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SEMANA I 
ENEM - Raul 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: 
O aumento da violência contra os jovens brasileiros e seus fatores motivadores. Apresente 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 
De acordo com o Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o homem jovem, solteiro, negro, com até sete anos de estudo e 
que esteja na rua nos meses mais quentes do ano entre 18h e 22h é o perfil dos indivíduos com mais 
probabilidade de morte violenta intencional no Brasil. Os homicídios respondem por 59,1% dos óbitos de 
homens entre 15 a 19 anos no país.   

Fonte: http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/06/135/PUBLICACAO-Divulgado-o-Atlas-da-Violencia-2019.html  
 

Texto 2 
Na sociedade brasileira, as pessoas convivem diariamente com a perplexidade de dados alarmantes 

envolvendo a juventude brasileira em situação de violência. O senso comum tende a vincular a violência urbana 
à juventude, por esta razão, os jovens são frequentemente vistos como problema para a sociedade. Uma 
grande parcela da juventude hoje está à margem do acesso à educação e às tecnologias, sendo este um dos 
fatores que aumentam a dificuldade de inserção no mercado de trabalho marcado, sobretudo, pelo modelo 
excludente de competição econômica. Somem-se a isso outros fatores classificados como de risco para 
contribuírem com a delinquência juvenil: pobreza, disfunção familiar, afastamento da escola, uso de drogas 
entre outras coisas. 

Fonte: https://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/cultura-de-paz/violencia/ 
 

Texto 3 
A história mostra que, desde os tempos primitivos até o momento presente, a violência contra a criança se 

apresenta como um fenômeno social e cultural de grande relevância. Em diferentes sociedades as formas, as 
mais cruéis e as mais sutis, se diferenciam. No Brasil podemos distinguir uma violência estrutural, cujas 
expressões mais fortes são o trabalho infantil, a existência de crianças vivendo nas ruas e em instituições 
fechadas; uma violência social, cujas mais vivas expressões se configuram na violência doméstica; uma 
violência delinquencial, na qual as crianças são vítimas e atores. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
oferece importante instrumento para que a sociedade e o estado possam, reconhecendo o protagonismo desses 
sujeitos, buscar superar as formas de violência que prejudicam o seu crescimento e desenvolvimento e, 
portanto, o desenvolvimento social.  

Maria Cecília de Souza Minayo, da Fundação Oswaldo Cruz 
 

Texto 4 

 
http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/06/135/PUBLICACAO-Divulgado-o-Atlas-da-Violencia-2019.html  
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Instruções: 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
– O texto definitivo deve ser escrito à tinta, 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 07 linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
– apresentar desrespeito aos direitos humanos. 
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 
 

SEMANA I 
FUVEST - Renato 

 
Leia o texto que segue. 

 
O que será do mundo após o Covid-19? 

Quem de nós esperávamos por essa pandemia que se abateu sobre a humanidade e trouxe uma reviravolta 
de costumes, forçando-nos a adotar condutas e comportamentos antes sequer cogitados? Acredito que 
ninguém! 

[...] 
As pessoas darão mais importância para o que realmente importa, como a família, a saúde e os momentos 

simples. Apesar de ficarem mais tecnológicas, darão mais importância para as experiências, porque estando em 
casa como em um confinamento, passa-se a perceber como faz falta poder ir a um jantar de família, um show, 
um happy hour com os amigos. O mercado de eventos e entretenimento que está sofrendo muito neste 
período, por exemplo, irá explodir quando tudo isso acabar, porque as pessoas buscarão, em médio e longo 
prazos, experiências, convivências e emoções. 

A busca insana por capital, status e sucesso profissional também irá reduzir, porque vão entender que 
existem outras riquezas, além das materiais. A riqueza familiar, a riqueza espiritual, a riqueza emocional, a 
riqueza do bem-estar e da saúde. Ao final de tudo isso, nós vamos sofrer muito. Mas não sofrer para encolher 
e, sim, sofrer para crescer. As nações estarão mais unidas, porque apesar de termos fronteiras, oceanos e 
continentes que nos afastam, tudo isso mostrou que, na realidade, existe um único povo, uma única nação, 
uma única terra, que é o ser humano. Que algo que acontece do outro lado do mundo, pode impactar 
fortemente a vida de todo o nosso planeta. É o famoso efeito borboleta. 

As pessoas olharão mais para a sustentabilidade, para o bem-estar da natureza, o bem-estar climático, 
porque de nada importa trilhões, quatrilhões de dólares no mercado de capital, se o planeta e a humanidade 
não tiverem saúde. 

Criaremos acordos, tratados e medidas preventivas para que outras crises não aconteçam. Crises 
econômicas, crises de saúde, guerras. Porque nessa crise, descobriremos que o mundo se globalizou, o mundo 
se fortaleceu, a acessibilidade da informação é alta, a expectativa de vida disparou, mas que no fundo, no 
fundo, continuamos muito frágeis e que existem algumas lógicas que precisam ser equilibradas ou subvertidas, 
como a lógica da disputa, a lógica da competição insana e a lógica do egoísmo. 

Se o mundo não renascer, vai no mínimo assumir uma outra roupagem. Essa crise trará aprendizados, 
forças e parcerias entre nações e pessoas, entre colaboradores e empresas e entre famílias, que nunca antes 
pudesse ter sido imaginada. Ao final de tudo isso, teremos pais e filhos pedindo perdão um ao outro e que em 
meio do caos, do desespero, da incerteza, é o amor que mais nos fortalece e que nos dá vontade de seguir em 
frente. 

Marcus Marques, acelerador empresarial. 01/04/2020 
 
O texto de Marcus Marques traz uma perspectiva otimista para o mundo depois da pandemia de 

coronavírus que acomete o planeta em 2020. E você, o que pensa a respeito do assunto? Para você, o mundo 
realmente vai passar por uma transformação de hábitos, costumes, valores? Ou nada disso mudará posturas e 
comportamentos de pessoas, de nações frente às relações econômicas, interpessoais? 

Com base nas ideias presentes nos textos motivadores e valendo-se tanto de outras informações que você 
julgue pertinentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa, 
na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema: 

 
O mundo vai ser melhor depois da pandemia de Covid-19? 

 
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. 
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SEMANA I 
ITA - Rogger 

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

abaixo. 
Manipulação de dados na internet: entre censura e responsabilidade social 

Item 1 
Uma nova censura: burocracia, bloqueios e algoritmos 

Por Silvia Meirelles em 04/02/2020 na edição 1073 
Publicado originalmente no site objETHOS 

Muitas vezes, quando falamos em censura, remetemos à censura vivenciada na época do regime militar 
brasileiro. Nesse período, o país sofreu ações institucionais que dificultavam o acesso às informações 
consideradas subversivas; era um cerceamento abrupto e vinculado à tortura física e psicológica, o que acabou 
prejudicando a produção jornalística e cultural. Atualmente, podemos identificar outros tipos de censura, 
também abruptas e danosas, mas que se apropriam de trâmites burocráticos, algoritmos de grandes empresas 
de tecnologia da informação e das possibilidades de conexão no ciberespaço. São as novas faces da censura 
que estão sendo apresentadas aos brasileiros. 

O jornalista Joel Simon comenta que estamos diante de uma nova face da censura, na qual os governos 
e outras instituições que não são estatais operam com novas formas de reprimir a imprensa, jogando com a 
grande quantidade de informações que recebemos. O jornalista Felipe Pena destaca que a censura é exercida 
de forma abrupta e não segue preceitos formulados por agentes representativos da sociedade, caracterizando-
se por ser uma ação típica de regimes ditatoriais. Além da censura instituída por governos, vivemos um 
cerceamento derivado da estrutura do capitalismo global, em que o poder econômico dita o que fazer e como 
fazer. No cenário atual, em que se observa o crescente número de governos que criam obstáculos à liberdade 
de informação e a consolidação de empresas de TI com um grande poder econômico e um certo controle do 
fluxo de informações, somos cerceados por toda uma estrutura que acaba por interferir na produção e difusão 
de informações. 

[...]  
Bigtechs também censuram 

Grandes empresas das telecomunicações também estão praticando um tipo de censura que impede o 
acesso às informações. Conforme The Intercept Brasil denunciou, os provedores de internet Claro, Vivo e Net 
bloquearam acesso ao site Women on Waves, que fornece informações sobre direitos sexuais e aborto seguro. 
O bloqueio ao site pelas empresas não é transparente e não apresenta uma justificativa aos clientes, sendo 
considerado um tipo de censura invisível. The Intercept Brasil destaca que os provedores de internet só podem 
bloquear o acesso a sites com conteúdo ilegal e que, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 
informações sobre métodos abortivos seguros são públicas – segundo a legislação brasileira, o crime está em 
praticar o aborto. 

[...] Esse tipo de censura invisível demonstra a força das empresas de telecomunicação, que podem 
utilizar seu poder econômico para determinar o que a população pode ou não acessar. 

Assim como as empresas que fornecem conexão podem cercear o acesso a informações, os motores de 
pesquisa e os aplicativos de redes sociais, com seus algoritmos nebulosos, são capazes de esconder 
informações e dificultar interações. Quais os critérios do Google para os resultados apresentados nas primeiras 
páginas de uma busca? Se, no início da história do buscador, os critérios eram número de acessos e relevância 
dos domínios, atualmente outros critérios interferem na ordem apresentada para o resultado da pesquisa e, 
dependendo o tamanho do resultado, a tendência é o internauta consultar apenas as primeiras páginas, 
viciando as respostas do sistema. Além disso, quando usamos apenas o Google para fazer uma pesquisa na 
internet, estamos descartando páginas que não estão indexadas pelo buscador. O The Intercept Brasil já 
denunciou que o agregador Google News esconde o TIB nas suas recomendações. 

