passa ser importante dentro deste contexto de um ;mundo de grandes audiências;. ;Esta 
proposta já é antiga, desde antes da internet, a intenção é achar indivíduos chaves para propagar informação 
para determinados públicos;, diz o especialista. ;O papel já foi de Xuxa e Pelé antes da internet, PC Siqueira e 
Felipe Neto na era do YouTube e hoje tem Gabriela Pugliesi como um dos grandes vetores no Instagram;, 

adiciona. 
Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/04/28/interna_diversao_arte,849067/papel-do-

influenciador-digital.shtml 

 
TEXTO 2 

"Meu primeiro celular foi bem tarde, com 9 ou 10 anos, mas nunca usei muito. Passo só de 5 a 6 horas por 

dia com ele", diz Julia Pereira, uma catarinense de 12 anos. Ela é uma das mais de 24 milhões de crianças e 
adolescentes brasileiros (o equivalente a 82% da população de jovens do país, de acordo com a pesquisa TIC 
Kids Online Brasil) que vivem conectados. Mas Julia tem algo a mais: conhecida na Internet como Julia Jubz, 
ela faz parte do seleto, mas crescente grupo de influenciadores digitais mirins, que mantêm canais no YouTube 

e perfis no Facebook e no Instagram, atraindo a atenção de milhares de seguidores —e de empresas com 
“mimos” para merchandising.  

(...) Especialistas em psicologia infantil e redes sociais alertam, no entanto, que mesmo a supervisão 

parental não isenta os jovens de sofrer as consequências da cultura de likes. "O celular e a internet nos 
viciaram em recompensas rápidas, e o like é uma delas. Ele representa a satisfação da expectativa de 
reconhecimento alheio para que o indivíduo se sinta importante, pertencente a um grupo. As crianças passam a 

não se valorizarem por si mesmas, o que gera frustração e pode levar até a uma depressão", explica a 

psicóloga da infância Ana Flávia Fernandes, autora do blog Terapia de Criança. 
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/26/actualidad/1535295741_535641.html 

 
TEXTO 3 

Os pesquisadores afirmaram que influenciadores digitais que apresentam conteúdo alimentar rico em 
açúcar e gordura estimulam a mesma prática na audiência infantil. Isso significa que essas pessoas contribuem 
para a má alimentação infantil e para a obesidade, já que esses alimentos são altamente calóricos.  A equipe 
ainda descobriu que essa “imitação comportamental” não tem o mesmo efeito quando o influenciador 

compartilha uma alimentação mais saudável, rica em frutas e verduras, por exemplo.  
Fonte: https://veja.abril.com.br/saude/influenciadores-digitais-podem-estimular-ma-alimentacao-em-criancas/ 

 
TEXTO 4 

Ancorada em diversos dispositivos legais, como o artigo 227 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, a legislação sobre a publicidade dirigida ao público 
infantil “independe se a publicidade está na novela, no gibi, no colégio ou na internet”, destaca a advogada. 
“No caso dos youtubers mirins, é muito nítido que as publicidades são destinadas ao público infantil, ainda que 

inseridas num contexto digital não voltado para crianças”. Em março de 2014, foi aprovada a resolução 163 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, que considera que toda publicidade 
para criança que tem intenção de persuadi-la ao consumo é abusiva. 

Fonte: https://revistatrip.uol.com.br/trip/mini-influenciadores-digitais-como-tanto-protagonismo-afeta-o-desenvolvimento-da-crianca 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/04/28/interna_diversao_arte,849067/papel-do-influenciador-digital.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/04/28/interna_diversao_arte,849067/papel-do-influenciador-digital.shtml
https://cetic.br/media/analises/tic_kids_online_brasil_2016_coletiva_de_imprensa.pdf
https://cetic.br/media/analises/tic_kids_online_brasil_2016_coletiva_de_imprensa.pdf
https://brasil.elpais.com/tag/influenciadores_digitales
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/11/eps/1523439393_286283.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/26/actualidad/1535295741_535641.html
https://revistatrip.uol.com.br/trip/mini-influenciadores-digitais-como-tanto-protagonismo-afeta-o-desenvolvimento-da-crianca
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TEXTO 5 

 
Fonte: https://www.asomadetodosafetos.com/2016/05/melhores-tirinhas-da-mafalda.html 

 
Instruções: 

 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta de cor preta, na folha própria, em até 30 linhas. 