[...] 
Os aplicativos de redes sociais trazem restrições que não são explicitadas aos seus usuários e, além 

disso, configurações podem ser alteradas sem o devido esclarecimento, interferindo no acesso a outros perfis e 
suas publicações. O aplicativo chinês Tik Tok, que é utilizado principalmente por adolescentes e está se 
difundindo rapidamente entre os internautas brasileiros, ficou conhecido por suprimir críticas a sistemas de 
governo, principalmente sobre o comunismo chinês. Nas regras comunitárias, o Tik Tok explicita a necessidade 
de obedecer à legislação local, mas não deixa claro se o sistema identifica as diferentes legislações dos países 
onde o aplicativo é utilizado e se isso interfere no acesso aos conteúdos publicados pelos usuários. 

Se temos uma censura que opera com a burocracia, com os algoritmos e as restrições na conexão, cabe 
ao jornalismo identificar esses cerceamentos que não são devidamente informados à sociedade, 
problematizando os interesses por trás de tal impedimento. Como Joel Simon destaca, nesse cenário de 
excesso de informações é preciso identificar o que não sabemos e investigar o que motiva a existência dessa 
lacuna. Assim, para os que acreditam que os jornalistas são uma espécie em extinção, como o presidente 
Bolsonaro declarou recentemente, pode-se observar que o trabalho jornalístico é cada vez mais importante na 
busca pela transparência das decisões e na luta contra o cerceamento às informações. 

*** 
Silvia Meirelles é pós-doutoranda no PPGJOR/UFSC e pesquisadora do objETHOS. 
http://teste.observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/uma-nova-censura-burocracia-

bloqueios-e-algoritmos/ 
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Item 2 
Facebook, Google e Twitter, assim como as empresas de tecnologia em geral, passam uma imagem de 

serem “limpas”. Mas assim como o lixo eletrônico é enterrado longe dos nossos olhos em países africanos, 
empresas terceirizadas escondem o lixo psíquico das redes sociais. O documentário “The Cleaners” 
(2018) acompanha trabalhadores terceirizados de Manila (Filipinas) que fazem a moderação dos conteúdos das 
redes sociais: vídeos terroristas, auto-mutilação, pornografia infantil e suicídio ao vivo são submetidos ao 
código binário “excluir/ignorar”. Um lixo psíquico tão tóxico que muitos funcionários se matam ou se afastam 
por sérios transtornos psíquicos. Mas também a terceirização dos serviços de moderação se torna uma forma 
secreta de censura e filtragem da realidade, modelando nossa percepção do mundo de acordo com os 
propósitos das gigantes do Vale do Silício. Com a terceirização, elas acabam se eximindo de qualquer 
responsabilidade, seja legal, política ou humana. 

[...] 
 Um serviço que deve ser secreto e anônimo, porque é sujo e, muitas vezes, imoral. Afinal, assim como 

criamos a melhor imagem de nós mesmos em nossas relações com os outros, também essa hiper IA vai querer 
mostrar seu melhor lado para os usuários: a hiper IA existe para que cada um compartilhe seus melhores 
sentimentos e experiências com os outros em qualquer ponto do planeta. 

Essa instância secreta do superego digital das gigantes do Vale do Silício já existe: são os “cleaners”, 
empresas terceirizadas para fazer a moderação dos conteúdos do Facebook, Youtube e Twitter. Em geral, 
sediadas em lugares pobres e periféricos como em Manila, Filipinas. 

Para os candidatos a esse trabalho, conta o glamour de trabalhar em empresas de tecnologias em 
prédios pós-modernos espelhados e um salário acima da média de um país pobre. Mas o custo psíquico de 
assistir em média 25 mil fotos e vídeos por dia, para julgar se deve ser ignorado ou excluído, é alto: depressão, 
suicídio ou apatia emocional. 

Mas, consideram-se importantes, pois são moderadores que protegem a sociedade de ver postagens de 
crimes, conteúdo sexual impróprio e discursos de ódio. Pelo menos, é o que é inculcado nas cabeças desses 
empregados durante o treinamento. 

https://jornalggn.com.br/noticia/entre-o-lixo-psiquico-digital-e-a-censura-na-internet-no-documentario-
the-cleaners-por-wilson-ferreira/ 

 
Item 3 

Shadowban no Instagram: a punição que esconde seus posts 
6 de novembro de 2019 por Alexandre Correa Deixe um comentário 

[...] 
O que é Shadowban no Instagram 

O Shadowban é a suposta punição do Instagram para as contas que usam hashtags que infringem os 
termos de uso da rede social. O termo entrou em alta aqui no Brasil após postagens que profissionais de pole 
dance serem punidas por uso indevido de hashtags referentes à dança. 

shadowban no instagram 
Influenciadores digitais também já relataram problemas semelhantes.  

Gabriela Sales, por exemplo, que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, teve algumas de 
suas hashtags próprias bloqueadas no início do ano sem aviso prévio. 

Entende-se que esconder as postagens é a forma do Instagram ter controle sobre os posts que violam 
suas diretrizes. Por isso, todas as hashtags proibidas ou que estão sob revisão da rede social têm seus 
conteúdos bloqueados. 

Às vezes o conteúdo da postagem em nada fere os termos de uso do Instagram, mas só a inclusão da 
hashtag errada é o suficiente para a conta sofrer Shadowban por violação. 

[...] 
Como o Shadowban funciona 

O Shadowban funciona da seguinte forma: bloqueia conteúdos do usuário da ferramenta de pesquisa e 
da linha do tempo dos seus seguidores.  

O perfil continua ativo, mas fica estagnado. As publicações ficam escondidas das pessoas que seguem a 
conta e o conteúdo não aparece no feed das hashtags. Só é possível encontrá-las quando o seguidor entra 
diretamente na página da conta. 

Como as hashtags são o que dão maior alcance e atraem novos seguidores, a conta punida pelo 
Shadowban perde alcance e, consequentemente, engajamento. 

E, como expliquei antes, não há qualquer aviso ao dono da conta quando isso ocorre. O mais comum é 
o usuário perceber quando constata uma queda de engajamento e seus seguidores começam a dizer que não 
estão encontrando as publicações. 

[...] 
A punição pode durar até 1 mês a partir do momento que a conta passa a estar de acordo com os 

termos de uso. É bom, inclusive, entrar em contato com o suporte da o Instagram para explicar a situação. 
[...] 

As hashtags proibidas pelo Instagram são aquelas que se referem aos assuntos banidos pela rede 
social, como pornografia, tráfico de drogas, discursos de ódio, entre outros. 

Contudo, mesmo parecendo bem clara, essa regra ainda pode causar confusão.  
Foi o caso da hashtag “sextou”, que foi usada por estrangeiros para compartilhar pornografia no ano 

passado… 
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Sem saber disso, vários brasileiros acabaram sofrendo Shadowban por utilizar a hashtag, mesmo sem 
intenção de ferir as diretrizes da rede social. 

[...] 
Termos populares e aparentemente inofensivos, como “iphone” e “photography” (fotografia) não são 

autorizados pela rede social. A hashtag  “follow” também é uma das constantemente bloqueadas.  
De acordo com o cofundador do Instagram, Mike Krieger, estas palavras não são permitidas porque 

eram usadas de forma indiscriminada e o conteúdo não era relevante. 
Já outros termos, como “proanorexia” e “thinspiration” (inspiração magra) foram banidos por 

incentivarem a promoção da anorexia e da cultura da extrema magreza, ferindo as diretrizes do Instagram. 
[...] 

https://ecommercenapratica.com/shadowban-no-instagram/ 
 

SEMANA I 
Unicamp - Raul 

 
Escolha uma das propostas para elaborar seu texto. 

 
Proposta A – comentário crítico 
 
Leia a resenha da pagina Cinema com Crítica sobre o filme “O poço”: 

 
Enigmático como era Cubo e semelhante a O Expresso do Amanhã, mas verticalizando a divisão de classes 

que era horizontal e adicionando o aspecto do aleatório, a alegoria social de #OPoço é acessível, direta e bem 
executada: revelar como a decisão dos que mais têm em relação à comida que vem do andar 0 (o céu, se 
preferirem, com direito inclusive à música de violino no lugar da harpa dos anjos) afeta os que menos têm nos 
andares inferiores, cujo piso multiplicado pelos 2 moradores tem uma simbologia óbvia. A comida pode ser 
substituída por quaisquer recursos finitos, como o dinheiro. Então ao mesmo tempo em que a narrativa critica o 
modelo acumulador e egoísta capitalista - posto a prova nesta pandemia -, ainda explica por que o socialismo 
ou comunismo (como Goreng é chamado pejorativamente depois de sugerir o racionamento de comida) 
também não funcionariam, pois exigiria que o homem fosse naturalmente bom, conceito filosófico inaplicável se 
pensarmos que Thomas Hobbes afirmava ser o homem o lobo do homem. 

O aspecto randômico dos andares ajuda a comprovar que riqueza ou pobreza é acaso da Administração, 
entidade que não vemos, nem conhecemos na narrativa. Assim, nossas chances na sociedade dependem, a 
rigor, de onde nascemos etnográfica e geograficamente (tarefa de Deus, portanto?). Se em um país miserável 
ou em uma família pobre, dificilmente conseguiremos subir todos os muitos andares ao topo; o contrário é 
aplicável. Além disto, o desfecho revela, em metáfora, a solidariedade espontânea: a esperança de que a 
trajetória quixotesca do protagonista contra os moinhos da ganância tenha um fim feliz, mesmo que o andar de 
cima continue a estimular a briga pela sobrevivência por algo que deveria ser direito universal: a dignidade. 

 
Elabore um COMENTÁRIO sobre a resenha acima, concordando ou discordando, total ou parcialmente, da 

opinião do autor. Use argumentos. Seu texto deve ter cerca de 20 linhas. 
 

Proposta B 
 

CIÊNCIA 
O mundo pós-coronavírus 
Neurocientista Stevens Rehen aborda mudanças em diversas áreas da sociedade após a pandemia 
Por Murilo Bomfim 
Revista Exame Publicado em 12 abr 2020, 09h01 

 
O neurocientista Stevens Rehen 
 
Para a o neurocientista Stevens Rehen, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador 

no Instituto D’Or, a pandemia da covid-19 terá impactos amplos na sociedade, nas mais diversas áreas. 
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Que mundo encontraremos após a pandemia do coronavírus? Que lições teremos aprendido? Como 
passaremos a lidar com a saúde?  
 
A seguir, o depoimento de Stevens Rehen: 
Atenção à ciência e ao ensino à distância 

 
Vamos ter de olhar com muito mais carinho e atenção para a ciência. O investimento na área vai ser um 

objeto de discussão política. Há pouco tempo falávamos sobre a hipótese do ensino em casa, muita gente 
sugerindo que isso tomasse uma dimensão mais ampla. Quem tem vivenciado isso na quarentena, com o 
chamado homeschooling, percebe que não é algo trivial. Isso deve mexer com a valorização do professor, além 
de influenciar nas ferramentas e na forma de ensinar à distância. 

A percepção da importância da ciência não deve ocorrer nesse governo, que é muito particular. É algo a ser 
pensado mais nas novas eleições. A importância da ciência, da educação, do sistema público, são temas que 
vão entrar no próximo debate. A situação que estamos vivendo é muito aguda, quem votar vai estar com isso 
nas costas, as perdas, o fato de ter ficado doente. Para este governo, não há grande movimento do MCTIC — e 
vemos o movimento contrário do presidente em relação ao Ministério da Saúde. Não tenho esperanças neste 
governo, com vários cortes de bolsas e discussões sobre a retirada de gratificações em universidades. 

 
Elabore uma CARTA DE LEITOR, em que você concorde ou discorde da opinião do cientista, total ou 

parcialmente. Lembre-se das convenções estruturais da carta ao escrever seu texto, que deve ter cerca de 20 
linhas. 
 

SEMANA I 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 

 
São tempos difíceis de quarentena, não há como negar. Se um tempo atrás nos dissessem que 2020 

começaria com o mundo sofrendo uma pandemia de coronavírus, muitos não acreditariam. 
O isolamento social já é uma realidade em muitos países. Para lidar com situação é preciso cuidar da saúde 

mental também. 
Somos seres humanos e, por mais que nos esqueçamos a maior parte do tempo, somos frágeis. Como 

dizem por aí: “A vida é um sopro”. 
Não estamos sendo afetados pela 3ª Guerra Mundial nem por alienígenas que querem dominar a Terra. 

Estamos sendo atacados por um vírus que não conseguimos ao menos enxergar. 
O nosso maior inimigo no momento nem dá as caras para se apresentar formalmente. Ele está invisível por 

aí, contaminando mais e mais pessoas ao redor do mundo todo. 
E isso gera consequências complicadas para todos. Não estamos falando apenas das mortes, apesar desta 

ser a pior parte, mas também dos efeitos nocivos na economia e das mudanças drásticas na rotina da 
população. 

Aqui no Brasil, muito antes do coronavírus desembarcar, já havia dados da Organização Mundial da Saúde 
apontando que somos o país mais ansioso do mundo. E agora? Como fica a situação em tempos de isolamento? 

 

Disponível em< https://www.vittude.com/blog/quarentena-como-manter-a-saude-mental/>.Acesso em 31 mar. 2020. 
 

TEXTO II 
 
Há 190 anos a Academia Nacional de Medicina realiza, semanalmente, sua reunião científica. Em tempos de 

pandemia, agora esses encontros são virtuais e acompanhei o da última quinta-feira (26), cujo tema, como não 
poderia deixar de ser, era o novo coronavírus. O psiquiatra Antonio Egidio Nardi, que também é membro da 
Academia Brasileira de Ciências e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), discorreu 
sobre o risco de depressão nesse período de isolamento social. Ele afirmou que, apesar de todos os desafios 
que o mundo está enfrentando, é um erro colocar a saúde mental em segundo plano: “é natural que as pessoas 
só falem do novo coronavírus e da crise, mas é importante buscar outros assuntos. Essa saturação temática 
gera pensamentos obsessivos, fóbicos, hipocondríacos, que podem levar a um quadro de transtorno de 
ansiedade e depressão”. 

O estresse do confinamento por um período cuja duração ainda desconhecemos e o medo de encarar uma 
doença que pode levar à morte têm forte impacto em nosso equilíbrio, principalmente para quem mora sozinho 
– segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem 4.3 milhões de idosos vivendo 
nesta situação. “A solidão é fator de risco para a depressão e para o abuso do consumo de álcool”, alertou o 
psiquiatra, que listou diversos cuidados que devem ser observados: 

1) A atividade física é indispensável para manter a saúde mental. Mesmo dentro de casa, todos devem 
tentar se exercitar. 

2) Respeitar as horas de sono também é fundamental. Sem sair, muita gente acaba virando a noite vendo 
TV e altera seu relógio biológico. 

3) Ter uma alimentação saudável. 
4) Conversar diminui bastante o estresse, mas ele lembra que, quando a família inteira divide o 

confinamento, é igualmente necessário garantir momentos de privacidade. 
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5) Tentar se engajar em atividades lúdicas e fazer coisas prazerosas, como ler, assistir a uma série ou 
procurar cursos on-line, inclusive porque há diversos grátis. 

“É importante evitar pensamentos negativos. Há muitas informações equivocadas na internet, é 
imprescindível escolher fontes confiáveis para se informar”, ressaltou. Para os pacientes que fazem tratamento, 
o doutor Nardi disse que não haverá falta de medicamentos e que o atendimento presencial ainda está sendo 
feito. “São muitos os desafios, como a convivência em ambientes pequenos e o longo período de confinamento. 
Nos sentimos frágeis, ameaçados e sem controle e precisamos nos cuidar, porque não há saúde sem saúde 
mental”, finalizou. 

Disponível em:< https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2020/03/31/como-evitar-a-ansiedade-e-a-
depressao-causadas-pelo-isolamento.ghtml >.Acesso em 31 mar. 2020. 

 
TEXTO III 

 

 

 
 

Disponível em < http://www.teoeominimundo.com.br/2020/03/14/tirinha-diario-da-pandemia-1>Acesso em 31 mar.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 aumento da ansiedade em tempos de isolamento social 

 
SEMANA I 

UFU - Vanessa 
 

Texto 1 - Conar abre representação contra live de Gusttavo Lima por propaganda irregular de 
bebida 

Conselho recebeu denúncias por 'potencial estímulo ao consumo irresponsável' sem restrição a menores; 
Ambev diz ao G1 que orienta artistas a seguir regras, mas lives podem ter tido erros e vai reforçar pedido. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu nesta quarta-feira (15) 
representação ética contra ações publicitárias de bebida alcóolica nas lives de Gusttavo Lima. 

A representação aponta a responsabilidade da Ambev e do cantor pelas transmissões "Live Gusttavo Lima - 
Buteco em Casa" e "Buteco Bohemia em Casa". Nestes vídeos transmitidos ao vivo, Gusttavo aparece bebendo 
cerveja com marcas em destaque. 
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A Ambev disse ao G1 que orienta artistas das lives que patrocina a seguir as regras do Conar, mas 
algumas transmissões, por serem espontâneas, podem ter tido desvios, e que a empresa vai reforçar esse 
pedido. 

A assessoria de Gusttavo Lima disse que só iria se manifestar em resposta a ser enviada diretamente ao 
Conar, e que não vai comentar o caso agora. 

"A representação foi aberta a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores, que 
consideraram que as ações publicitárias carecem de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária para a publicidade de bebidas alcoólicas", diz o Conar. "A denúncia cita a falta 
de mecanismo de restrição de acesso ao conteúdo das lives a menores de idade e a repetida apresentação de 
ingestão de cerveja, em potencial estímulo ao consumo irresponsável do produto", completa o texto divulgado 
pelo conselho. 

Em seu site, o Conar diz que este tipo de ação publicitária deve ser feita com a divulgação responsável de 
bebidas alcoólicas e sem diminuir os cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes. 

O conselho diz que aguarda defesas da Ambev e de Gusttavo Lima ao seu Conselho de Ética, ou que eles 
adaptem o conteúdo publicitário às regras. Os vídeos foram transmitidos ao vivo, mas continuam no ar. 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/15/conar-abre-representacao-contra-live-de-gusttavo-lima-por-propaganda-
irregular-de-bebida.ghtml 

 
Texto 2 - Bruno e Marrone fazem live sertaneja no YouTube durante quarentena 
Bruno e Marrone realizaram sua live durante a quarentena por causa do novo coronavírus nesta quinta-

feira (9) por mais de quatro horas. A transmissão chegou a ser assistida por mais de 1,2 milhão de pessoas. 
A apresentação durou mais do que o dobro do tempo anunciado. No fim, seguiu a linha das muitas 

horas de show já apresentadas por Gusttavo Lima (mais de 5 horas), Jorge e Mateus (mais de quatro horas) 
e Marília Mendonça (quase três horas e meia). 