– A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
para efeito de correção. 

 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

 

SEMANA II 
Fuvest - Cássia 

 
TEXTO I 
 

Público significa “de todos”; não “de ninguém” 

 
Público vem do latim publĭcus. Significa relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade. Algo 

comum, aberto a quaisquer pessoas. Sem caráter secreto, transparente, universalmente conhecido. 

O tal dinheiro público, tantas vezes privatizado por governantes corruptos e suas gangues, é meu, é seu, 
é nosso, leitor amigo. Não é um dinheiro sem origem e sem dono. Ele veio do trabalho duro e honesto de 
dezenas de milhões de profissionais liberais, empresários, trabalhadores e autônomos. Ele é fruto do esforço 

individual de cada brasileiro que trabalha e produz. 
A praça pública não pertence a mim ou a você, que me lê, mas também não é propriedade de skatistas, 

camelôs ou mendigos. É um espaço que deve ser compartilhado por todos, mediante regras mínimas de bom 
comportamento e convivência pacífica. Apropriar-se de um espaço que é coletivo, é tão criminoso quanto 

invadir uma propriedade privada. 
O brasileiro, de um modo geral, trata o “público” como se seu não fosse. Daí abre espaço para toda sorte 

de maus usuários. Sejam os políticos e governantes, sejam ainda os concidadãos, seus compatriotas 

igualmente relapsos no trato da tal coisa pública. 
 

Disponível em< https://blogs.uai.com.br/opiniaosemmedo/2017/09/26/publico-significa-de-todos-e-nao-de-ninguem/> Com adaptações. 
Acesso em 18 mai.2020. 

 
 

TEXTO II 

 
Há um conflito de ideias na mente do povo brasileiro no que se refere ao dinheiro público. 

As pessoas, no geral, têm dificuldade de entender que o dinheiro público, na verdade, não é do 
"governo", uma vez que não existe governo sem um povo. 

O "dinheiro público", tão falado e comentado em nossa atual sociedade como sendo um "recurso do 
governo", na verdade é o dinheiro "DO público", meu, seu, dele, de todos que trabalham e geram divisas para 

nossa nação. 
Todo esse "dinheiro DO público" está nas mãos de alguns "escolhidos por nós mesmos" para 

administrarem nossas vidas (uma vez que tudo gira em torno do dinheiro). 

https://www.asomadetodosafetos.com/2016/05/melhores-tirinhas-da-mafalda.html
https://tecendodialogos.com.br/cultura-de-paz-distincoes-entre-violencia-nao-violencia-e-passividade/%3e%20Com
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O Erário ou tesouro público, dinheiro que o Governo dispõe para administrar o país (que também vem DO 
público), é utilizado no país como se fosse do "governo". 

Mas quem é o governo? O governo são (ou deveriam ser) nossos funcionários, eleitos por nós, para 
trabalharem por nós, com o "nosso dinheiro". 

Não é difícil encontrar pessoas que não entenderam ainda que todo esse custo é pago por alguém, e esse 
alguém é você, sou eu, somos nós. 

Muitas pessoas ainda não têm noção que o dinheiro utilizado em todo o lugar vem de algum lugar, mais 

precisamente, de alguém. Pessoas que não entenderam que o governo não tem condição de "gerar" dinheiro, e 
que todo o dinheiro "público" utilizado pelo governo é na verdade captado "DO público". 