O repertório foi focado nas canções mais antigas. O show on-line serviu de prévia da turnê 2020 "O Melhor 
de Bruno & Marrone", que seria lançada no final de março em São Paulo. 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/09/bruno-e-marrone-fazem-live-sertaneja-no-youtube-durante-quarentena.ghtml 
 
SITUAÇÃO A – Suponha que você seja um(a) cantor(a) que também participou de uma “live” nesse 

período de pandemia. Decide, então, em nome da classe artística, escrever uma CARTA ABERTA, que será 
publicada em suas redes sociais, posicionando-se a respeito da continuidade da rigidez em relação às normas 
de publicidade estabelecidas pela instituição regulamentadora em uma situação atípica como a atual (atenção: 
você pode concordar com esses preceitos ou não) . Essa carta tem o objetivo de reivindicar, junto às 
autoridades responsáveis, ações consistentes para a garantia do entretenimento à população de forma 
consciente e responsável. Para estruturar a sua argumentação, utilize também informações apresentadas nos 
textos motivadores, parafraseando-os. 

SITUAÇÃO B: Nesse momento de quarentena, muitos cidadãos estão em casa sem contato físico com 
amigos e familiares, adaptando-se a uma nova realidade. Imagine que você seja um deles e que tenha 
assistido a umas das “lives” do cantor Gusttavo Lima. Redija um RELATO contando a sua experiência e 
narrando como a apresentação  afetou você e sua família. 

SITUAÇÃO C: Imagine que você seja um jornalista e que seja chamado para cobrir um fato na sua cidade. 
Ao chegar ao local solicitado – um condomínio de luxo de Uberlândia – depara-se com um episódio envolvendo 
aglomeração na porta da casa de um artista famoso que estava fazendo uma “live”. Com base nos 
acontecimentos das últimas semanas envolvendo a questão do coronavírus, crie uma NOTÍCIA sobre esse 
episódio para ser publicada no jornal em que você trabalha. 

Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha 

a proposta com a qual você tenha maior afinidade.  
B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, 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 

escolhida que você pretende abordar. 
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.  
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema que escolheu, sua 

redação será penalizada. 
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SEMANA II 
ENEM - Raul 

 
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 Enfrentamento da propagação de doenças virais no século XXI, 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 

 
TEXTOS MOTIVADORES  
Texto 1 

[...] Doenças tropicais como a malária, a doença de Chagas, a doença do sono (tripanossomíase humana 
africana, THA), a leishmaniose visceral (LV), a filariose linfática, o dengue e a esquistossomose continuam 
sendo algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Essas enfermidades, 
conhecidas como doenças negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma 
necessidade médica importante que permanece não atendida. Embora as doenças tropicais e a tuberculose 
sejam responsáveis por 11,4% da carga global de doença, apenas 21 (1,3%) dos 1.556 novos medicamentos 
registrados entre 1975 e 2004, foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. Portanto, 1.535 
medicamentos foram registrados para outras doenças. [...] (Agência Fiocruz de Notícias, com adaptações. 
Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/doen%C3%A7asnegligenciadas)  

  
Texto 2  

O mais recente Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indica que 30.763 casos de dengue foram 
notificados no Brasil apenas nas primeiras semanas de 2020. O número corresponde ao período de 29 de 
dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020. Até o momento, foram confirmadas cinco mortes por dengue (uma 
no Acre, uma em São Paulo e três no Mato Grosso do Sul). Permanecem em investigação 27 mortes. De acordo 
com o ministério, a incidência dos casos de dengue retorna ao "canal endêmico", de epidemia. O número mais 
baixo registrado nas últimas semanas de dezembro foi causado, de acordo com o Ministério, por "atraso de 
digitação das notificações". O estado de São Paulo concentra 33,4% dos casos prováveis do país, com mais de 
10 mil casos. Em seguida vem o Paraná, com 8.463 registros. As maiores concentrações de casos por 
habitantes estão no Acre e Mato Grosso do Sul. A região com maior incidência é o Centro-Oeste, com 32,5 
casos/100 mil habitantes, seguida pelo Sul, com 28,86 casos/100 mil, Sudeste, com 15,1 casos/100 mil, Norte, 
com 10,6 casos/100 mil, e Nordeste, com 2,68 casos/100 mil.  Em 2020, foram confirmados 24 casos de 
dengue grave e 158 casos de dengue com sinais de alarme. Outros 49 casos permanecem em investigação. 
[...] (O Globo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/nos-primeiros-dias-de-2020-brasil-
teve-mais-de30-mil-casos-de-dengue-pelo-menos-5-mortes-24232854)  

  
Texto 3 

[...]  
O número atual de jovens infectados com a sífilis chocam. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 

2016, pessoas entre 20 e 29 anos foram as que mais adquiriram sífilis, compondo 34% dos casos no país. A 
faixa etária em segundo lugar é a de 30 a 39 anos, representando 22%. [...] Epidemia ou não, a realidade é 
que essa IST está em alta entre os jovens e não só no país. Nos Estados Unidos, quem mais contrai a infecção 
são as mulheres mais novas, geralmente universitárias. No Brasil, os homens são maioria e representam 60% 
dos contaminados com sífilis. O Ministério da Saúde aponta, desde 2010, tendência no crescimento da 
notificação de doença em pessoas de 13 a 29 anos.  O motivo, em ambos os países, parece ter a ver com 
negligência. “Por ser uma doença muitas vezes sem sintomas, ela aparentemente some sozinha e volta anos 
depois. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem e não procura diagnóstico. Faltam informações nos postos de 
saúde e o uso da camisinha”, comenta a ginecologista Karen Claussen. [...]  

 (Maria Inês Dolci. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mariaines/2020/03/cartoes-de-lojas-podemfazer-mal-ao-seu-
bolso.shtml)  

  
Texto 4  

O que é coronavírus? (COVID-19)  
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi 

descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-
19). Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 
que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A 
maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais 
propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam 
humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. O que você precisa saber e 
fazer.  

Como prevenir o contágio: 
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(Ministério da Saúde. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/)  

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 - Renato 

 
Leia os textos que seguem. 

 
Texto 01 

 
O livro é a melhor embalagem para se conservar o espírito – dizia meu pai. 
Ele era ótimo nas frases. 
A biblioteca de casa era então um depósito de umas dez mil embalagens. Eu passava as manhãs inteiras lá 

dentro, sozinho, vasculhando cada canto, tomando cuidado para colocar tudo de volta nos seus lugares. 
Aprendi a ler muito depressa. E lia qualquer coisa, geralmente sem entender nada. 
– Os livros são como janelas. 
E eu me debruçava sobre dicionários, enciclopédias, revistas, livros de todos os assuntos, poesia, 

medicina, direito, romances. Nem sabia do que tratavam. Apenas os abria ao acaso e lia, maravilhado com a 
minha ignorância. (...) Havia um mundo infinito de ideias ali, e a única forma de encará-lo era com o 
pensamento livre. 

(JAF, Ivan. Manual de sobrevivência familiar. São Paulo: Atual, 1997) 
 

Texto 02 
Termos consciência de nossa ignorância é um grande passo para o conhecimento. 

(GOETHE. As afinidades eletivas). 
 

Texto 03 
Todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. 

(CORALINA, Cora. Entrevista à Folha de S.Paulo, 1982) 
 
Com base nas ideias presentes nos textos motivadores e valendo-se tanto de outras informações que você 

julgue pertinentes quanto dos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa, 
na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema:  

 
APRENDER E ENSINAR: NOVAS FORMAS DE CONHECIMENTO NA SOCIEDADE ATUAL 

 
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. 
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SEMANA II 
ITA - Yuri 

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

abaixo. 
Os desafios do sistema único de saúde (SUS) no Brasil. 

 
TEXTO I 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

O Sistema Público de Saúde resultou de décadas de luta de um movimento que se denominou Movimento 
da Reforma Sanitária. 

Foi instituído pela Constituição Federal (CF) de 1988 e consolidado pelas Leis 8.080 e 8.142. Esse Sistema 
foi denominado Sistema Único de Saúde (SUS). 

Algumas características desse sistema de saúde, começando pelo mais essencial, dizem respeito à 
colocação constitucional de que Saúde é Direito do Cidadão e Dever do Estado. 

A relevância pública dada à saúde declarada na CF tem o significado do destaque e proeminência da saúde 
entre tantas outras áreas e setores. Destaque-se que foram consideradas como de relevância pública tanto a 
saúde pública como a privada. Os juristas entendem nessa relevância pública uma limitação ao simples 
entendimento de que a saúde seja apenas, pura e simplesmente, um bem de mercado. Os serviços privados de 
saúde, além de serem de relevância pública, estão subordinados à Regulamentação, Fiscalização e CONTROLE 
DO SUS. Aí se incluem tanto o sistema privado lucrativo exercido por pessoas físicas ou jurídicas individuais ou 
coletivas, prestadoras ou proprietárias de planos, seguros, cooperativas e autogestão, quanto o sistema privado 
não lucrativo, filantrópico ou não. Incluem-se: hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios bioquímicos, 
de imagem e outros, de todas as profissões de saúde e com todas as ações de saúde. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142013000200002 Acesso em 20 outubro 2019 
 
TEXTO III 

Em 2010, o Brasil gastou apenas 10,7% de seu orçamento público total com a saúde, quase 5% a menos 
que a média mundial e cerca de 1,5% a menos que outros países emergentes. Nesse caso, o maior problema é 
que não há uma lei determinando qual  deve ser o investimento percentual do governo federal no SUS. Assim, 
em 1990 mais de 70% da receita foi para a saúde, caindo vertiginosamente para os 10,7% já citados em 2010. 
E por mais que no ano seguinte (em 2011) esse valor tenha aumentando, a redução é sistemática e 
preocupante. 

Além disso, com a transição demográfica da população para uma faixa etária mais elevada e a 
incorporação de tecnologias ao sistema de saúde, a expectativa é de que o sistema fique cada vez mais caro. 
Assim, embora o gasto per capita tenha aumentado de 170 dólares em 2000 para 466 dólares em 2010, o 
Brasil ainda se mantém abaixo da média mundial (que é de 571 dólares per capita). 

 
Disponível em: http://www.mv.com.br/pt/blog/alguns-dados-sobre-a-saude-publica-brasileira-em-que-voce-precisa-ficar-de-olho Acesso 

em 20 mar. 2020 
TEXTO IV 

 
Disponível em: https://soumaissus.blogspot.com.br/2015/ Acesso em 20 out 2019 
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Texto V 

 
www.ibge.gov.br  

 
 

SEMANA II 
Unicamp - Vanessa 

 
TEXTO 1 - Governo terá acesso à localização de celulares para monitorar quarentena 
As operadoras garantiram nesta quinta (2) que a ideia é só acompanhar o deslocamento da população – 

sem revelar a identidade do dono de cada aparelho. 
Por Bruno Vaiano 
Publicado em 3 abr 2020, 12h15 

 
(Malte Mueller/Superinteressante) 

 
Na sexta-feira passada (27), o Ministério da Ciência, Inovação, Tecnologia e Comunicação publicou um 

vídeo no Twitter em que Marcos Pontes anuncia uma colaboração do Governo Federal com as cinco principais 
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operadoras de telefonia móvel do País para rastrear a localização de 222,2 milhões de linhas. O objetivo é ficar 
de olho em aglomerações e antever o espalhamento do novo coronavírus. O vídeo foi apagado logo em seguida 
sem justificativa por parte do MCITC, mas usuários salvaram o conteúdo na íntegra. Na quinta (2), as 
operadoras finalmente oficializaram a medida. As informações são do UOL Tilt.  
 
PUBLICIDADE 

“As operadoras – Algar Telecom, Claro, Oi, Tim e Vivo, atuando em parceria – vão fornecer os dados de 
mobilidade originados pelos celulares nas redes móveis ao MCTIC, que possui uma sala de acompanhamento do 
tema e poderá disponibilizar as informações a todas as esferas do poder público”, afirmou o Sinditelebrasil, 
sindicato das empresas de telefonia, em um release publicado quinta (2) de manhã. 

Eles garantiram que “os dados fornecidos visam exclusivamente o combate à covid-19. Estarão em nuvem 
pública (data lake) e organizados de forma agregada (…) e anônima, de acordo com as normas da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e do Marco Civil da Internet”. Pontes também garantiu que não haverá 
problemas de privacidade. Caso você esteja se perguntando, um data lake é um repositório de dados 
desestruturado, com as informações em estado bruto. Não se parece em nada com uma planilha de Excel. 

Em uma metrópole, é possível usar a localização das antenas a que cada chip se conecta para acompanhar, 
ao longo do dia, o deslocamento de milhares ou milhões de pontinhos dos subúrbios para o centro ou vice-
versa nos horários de pico. Os pontinhos não são identificados, mas o movimento da população como um todo 
é visível em um mapa. 

Com as medidas de distanciamento social e home office, houve uma queda sensível no movimento 
pendular diário de trabalhadores e estudantes. Neste contexto, aglomerações anormais de pessoas podem se 
sobressair. 

As operadoras já haviam percebido isso: em 26 de março, Leonardo Capdeville, CTIO da TIM, afirmou em 
entrevista ao UOL: “Depois das medidas de restrição, a gente vê que essa massa não se desloca e a 
concentração permanece naquelas áreas iniciais”. Inspirado em medidas parecidas implantadas na Coreia do 
Sul e na Itália, Capdeville afirmou já estar cooperando com a prefeitura do Rio de Janeiro. Na quarta (1º), a 
Telefônica (Vivo) também anunciou um acordo de cooperação com o governo de São Paulo para uso de dados 
de deslocamento. 

Fornecer essas informações às autoridades pode ajudá-las a acompanhar a pandemia, mas é essencial que 
tudo seja utilizado de maneira responsável e apenas para os fins anunciados. 

Em teoria, o uso de tais dados precisaria ser autorizado previamente pelos usuários, mas a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais abre exceções e prevê boas práticas (como excluir as informações assim que 
possível e utilizá-las apenas para a tarefa pré-determinada). Além disso, os estados e o Governo Federal 
declararam calamidade pública – o que flexibiliza algumas normas, afirmou Patricia Ellen, secretária de 
desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia de São Paulo à Reuters.  

A LGPD foi sancionada ainda no mandato de Michel Temer, em agosto de 2018, e entrará em vigor só em 
agosto deste ano. Ela prevê que os usuários de um serviço qualquer precisam autorizar o uso de seus dados 
antes do início da coleta e do armazenamento. O Art. 7º afirma que “o tratamento de dados pessoais somente 
poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular.” 

O Art. 7º ainda afirma, porém, que o uso dos dados também está autorizado “II – para o cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III – pela administração pública, para o tratamento e uso 
compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres (…)”.  

Outro trecho da lei diz que o consentimento é dispensável para dados considerados sensíveis nas mesmas 
duas hipóteses mencionadas nos incisos II e III ali em cima. Os dados sensíveis são definidos pela lei como 
dados pessoais “sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético 
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.” Não há menção a dados de localização.  
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 

SITUAÇÃO 1 - No livro “1984”, de George Orwell, uma distopia escrita em 1948, um mundo onde os 
grandes blocos que restaram (Oceânia, Eurásia e Lestásia) vivem em situação de frequente beligerância e o 
Estado monitora proximamente os passos, e até mesmo os pensamentos, dos seus cidadãos. A sociedade é 
bem definida e dividida entre Proletas (a base, cujo status é comparado aos animais), os membros do Partido 
(classe que faz a Estado funcionar) e o núcleo do Partido que dita as regras por meio de um governo 
centralizador e que lança mão de recursos tecnológicos para manipular o comportamento e, até mesmo mais 
do que isso: a consciência dos indivíduos. No mundo de Orwell, a privacidade é um luxo que poucos membros 
do Estado podem gozar. E mesmo assim só por alguns minutos. Ou uma “desvantagem” que acompanha os 
Proletas que vivem à margem da sociedade “privilegiada” e por isso não são supervisionados por Teletelas em 
seus quartos de cortiço no submundo de Londres em 1984.  

Após a leitura do texto motivador e com base nos inúmeros acontecimentos noticiados já no início de 2020, 
redija um ARTIGO DE OPINIÃO sobre A “profecia” de George Orwell em 1984 e a privacidade em 
nossos dias. 

No seu artigo de opinião, você deve: 
a) identificar e explicitar os dois principais posicionamentos sobre a questão tratada; 
b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
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O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto em que o autor expõe seu posicionamento 
diante de algum tema atual e de interesse de muitos. É um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre 
o assunto abordado, portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de 
informações coerentes e admissíveis. 

SITUAÇÃO 2 - Imagine que você seja um estudante de Direito e que, por ter tido acesso à matéria acima 
em uma aula, resolve redigir uma carta argumentativa para Ministro da Ciência, Inovação,Tecnologia e 
Comunicação - Marcos Pontes - posicionando-se a respeito da ideia de monitorar a localização dos cidadãos 
para controlar a disseminação do novo coronavírus no Brasil. 

a) Utilize trechos da matéria para concordar com as ideias ou para rebatê-las. 
b) Não se esqueça de utilizar o vocativo, o pronome de tratamento e as interlocuções adequadamente. 
c) Indique soluções para o problema no seu texto. 
d) Assine apenas com as suas iniciais (por exemplo: V.F.C.) 

A carta argumentativa é um tipo de correspondência com linguagem formal em que não há intimidade 
entre remetente/destinatário. Embora o foco seja um determinado tipo de argumentação, ela implica também 
algumas expectativas quanto à forma do texto. Por exemplo, é necessário estabelecer e manter a interlocução, 
usar uma linguagem compatível com o interlocutor, empregar referenciais espaciais e temporais, usar marcas 
de autoria ao longo de toda a carta, assinar quando for solicitado, entre outros.  
 

SEMANA II 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 

A mídia é composta pelos mais diversos meios de comunicação: cinema, televisão, rádio, internet, jornais, 
revistas, livros, panfletos, cartazes, outdoors. Enfim, tudo aquilo que comunica em massa, ou seja, que torna 
algo comum a todos ou a um grande número de pessoas, pode ser considerado mídia. E qual o papel da mídia 
na sociedade? Como ela pode influenciar na construção e formação cultural e política? 

Para a jornalista Marisa Sanematsu, a mídia informativa é um importante espaço de poder, debate e 
mediações de conflitos. Ela diz que ‘estar na mídia é sinônimo de existir. Define os assuntos sobre os quais as 
pessoas conversam dentro de casa, nas reuniões sociais, no ponto de ônibus e no trabalho. Em outras palavras, 
a mídia tem o poder de selecionar e hierarquizar temas, definindo prioridades. É nesse contexto que se pode 
afirmar que a imprensa tem muito poder e uma responsabilidade social muito grande na configuração da 
agenda de debates de uma sociedade’. 

Então, o papel da mídia na sociedade é informar, é definir os temas a serem discutidos, é expor ideias e 
formar opiniões. O papel da mídia é formar cidadãos conscientes e críticos. Mais do que tudo, o papel da mídia 
é ser leal com o seu público. Sendo assim, a parcela de colaboração da mídia na construção e formação política 
e cultural da sociedade é significativa. Afinal, a mídia atinge a massa, ou seja, a maioria. 

Apesar de todo esse belo discurso do papel da mídia, penso que ela não o tem desempenhado de forma 
verdadeira, eficaz e sincera. Ela tem desvirtuado sua ideologia e feito um papelão. Sim, é um papelão o que a 
mídia tem feito, pois ela própria desvirtua-se para desvirtuar uma sociedade inteira. Ela tem trabalhado em prol 
de interesses pessoais, empresariais e políticos, e não a favor do bem para a sociedade. A imprensa televisiva, 
escrita e falada tem cometido inúmeros casos de manipulação e distorção das informações. Ela mente, 
desmente mentindo e confunde. 