 

Disponível em:< https://bern1rdo.jusbrasil.com.br/noticias/319947104/dinheiro-publico-x-dinheiro-do-publico>. Acesso em 18 mai.2020. 

 
TEXTO III 

 

 
Disponível em:< 

https://br.pinterest.com/pin/495677502730617262/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&simplified=tr
ue >. Acesso em 18 mai.2020. 

 

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, 
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: Se for público, é de 
todos. 
 

Instruções:  
 A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.  
 Escreva, no mínimo, 25 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  

 Dê um título a sua redação.  
 Argumente de modo claro e coerente. 

 

SEMANA II 
ITA - Rogger 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão 

abaixo. 
Liberdade de Expressão ou Opressão? 

Item 1 

Liberdade de Expressão é o direito que permite as pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de 
represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma 
independente e sem censura. 

Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e 
respaldada pela veracidade de informações. 

Esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
https://www.todamateria.com.br/liberdade-de-expressao/ 

 

Item 2 
“Eu tive nuanças de liberdade quando eu encontrei um espaço pra poder falar o que é importante pra mim 

sobre o que significa ser uma pessoa não-binária. Sobre o que é ser uma pessoa não-binária dentro do 
território nacional. Então a internet me ajudou a libertar a mim, onde ela me deu um espaço pra colocar o que 

eu pensava e, consequentemente, me ajudou a atingir outras pessoas e ajudar elas a se libertarem.” – Bryanna 
Nasck  

https://www.todamateria.com.br/liberdade-de-expressao/
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“A internet na vida dos jovens negros periféricos salvou a gente, de verdade. Deu possibilidade de sonhos.” 
- Neggata 

“Eu acho que a internet me ajudou a expressar o que eu sinto, o que eu acredito, mas, ao mesmo tempo, 
ela é um obstáculo pra mim, hoje. Eu era uma pessoa que sempre usei redes sociais e hoje eu não consigo 
usar, porque é um ambiente tóxico. A liberdade de expressão dos outros, às vezes, me violenta. Pessoas 

chegam lá e usam a sua voz pra poder espalhar ódio faz com que eu queira me afastar da internet. Exatamente 
a internet que me levou até onde eu tô hoje, a internet que fez eu ser um youtuber, eu ter uma plataforma, ser 

ouvido, é a mesma internet que quer me calar, que quer nos calar. Nós pretos, nós LGBTs, nós militantes. 

Eu sinto na pele minha liberdade de expressão ser cerceada, nesses tempos, nesse Brasil. Eu sei o que é 
você falar coisas que incomodam e receber ataques! Você ver pessoas incomodadas criando mentiras, eu já fui 
alvo de fake News, pessoas querendo me deslegitimar, querendo destruir o meu caráter pra me silenciar, pra 
que ninguém mais me ouça, criando montagens, inventando mentiras que eu falei e, assim, essa é a realidade 

do Brasil atual. 
A pessoa acha que tem o direito de ir lá no comentário e falar mal da minha sexualidade, da minha etnia, e 

falar que aquilo é apenas uma opinião, e que ela tem direito de fazer isso, porque existe liberdade de expressão 

nesse país. Como e o ódio dela estivesse atrelado à democracia sendo que são coisas totalmente diferentes.  
A liberdade de expressão tá na nossa Constituição, mas ela só é válida a partir do momento que ela não 

ameaça outros artigos da Constituição. Ou seja, qualquer liberdade de expressão que, na verdade, esteja 

reforçando crimes, ela não é liberdade, ela é violência, e as pessoas têm que entender isso. É um absurdo 
pegar a liberdade de expressão que deveria ser o respeito à minha existência e usar isso pra destruir minha 
existência.” – Spartakus  

https://www.youtube.com/watch?v=mNfQ20TMtzM&list=PLOIXa_v0sCYpmMH_AK4Nt9KHCMjdNlpn7&index=3&t=0s 

 

Item 3 

 
http://www.wk3.com.br/blog/redes-sociais-ativas-nas-manifestacoes-em-todo-o-brasil/ 

 
SEMANA II 

Unicamp - Vanessa 
 
Texto 1 - Carlos Drummond de Andrade – biografia do poeta 

 
Carlos Drummond de Andrade nasceu na pequena cidade 

de Itabira do Mato Dentro (MG), em 31 de outubro de 1902. 