Infelizmente, aos poucos, a mídia e o seu verdadeiro papel estão sendo jogadas no lixo orgânico, aquele 
que nem mesmo dá para reciclar. Sugiro que a imprensa midiática deva preservar o pouco de responsabilidade 
social que ainda resta. Apesar de boa parte povo estar mais atenta a essa sujeirada toda da mídia, ainda 
existem aquelas pessoas inocentes que são iludidas e que, pior, ajudam a mentir junto à imprensa passando a 
frente as falsas informações. 

Disponível em<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/o-papelao-da-midia-na-sociedade/ >.Acesso em 14 abr. 
2020. 

 
TEXTO II 

 
O papel da mídia é, além de informar o público, fiscalizar e questionar o poder. Mesmo que não seja 

plenamente alcançada, a imparcialidade é a meta do jornalismo. 
Como qualquer ramo de negócio, empresas de comunicação têm seus interesses. Pensar o contrário seria 

ingenuidade. Jornais, revistas, portais, emissoras de rádio e TV sobrevivem graças aos anúncios de particulares 
e às verbas oficiais de publicidade. Encontrar o ponto de equilíbrio entre o interesse e a busca da verdade é o 
grande desafio. 

Disponível em< https://domtotal.com/artigo/7991/2019/02/a-imprensa-e-o-poder/>.Acesso em 14 abr. 2020. 
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TEXTO III 
 

 
Disponível em < http://angloresolve.plurall.net/press/question/1408830>Acesso em 14 abr.2020. 

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

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
A mídia e seu papel social  

 
SEMANA II 

UFU - Jaqueline 
 
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.  

 
 

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 abaixo. 
 
Escola regular ou especial? 

Na década de 1980, quando o ator Ariel era menino, prevalecia o conceito de que crianças como ele 
deveriam estar em instituições exclusivas para dar assistência a suas necessidades, e não em uma escola 
regular. Ariel chegou a fazer o maternal em uma escola comum, mas foi matriculado aos cinco anos na 
Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid), onde seus “colegas” também tinham a mesma 
síndrome que ele. 

“Apesar de ser politicamente correta a inclusão, acho que às vezes os pais focam tanto na inclusão que 
esquecem o incluído. Achei que era melhor ele estudar em uma escola que estivesse no ritmo dele”, explica a 
artista plástica Corinne Goldenberg, mãe de Ariel, que se preocupava com o possível sofrimento de ver o filho 
ficar para trás em relação aos demais alunos. “O que o Ariel aprendeu, ele aprendeu na escola especial.” 

Naquela época, era comum que as escolas recusassem a matrícula de alunos especiais. Foi o que 
aconteceu com Rita Pokk, “colega” de Ariel no filme e esposa do ator na vida real. “Bateram a porta na cara da 
minha mãe um monte de vezes”, relembra Rita, hoje com 32 anos. Ela conseguiu ser matriculada em uma 
escola particular aos 12 anos, depois de muito esforço da mãe. Para que a filha, já maior de idade, pudesse 
frequentar a quinta série no supletivo, a mãe precisou se matricular, fazer as provas e assistir às provas com a 
filha. Na sétima série, Rita percebeu que o currículo estava avançado demais para ela, e trocou a escola regular 
pela Adid para fazer amigos. Lá, ela fez teatro e conheceu Ariel. 

Hoje, a ONU e o governo brasileiro defendem que o lugar de todas as crianças é a escola convencional. O 
modelo aplicado pela rede pública de ensino é estruturado de forma a manter os alunos especiais na sala 
comum, mas com atividades de apoio individualizadas no contraturno, já que o aluno com deficiência 
intelectual tem outro ritmo de aprendizado, que em geral não corresponde ao que a escola está acostumada a 
esperar. Edna dos Santos Azevedo, mãe da aluna Lettícia, de 7 anos, diz que a filha matriculada na Emef Celso 
Leite Ribeiro Filho, na região central de São Paulo, exige mais atenção e paciência para aprender. 

Lettícia da Silva Santos Azevedo, de 7 anos, tem sindrome de Down e estuda na Escola Municipal Celso 
Leite Ribeiro Filho, em São Paulo. 

'Tem de se sentir igual' 
Edna, no entanto, nunca cogitou matricular a menina em uma escola especial. “A evolução da Lettícia [em 

uma instituição só para alunos especiais] teria sido mínima, ela é muito esperta.” Para a mãe, a convivência 
com as outras crianças só traz vantagens. Ela diz que a filha nunca sofreu preconceito ou bullying por parte dos 
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colegas. Pelo contrário, é querida pelos amigos, que se oferecem para ajudá-la em várias situações e se 
preocupam quando ela falta à escola. 

A garota reconhece todas as letras do alfabeto, lê e escreve algumas palavras e aprendeu a falar as cores 
em inglês. Na aula, a professora Maria Luiza de Oliveira Marques diz que Lettícia participa das atividades e 
interage na hora da leitura. “Ela é bem resolvida e independente”, diz a professora. A deficiência não é motivo 
para que Lettícia seja poupada de alguma regra na escola. “Lettícia tem de se sentir igual, se a cobrança não 
for igual, não há inclusão”, diz a vice-diretora da Celso Leite Ribeiro, Leni Aparecida Villa. 

Além da escola, Lettícia faz atividades na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São 
Paulo para estimular raciocínio e coordenação motora. Com anos de experiência no trato com crianças e jovens 
com deficiência intelectual, Valquíria Barbosa, gerente de serviço sócio-assistencial da Apae de São Paulo, 
afirma que a criança com deficiência exige aulas mais lúdicas, repetições e um currículo flexível. Na ausência 
desses itens, a verdadeira inclusão fica comprometida. 

Crianças não têm preconceito, elas aceitam os colegas. O adulto, sim, precisa saber lidar com isso". 
Para Valquíria, a escola especial teve sentido em uma época em que não havia informação e não se sabia 

quais caminhos seguir, agora não mais. “A pedagogia evoluiu, novos caminhos foram descobertos”, diz a 
especialista, reafirmando que, para ela, a escola regular é a melhor alternativa. 

“É claro que a família tem receio de como a criança vai ser recebida no ambiente, da preocupação de quem 
serão seus amigos, de como vai se relacionar. Mas crianças não têm preconceito, elas aceitam os colegas. O 
adulto, sim, precisa saber lidar com isso.” 

Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/inclusao-de-alunos-com-deficiencia-intelectual-cresce-e-desafia-
escolas.html  

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 

RELATO no qual mostre uma situação difícil que você, como responsável de um (a) adolescente com 
deficiência, passou ao matricular seu(sua) filho(a) em uma escola de ensino regular. 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um TEXTO 

DE OPINIÃO sobre os desafios da inclusão escolar no Brasil. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que 

você, como professor, decide escreve uma CARTA DE RECLAMAÇÃO ao Ministro da Educação mostrando que 
o processo de inclusão no Brasil mostra-se por diversas vezes como uma exclusão. 
 

SEMANA III 
ENEM - Viviane 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “O 
acesso do deficiente visual ao espaço público”, 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 
A questão da acessibilidade para os deficientes sensoriais ou com mobilidade reduzida está estabelecida 

pela Lei nº 10.098/2000. Tanto a lei quanto o decreto preconizam a eliminação de barreiras e obstáculos nas 
vias públicas, a fim de permitir a liberdade de movimento, com segurança e autonomia, aos sujeitos com 
mobilidade reduzida, assim como mecanismos alternativos que possibilitem a comunicação e a sinalização às 
pessoas com deficiência sensorial, além de acesso ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.  

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1081/649 (Adaptado) 
 

TEXTO II 
Segundo o Decreto 5.296, é obrigatório que os estabelecimentos (escolas, hotéis, hospitais, empresas, 

aeroportos, shoppings) atendam às pessoas deficientes visuais ou com visão reduzida, por meio da 
implementação das normas de acessibilidade, com sinalizações específicas nos ambientes, como é o caso das 
placas em braile. Elas devem estar localizadas na entrada e na saída de ambientes, com intuito de gerar nos 
deficientes visuais maior confiança ao se locomover nos locais e devolver à pessoa a autonomia, sem que 
precise da informação de terceiros. Além das placas, há outros tipos de sinalização específicos para atender os 
deficientes visuais, com mapa tátil e piso tátil. 

https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/10/2019/negligenciar-sinalizacao-tatil-prejudica-deficientes-visuais (Adaptado) 
 

TEXTO III 
Os parques são espaços de lazer essenciais para convivência e interação na sociedade, sendo locais 

públicos que devem oferecer igualdade de possibilidades e utilização por todos, não segregando ou excluindo. 
Porém, na realidade, os parques públicos urbanos brasileiros ainda não se dispõem de condições básicas para o 
deslocamento seguro e autônomo das pessoas com deficiência visual. Apesar de a legislação brasileira 
estabelecer a garantia de acesso e de utilização dos parques pelas pessoas com deficiência em geral, essa 
determinação não é cumprida pelo próprio poder público, responsável por gerenciamento e manutenção dos 
parques urbanos. Percebe-se que os ambientes muito abertos, amplos e com muitas pessoas são naturalmente 
complicados para indivíduos com deficiência visual.  

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde-21102014-173356/pt-br.php (Adaptado) 
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TEXTO IV 
Piso tátil em formato de ‘zigue-zague’ e carros estacionados em cima da calçada estão entre os 

principais problemas. Há situações em que a sinalização leva cegos a baterem em postes e em 
tampas de caçamba. 

Deficiente visual, o professor Lucas Afonso, confirma que esse problema acontece em vários pontos e que 
atrapalha muito quem é cego: “A acessibilidade da pista tátil é um avanço, mas o que a gente mais precisa é a 
acessibilidade humana, porque as pessoas não estão preparadas para se colocar no lugar do outro. Esses 
problemas, principalmente carros na calçada, atrapalham muito”. 