Era o nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e de 
sua mulher, Julieta Augusta Drummond de Andrade. Em 
1910, iniciou o curso primário em Belo Horizonte, onde 
conheceu Gustavo Capanema e Afonso Arinos de Melo Franco. 

A partir de 1918, tornou-se aluno interno do Colégio 
Anchieta, em Nova Friburgo (RJ), onde recebeu prêmios em 
concursos literários. No ano seguinte, foi expulso da escola, 

sob a justificativa de “insubordinação mental”. Mudou-se com 
a família em 1920 para Belo Horizonte, onde publicou seus 
primeiros trabalhos no Diário de Minas. Conheceu Milton Campos, Abgar Renault, Aníbal Machado, Pedro Nava e 

outros intelectuais. 
Em 1924, enviou carta a Manuel Bandeira, manifestando-lhe admiração. No mesmo ano, conheceu Blaise 

Cendrars, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, que visitavam Belo Horizonte. Sua 
correspondência com Mário de Andrade, iniciada logo depois, duraria até o fim da vida do escritor paulista. 

Casou-se, em 1925, com Dolores Dutra de Morais, no mesmo ano em que se formou em farmácia. Fizera o 
curso por insistência da família, mas nunca exerceu a profissão, dizendo querer “preservar a saúde dos outros”. 
Fundou, com Emílio Moura e Gregoriano Canedo, A Revista, órgão modernista do qual foram publicados três 

números. Apesar da vida breve, esse foi um importante veículo de afirmação do Modernismo em Minas Gerais. 
Tornou-se redator-chefe do Diário de Minas. Em 1928, nasceu Maria Julieta, sua filha e grande 

companheira ao longo da vida. No mesmo ano saiu na Revista de Antropofagia de São Paulo seu poema “No 

Meio do Caminho”, que provocou escândalo e controvérsias pelas inovações modernistas que trazia na temática 
e na forma. Drummond lançou seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930, em edição de 500 exemplares paga 
pelo autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=mNfQ20TMtzM&list=PLOIXa_v0sCYpmMH_AK4Nt9KHCMjdNlpn7&index=3&t=0s
http://www.wk3.com.br/blog/redes-sociais-ativas-nas-manifestacoes-em-todo-o-brasil/
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Em 1934, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, para trabalhar como chefe de gabinete de 
Gustavo Capanema, novo ministro da Educação. No decorrer dos anos, colaborou com diversos jornais cariocas. 

Deixou a chefia de gabinete de Capanema em 1945 e passou a figurar como um dos editores de Imprensa 
Popular, diário lançado pelo Partido Comunista Brasileiro. Alguns meses depois, porém, se afastou do jornal por 
discordâncias políticas. 

Chamado por Rodrigo M. F. de Andrade, passou a trabalhar na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (DPHAN), onde mais tarde se tornaria chefe da Seção de História, na Divisão de Estudos e 

Tombamento. Aposentou-se em 1962, como chefe de Seção da DPHAN, após 35 anos de serviço público. 
 

POETA PÚBLICO 
 
Aclamado por muitos críticos como o maior poeta brasileiro, Drummond renovou e aprofundou as 

propostas iniciais do Modernismo. Aliou extrema sensibilidade, inteligência e humor, em composições 
caracterizadas quase sempre pelo verso livre e pelo uso de linguagem coloquial. Em suas criações, a indignação 
com as desigualdades sociais convive com o profundo lirismo, o senso de humor e a emoção contida. 