 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/12/14/deficiente-visual-reclama-de-calcadas-com-pisos-tateis-feitos-de-maneira-incorreta-

em-goiania-atrapalham-muito.ghtml (Adaptado) 
 

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 III 
Fuvest - Nathan 

 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]. 

 
Constituição da República Federativa do Brasil. www.planalto.gov.br. 
 
 
Art. 295. Serão recolhidos [...] a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a 

prisão antes de condenação definitiva: 
 

I. os ministros de Estado; 
II. os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos 

secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia; 
III. os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos 

Estados; 
IV. os cidadãos inscritos no “Livro de Mérito”; 
V. os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
VI. os magistrados; 
VII. os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; 
VIII. os ministros de confissão religiosa; 
IX. os ministros do Tribunal de Contas; 
X. os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado [...]; 
XI. os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. 

 
Código de Processo Penal. www.planalto.gov.br. 
 
A prisão especial, no Brasil, é um instituto que visa favorecer algumas pessoas levando-se em consideração 

os serviços prestados à sociedade. Esta diferenciação é garantida apenas durante o período em que aguardam 
o resultado de seu julgamento. Se condenadas, são transferidas da prisão especial para a prisão comum. Esse 
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tema suscita uma polêmica que divide tanto a opinião pública quanto os políticos e legisladores. 
A defesa do privilégio da prisão especial para portadores de diploma é feita por autores como Basileu 

Garcia, ex-professor da Faculdade de Direito da USP, que diz merecer maior consideração pública as pessoas 
que, “pela sua educação [leia-se: portadores de diploma], maior sensibilidade devem ter para o sofrimento no 
cárcere”. Também Arthur Cogan, ex-procurador de justiça, considera que a prisão especial “não afronta a 
Constituição, já que a todos os cidadãos estão abertos os caminhos que conduzem à conquista das posições 
que dão aos seus integrantes a regalia de um tratamento sem o rigor carcerário”, ou seja, o autor parece 
entender que no Brasil quaisquer pessoas, sem exceção, têm condições de, se pretenderem, cursar uma 
faculdade. 

Valquíria Padilha e Flávio Antonio Lazzarotto. “A distinção por trás das grades: reflexões sobre a prisão especial”. 
https://sociologiajuridicadotnet.wordpress.com. Adaptado. 

 
A desigualdade social se manifesta de diversas formas. A prisão especial para quem tem diploma é uma 

das mais descaradas. Afinal, se duas pessoas cometem o mesmo crime, mas uma delas estudou mais, esta 
poderá ficar em uma cela especial, separada dos demais presos até condenação em definitivo. 

O artigo 5o da Constituição Federal diz que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”. Mas, na prática, a legislação brasileira confere o privilégio de não ficar em cárcere comum para 
alguns grupos. Em certos casos, como juízes e delegados de polícia, por exemplo, isso faz sentido. Em outros, 
como os portadores de diploma de curso superior, não. 

Quem teve acesso à educação formal desfruta de direitos sobre quem foi obrigado, em determinado 
momento, a escolher entre estudar e trabalhar. Ou que, por vontade própria, simplesmente optou por não fazer 
uma faculdade. Afinal de contas, só o pensamento limitado é capaz de considerar alguém superior por ter um 
bacharelado ou uma licenciatura. 

 
Leonardo Sakamoto. “Eike Batista, cela especial e o Brasil que discrimina por anos de estudo”. 

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br, Adaptado. 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, 

empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
 
Prisão especial para portadores de diploma: afronta à constituição?   

 
SEMANA III 
ITA - Rogger 

 
No mundo contemporâneo, cada vez mais a temática da “intolerância” tem assumido notoriedade. 

Frequentemente, somos abordados por notícias envolvendo alguma prática de intolerância, manifestada sob 
formas inclusive violentas. Agressões contra minorias sexuais, étnicas ou religiosas, por exemplo, não são raras 
e nos levam a questionar que rumos a humanidade tem tomado, quando se fala tanto sobre a necessidade de 
um maior respeito às diferenças individuais e sociais. 

Leia, atentamente, os textos a seguir. Trata-se de matérias jornalísticas e publicações em redes sociais que 
retratam bem como a intolerância tem se tornado um agravante no nosso cotidiano e disserte sobre o tema: A 
INTOLERÂNCIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO. 

 
Item 1 

 
 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/21/registros-de-intolerancia-religiosa-aumentam-22percent-no-estado-de-sp.ghtml 
 
Item 2 
Amanhece. É domingo. No celular aparece mais uma ofensiva virtual feita com aquela montagem grosseira 

que manipula sua foto. A mesma manipulação desde a eleição tantas vezes usada. Mas é preciso ser Forte. Ser 
uma pessoa forte com a “casca grossa”, me disse alguém esses dias. Não deixar os olhos ficarem úmidos 
quando seu corpo - seu corpo! o templo sagrado de sua vida, de suas dores, de seus amores, aquilo que ficará 
pra você até o fim, seu corpo! - for achincalhado, montado, desmontado, vilipendiado para legitimar a violência 
e o ódio. Dar nome: misoginia. Sair do parto e encontrar a violência da internet. Processar, lembrar de tudo na 
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frente do juiz, segurar o choro. Ser forte. Não ir no parque com a filha, não ir no supermercado com a filha, 
tentar apagar da cabeça a imagem da filha bebê sendo agredida, a imagem da filha fitando a pessoa que grita. 
Tentar explicar. Ouvir a pergunta “ela te odeia?” e tentar explicar o inexplicável. Ver um amigo e uma amiga 
irem embora do país pra conseguirem sobreviver a essa violência. Ser forte. Ver o filho apagar as fotos das 
redes sociais depois da agressão. Ser forte. Não perder a ternura. ficar ao lado do marido e assistir ele sendo 
perseguido por ser casado contigo. Ser forte, receber a ligação da própria mãe perguntando se é verdade a 
mentira reproduzida pelas redes, mais uma das mentiras. Ver o pai brigando nas redes por sua causa. Ver seu 
corpo, sua família, sua fé atacadas 24 horas por dia. Rezar para que as crianças não deixem de ir na festinha 
de sua filha porque ela nasceu de seu ventre, amaldiçoado ventre de comunista. Saber que seu avô de 90 anos 
foi agredido na rua por ser seu avô, na pequena cidade em que vivia.  

Tentar transformar a dor em luta, tentar ser forte.  
E isso que o gabinete do ódio (ou suas ramificações) faz com a vida de seus alvos quando compartilha, 

com financiamento milionário, fakenews. 
E isso que seu amigo faz quando compartilha uma fakenews achando graça pra legitimar uma opinião 

absurda sobre nosso país.  
Não é brincadeira, não é bobagem. É destruidor.  
E não. a gente não quer ser forte. A gente quer ser quem é. De verdade. 

https://www.facebook.com/manueladavila/posts/4537020516346373 
 
Item 3 

BBB20: racismo estrutural, antirracismo e o paredão Babu x Flay x Marcela 
O que o último paredão do BBB20 nos ensinou sobre racismo, antirracismo, militância no Twitter e 

seletividade 
Por Isabella Otto 

8 abr 2020, 17h48 - Publicado em 8 abr 2020, 16h17 
 

Por mais um ano, o Big Brother Brasil levanta debates sobre questões sociais e promove reflexões. 
Afinal, o reality é sobre conviver em comunidade, mesmo que uma parcialmente isolada do mundo. O último 
paredão, entre Babu, Flayslane e Marcela, polarizou torcidas, ditou oficialmente o futuro do jogo e dividiu as 
pessoas entre racistas e antirracistas. A Bruna Marquezine, por exemplo, foi acusada de ser incoerente em seu 
discurso em prol do movimento negro, e racista, ao se declarar #ForaFlay em vez de #ForaMarcela, já que esta 
teve comportamentos considerados de teor racista no jogo. Toda uma discussão foi iniciada, que não 
permaneceu apenas no Twitter, apesar de ter sido originada na plataforma. Será que dá pra ser tão 8 ou 80? 

[...] 
Para a militante do movimento negro, ser racista e compactuar com falas racistas, apesar de serem 

atitudes diferentes, têm a mesma finalidade de perpetuar o racismo. “Então, enfatizo que compactuar com falas 
racistas, por ação ou omissão, é ser racista”, opina a estudante, que entende que não dá para ser unânime. 
“Há telespectadores do sofá [aqueles que assistem ao programa somente pela televisão], que não têm acesso a 
tudo que temos online, e alguns deles votaram na Flay. Como chamar todos de racistas? Mas, a partir do 
momento que você tem ciência da violência racista promovida, é preciso se posicionar contra isso”, completa. 

[...] 
Outra voz ativa do Twitter e do movimento negro feminista é a arquiteta e escritora Stephanie Ribeiro, 

de 26 anos, que também se posicionou sobre o paredão na plataforma, só que com um olhar um pouco 
diferente do da Tati. [...] 

A escritora contou que chegou inclusive a receber ameaças de morte na rede social por causa do seu 
posicionamento. “A partir desse paredão, as pessoas iriam dizer se você é seletiva ou uma pessoa racista, e de 
fato as pessoas estão passando de todos os limites. As coisas estão sendo tratadas de formas superficiais e 
violentas“, lamenta. Para ela, compactuar com atitudes racistas é, sim, uma forma de racismo. Stephanie 
ressalta, no entanto, que, quando as pessoas falam em seletividade, ignoram muito a subjetividade humana e 
as relações pessoais. “Toda pessoa branca dentro de uma sociedade racista é privilegiada pelo racismo, logo ela 
é educada socialmente para se privilegiar, para reproduzir, para compactuar e para se beneficiar da estrutura 
racista. A questão é: qual é sua postura em relação a isso?”, questiona. 