Sua poesia, ao retratar as aspirações e angústias cotidianas, parece falar ao coração de cada leitor. Não é à 

toa que inúmeros versos do poeta se tornaram praticamente ditados populares, como o famoso “E agora, 
José?”. 

A universalidade e a profundidade de sua obra levaram o crítico Otto Maria Carpeaux a considerá-lo o 

“poeta público” do Brasil. Com obras traduzidas para mais de uma dezena de idiomas, Drummond foi também 
tradutor, vertendo para o português clássicos de autores como Federico García Lorca (Dona Rosita, a Solteira), 
Choderlos de Laclos (As Relações Perigosas), Honoré de Balzac (Os Camponeses) e Marcel Proust (A Fugitiva). 

Além de poeta, foi excelente prosador. Escreveu crônicas para o Correio da Manhã, entre 1954 e 1969, e 
para o Jornal do Brasil, entre 1969 e 1984. Em 1975 recebeu o Prêmio Nacional Walmap de Literatura e 
recusou, por motivo de consciência, o Prêmio Brasília de Literatura, da Fundação Cultural do Distrito Federal. 
Em 1983 recusou o Troféu Juca Pato. 

Sofreu um infarto em 1986, que o deixou internado durante 12 dias. A escola de samba Estação Primeira 
de Mangueira homenageou Drummond com o samba-enredo No Reino das Palavras, vencedor do Carnaval 
carioca de 1987. 

No dia 5 de agosto de 1987, depois de dois meses de internação, morreu sua filha Maria Julieta, vítima de 
câncer. O estado de saúde do poeta piorou, e Drummond morreu menos de duas semanas depois, em 17 de 
agosto, de problemas cardíacos. Vários livros foram publicados postumamente, como O Amor Natural (1992), 

de poemas eróticos, e Farewell (1996), ganhador do Prêmio Jabuti. 
 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/carlos-drummond-de-andrade-biografia-do-poeta/ 

 
Texto 2 - Poema de Sete Faces 

Quando nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, 

pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 

não perguntam nada. 
O homem atrás do bigode 

é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 

Tem poucos, raros amigos 

o homem atrás dos óculos e do bigode. 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração. 

Eu não devia te dizer 

mas essa lua 
mas esse conhaque 

botam a gente comovido como o diabo. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/carlos-drummond-de-andrade-biografia-do-poeta/
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Vídeos 
Reportagem: https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo  

Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=j_OGlOlx4JU 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 

 

OPÇÃO 1 
 

Com base nos textos e vídeos da coletânea e considerando seus conhecimentos sobre a vida e a obra do 

escritor Carlos Drummond de Andrade, redija um PERFIL JORNALÍSTICO sobre o autor. Lembre-se de que se 
trata de um gênero predominantemente descritivo e que, por isso, é importante observar todos os aspectos 
possíveis para retratar o perfilado e, assim, envolver o seu leitor. 
 

OPÇÃO 2 

 
 
Como jornalista, redija UMA CRÔNICA ARGUMENTATIVA,  a qual fará parte de uma edição sobre 

discussões em tempos de internet, baseando-se na frase da imagem acima. 
 
a) O ponto de partida deve ser um fato vivido ou presenciado no seu cotidiano; 

b) Utilize como base as ideias colocadas em evidência nos textos motivadores (você pode ratificá-las ou 
rebatê-las), 

c) A linguagem deve ser “leve”, simples, e o uso de figuras de linguagem é indicado. 
 

Perfazendo-se de poucos personagens, ou em muitos casos isentos deles, a crônica argumentativa tem 
como principal eixo temático fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, político ou cultural. Desta feita, o 
cronista, lançando mão de sua criatividade imaginativa, incrementa-os com toque de bom humor e ironia, de 

modo a permitir que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que lhes parece relativamente óbvio. 
 

SEMANA II 

UnB - Cássia 
 
TEXTO I 

 

O que importa efetivamente na vida é o que você decidiu fazer, aquilo que decidiu para sua vida, ou seja, 
isto é um atributo da vida humana que vem do consenso da filiação, afinal, se seguirmos, por exemplo, o 
cristianismo, passamos a interpretar-nos como filho de Deus, feito sua imagem e semelhança e desta filiação 

que nossa vida se diferencia do resto da natureza. 
O filósofo Prof. Clóvis Barros diz que o contexto intelectual do homem o torna exclusivo perante a 

natureza, para o homem seu melhor caminho depende exclusivamente dele. Mas então somos todos iguais, 

somos todos iguais nas escolhas? Esta questão paira sobre a humanidade e torna-se fato que a resposta é 

evidentemente, não! Tem-se que se compreender que a igualdade humana é uma igualdade de princípios, 

entretanto, na hora de escolher a vida, decidir sobre ela, fica evidente uma diferenciação aonde cada um fará 

sua própria escolha, umas melhores ou piores que as outras. Mas ao que se passa a compreender é que na 

https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo
https://www.youtube.com/watch?v=j_OGlOlx4JU
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verdade fica evidente, então, que você assiste ao reaparecimento das diferenças entre cada um a partir das 

escolhas que fazemos. 
Disponível em<https://administradores.com.br/artigos/a-razao-do-sofrimento>. Acesso em 02 jun. 2020. 

 
TEXTO II 

 

O filósofo Heráclito de Éfeso dizia que o sentido da vida consiste na verdadeira felicidade, e destacou: "Se 
a felicidade estivesse nos prazeres do corpo, diríamos felizes os bois, quando encontram ervilhas para comer". 

Ao dizer isto, ele nos lembrou perfeitamente que os bois vivem o atual momento (presente), e para eles 
não existe o (passado) e nem o (futuro), como na mente humana. 

Já para o filósofo Aristóteles, a “verdadeira felicidade só seria alcançável num estado de indiferença sobre 
tudo aquilo que nos rodeia”. Pois ele afirmava que só a indiferença pelas coisas que nos rodeia, privilegiando-

nos com uma vida livre de qualquer tipo de sensação e/ou emoção, é que poderá nos indicar a verdadeira 
felicidade. 

E para Epicuro de Samos, o sentido da vida arraigou-se, não na busca e no alcance da verdadeira 

felicidade, mas na satisfação de desejos e prazeres. Epicuro destacou: “O prazer é a ausência de dor”. 
Na antiguidade, os filósofos tentaram de toda forma encontrar a resposta para o verdadeiro sentido da 

vida, mas como podemos perceber, esta pergunta se estende a tal ponto, que a sua resposta passa a variar de 

pessoa para pessoa, de experiências para experiências, pois esta pergunta não parece possuir uma única 
resposta, mas uma miríade de respostas, permitindo-se, assim, provar para o ser humano que o chão da sua 
existência é indecifrável. 

 
Disponível em< http://somenteenquantoeurespirar.blogspot.com/2011/12/o-sentido-da-vida.html/>. Acesso em 02 jun. 2020. 

 
TEXTO III 
 

 
 

Disponível em <https://www.umsabadoqualquer.com/136-sentido-da-vida/>. Acesso em 02 jun.2020. 

 
Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
 

O homem e a busca constante do sentido da vida 
 

SEMANA II 

UFU - Jaqueline 
 
Orientações UFU  

Leia com atenção todas as instruções. 
 
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que você 
pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA.  
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  

G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
H)  

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero que 

escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
 

https://administradores.com.br/artigos/a-razao-do-sofrimento
https://administradores.com.br/artigos/a-razao-do-sofrimento
http://somenteenquantoeurespirar.blogspot.com/2011/12/o-sentido-da-vida.html/
https://www.umsabadoqualquer.com/136-sentido-da-vida/
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Leia com atenção o texto abaixo. 
Ética e o respeito aos seres humanos 

Por Luiz Flávio Gomes* 
 
Toda premissa ética nossa deve se caracterizar pela coerência (não faça aos outros o que você não gostaria 

que fizessem com você). Se defendemos tratamento digno para os presos, não podemos (ao mesmo tempo) 
deixar de lutar também pelos direitos das vítimas. Se condenamos a violência dos criminosos particulares 

contra suas vítimas, não podemos deixar de abominar, na mesma proporção, a violência ilegítima do Estado 

contra os supostos criminosos ou mesmo contra os culpados, incluindo-se aqui os que se acham presos. Nossa 
luta contra a barbárie, em pleno século XXI, e em favor da civilização, deve ter como eixo a ética, que consiste 
na arte de viver bem humanamente (Savater), ou seja, respeitando todos os seres humanos. (...) 

Do ponto de vista ético como devo lidar com a violência (dos criminosos particulares ou do Estado)? Por 

profunda convicção humanista, ética e filosófica, não concordo nem apoio, ostensiva ou veladamente, qualquer 
tipo de violência, salvo em caso de comprovada e absoluta necessidade (legítima defesa, por exemplo). Sou 
contra a violência dos criminosos particulares (agressores, assassinos, estupradores etc.), recordo que meu pai 

também foi assassinado, assim como refuto todo tipo de violência vingativa que alguns carniceiros e 
torturadores dos poderes públicos, com amplo apoio de densos setores da sociedade e da mídia, empregam 
contra os suspeitos, os inocentes, os presos e os culpados, transformando-os também em vítimas da violência 

ilegítima do terror do Estado. 
Com a mesma intensidade que repugno, por força das minhas convicções, a total falta de amparo às 

vítimas desses impiedosos criminosos, vítimas essas que não são atendidas nem sequer em suas necessidades 
mais essenciais, seja pelo omisso Estado, seja pela insolidária e egoísta sociedade, também condeno, com toda 

veemência, a violência atroz, degradante e desnecessária contra os infratores das leis, que não podem ficar 
impunes, isso é certo, nem tampouco serem tratados como coisas ou insetos ou sofrerem sanções aberrantes, 
indignas e desproporcionais. A ética não pode ter dois pesos e duas medidas. Toda vítima da violência ilegítima 

deve receber o mesmo tratamento. 
Não acho que a violência irracional, sobretudo quando ancorada na intolerância ou mesmo na vingança, 

que constitui, em si mesma, a mais deplorável e torturante expressão do atraso e da barbárie humana, possa 

contribuir para a construção de qualquer tipo de sociedade não flagrantemente desigual, próspera e civilizada, 
que espelha o império ético da irrefreável evolução da espécie humana. 

*LFG– Jurista e cientista criminal. Fundador da Rede de Ensino LFG.Diretor-presidente do Instituto de 
Pesquisa e Cultura Luiz Flávio Gomes e co-diretor da LivroeNet. Foi Promotor de Justiça (1980 a 1983), Juiz de 

Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 2001). 
 

Disponível em: http://www.revistasina.com.br/portal/articulistas/item/5997-%C3%A9tica-e-o-respeito-aos-seres-humanos 

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 

como professor e cidadão brasileiro, decide escrever uma CARTA ABERTA à população brasileira a fim de 

salientar o aumento da violência associada à criminalidade no país em função da falta de ética e do respeito 
para com o próximo e o quão estes aspectos são importantes para a construção de uma sociedade digna e 
justa. 

 

SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 
EDITORIAL sobre como os indivíduos lidam com o respeito na sociedade atual. Além disso, mostre, em sua 
redação, se as ideias que o escritor Luiz Flávio Gomes apresenta são aplicáveis nos diferentes estados? Se sim, 

como aplicá-las? 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 

como aluno, precisa escrever um RESUMO do texto lido a fim de ser corrigido pelo seu professor e publicado no 
mural da escola onde estuda. 
 
 

http://www.revistasina.com.br/portal/articulistas/item/5997-%C3%A9tica-e-o-respeito-aos-seres-humanos