Bruna Nunes, de 17 anos, da Galera CAPRICHO, é negra e se posicionou #ForaFlay. “Está faltando 
didática na militância”, pontua. A jovem estudante de Jornalismo lembra que, no paredão Manu contra Prior, foi 
chamada de racista por algumas pessoas por ter votado no brother, só porque era amigo do Babu. “Eu sou uma 
pessoa que tenta sempre pontuar coisas problemáticas nos rolês e explicá-las de forma menos agressiva, mas 
assim mesmo apontaram o dedo na minha cara. Algumas pessoas não estão se dando ao trabalho nem de 
entender uma crítica, de construir uma dialética. Tudo é motivo para cancelamento“, opina. 

Ameaças que a escritora e ativista Stephanie Ribeiro recebeu online Ameaças que a escritora e ativista 
Stephanie Ribeiro recebeu online: 

 



ABRIL - 2020 

 

 21

 
 
Ameaças que a escritora e ativista Stephanie Ribeiro recebeu online (Twitter/Instagram/Reprodução) 
 

Stephanie Ribero também foi atacada pelo mesmo motivo no paredão entre Manu e Prior. No programa, 
Manu Gavassi foi chamada de racista por dizer certa vez que Marcela e Daniel eram esteticamente agradáveis. 
“Casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. Esteticamente falando”, disse. Na época da 
eliminação, a escritora se posicionou como #ForaPrior e foi criticada por isso, inclusive chamada de racista. Ela 
reforça que, quando o brother foi eliminado, teve gente dizendo que o racismo havia vencido o machismo. “A 
Manu teve uma fala que foi racista, mas ela não foi sistematicamente dentro do programa uma pessoa racista. 
Agora, o oponente, o Prior, foi sistematicamente uma pessoa machista. Chegaram ao ponto de dizer que raça 
era mais importante que gênero, sendo que foram anos, não semanas ou dias, foram anos do ativismo de 
mulheres negras feministas pautando uma questão da inter-relação das opressões. Como as pessoas decidem 
julgar no Twitter que uma coisa é mais importante que outra? E muitas vezes baseadas em achismos?”, diz. 

O jovem negro Samuel Veloso de Souza, de 18 anos, que cursa Turismo em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
também foi atacado no Twitter por ter preferido a saída da Flayslane no paredão contra Marcela. “Devido a 
diversos motivos, minha torcida para a Thelma vem se intensificando cada vez mais e, pensando dessa forma, 
não era muito coerente eu votar para eliminar uma pessoa [Marcela] que era aliada de quem eu torço no jogo e 
que poderia ajudar a Thelma a chegar até a final”, explica o jovem, que completa seu posicionamento: “Cada 
um tem o seu motivo. Taxar alguém como racista especificamente nessa situação de votar na Flay é o cúmulo 
da banalização. O discurso de muitos foi deixar um machista no nível do Prior na casa para não deixar o Babu 
sozinho, como se o Babu fosse o pilar dessa edição e todas as pessoas do país tivessem o dever de defendê-lo. 
Qual é a diferença em querer deixar uma participante que era aliada de quem a gente torce? Isso nos torna 
racistas? Contraditório demais!“ 

O estudante universitário acredita que muitas das falas e dos comportamentos de Marcela no programa 
tenham sido fruto do racismo enraizado que existe em nossa sociedade, o que não os justifica, é claro. 
Entretanto, para ele, culpar a Thelma por ser amiga dela ou forçar uma torcida pelo Babu é errado. “Eu juro pra 
você que eu me perdi um pouco no consenso que chegaram de que a gente precisa defender esse homem 
[Babu] e gostar dele, mesmo com todas as falas problemáticas dele dentro do jogo. As pessoas esquecem que 
negros não são objetos. Eles são humanos, erram, podem ser preconceituosos, tóxicos e podem ter todas as 
imperfeições que o ser humano está sujeito a ter. Chamar alguém de racista por não gostar de um homem 
negro é, para mim, errado em muitos níveis“, disse para a CAPRICHO. 

[...] 
Sobre a questão do racismo enraizado, ou estrutural, Amanda Oliveira, de 16 anos, da Galera 

CAPRICHO, retoma algumas falas que Marcela teve no jogo, como quando ela disse que Babu seria o dono da 
cantina, durante uma brincadeira de adivinhar quem seria quem na escola. “Já foi estabelecido um lugar para 
as pessoas negras. Ele não seria um estudante ou professor, ele seria o tio da cantina. Sobre o olhar de 
superioridade que o Babu disse que Marcela dava para ele, a gente sabe muito o que ele quis dizer. Tenho 
certeza de que as pessoas negras se identificaram”, garante a jovem, que se posiciona da mesma forma que a 
Tati Nefertari. 

Tati afirma que as redes sociais, principalmente o Twitter, permitem debater questões, como racismo e 
machismo, e podem ajudar a democratizar o acesso a essas informações, mas que o termo “militante” tem sido 
totalmente esvaziado no Twitter. “Militar é estar organizado, fazer parte de algum movimento social, contribuir 
ativamente dessa maneira”, esclarece. Stephanie acredita que muita dessa “militância das redes” pode ser 
justificada pela nossa necessidade de ficar se provando, e que hoje as pessoas estão sempre na posição de 
ataque. Foi isso o que a Bruna Nunes, da Galera, quis dizer com sua declaração de que falta didatismo na 
militância. 

É preciso debater, ouvir os dois ou mais lados do debate, argumentar, respeitar e, vez ou outra, pegar 
pela mão (mesmo que virtualmente) e esmiuçar a problemática, porque o racismo estrutural, por exemplo, não 
pode ser usado como justificativa para tudo nem como uma maneira de suavizar atitudes racistas, mas ele 
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existe e nem sempre as pessoas que o praticam têm plena consciência disso. Caso contrário, fica difícil lidar 
com um eterno “Jogo da Discórdia” no Big Brother da vida real. 

https://capricho.abril.com.br/vida-real/bbb20-racismo-estrutural-antirracismo-e-o-paredao-babu-x-
flay-x-marcela/ 

 
Item 4 

Cantora gospel Eyshila se pronuncia após filho virar drag queen 
No Twitter, a evangélica afirmou que os filhos não são continuação dos pais e possuem as próprias 

histórias 
postado em 27/04/2020 10:10 / atualizado em 28/04/2020 13:01   

A cantora gospel Eyshila Santos se pronunciou, na noite desse domingo (26/4), após o filho mais novo, 
Lucas Santos, surgir montado de drag queen. No Twitter, a evangélica afirmou que os filhos não são 
continuação dos pais e possuem as próprias histórias. 

“Os filhos não são a continuação dos seus pais. Eles são seres independentes que fazem suas próprias 
escolhas. Eles são nossa herança, mas isso não impedirá que vivam a sua própria história . #omilagresoueu”, 
escreveu Eyshila. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2020/04/27/interna_diversao_arte,848686/cantora-gospel-eyshila-se-
pronuncia-apos-filho-virar-drag-queen.shtml 

 
Item 5 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (Reprodução/Instagram) 

 
SEMANA III 

Unicamp - Vanessa 
 

Texto 1 - Fadas insensatas: qual o impacto da síndrome do impostor nas influencers? 
 
"Um dia vão descobrir que sou uma farsa. Que, na verdade, não sou especial, nem inteligente e nem 

talentosa. Que tudo que conquistei foi fruto do acaso, não de suor. Logo, não mereço nenhum destaque, 
nenhum like. Foi sorte." Pensamentos assim passam como um turbilhão o tempo todo na mente de milhares de 
pessoas e indicam um fenômeno real, oficial: a síndrome do impostor, um fenômeno analisado por psicólogos 
desde a década de 1970. Estima-se que 70% das pessoas já passaram por experiências deste tipo, segundo 
uma recente revisão bibliográfica do International Journal of Behavioral Science 

O fenômeno não é uma "síndrome" no sentido literal, ou seja, não é um transtorno psiquiátrico, mas uma 
desordem que pode indicar traços de depressão e ansiedade. Idealizado pelas psicólogas americanas Pauline 
Clance e Suzanne Imes, em 1978, o conceito tem sido usado por mulheres poderosas como a ex-primeira-
dama norte-americana Michelle Obama, a empresária Sheryl Sandberg (diretora de operações do Facebook) e 
as atrizes Natalie Portman e Emma Watson. As autoras do estudo publicado no IJBS definem a síndrome do 
impostor como uma experiência de sentir-se uma farsa intelectual, independentemente da dimensão de suas 
conquistas. Ela atinge mais mulheres — homens não estão imunes, mas expectativas que pesam sobre os 
ombros femininos tendem a agravar o caso. Minorias também são atingidas: entre negros, reportam-se altos 
níveis de ansiedade e depressão, diz um estudo da Universidade do Texas publicado no Journal of Counseling 
Psychology. 

Outra investigação internacional realizada por três universidades e publicada em dezembro de 2019 no 
Journal of Vocational Behavior, revelou que fatores sociais impactam mais os indivíduos atingidos pela síndrome 
do impostor do que a própria performance, habilidade ou competência. Em outras palavras, não importa o quão 
bom você seja: você se sente inseguro e pensa que não é bom o bastante, pois não se espera que "alguém 
como você" conquiste nada, afinal. Se conquistou, foi um lance de sorte — o que desperta um sentimento de 
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culpa por outros tão talentosos não terem tantas oportunidades. No fim, como diz o meme, você queria ter a 
autoestima do homem hétero branco. 

"É o peso histórico do 'ser' mulher, minoria étnica, LGBT", diz a psicóloga Rosangela Sampaio, 
organizadora do livro "Sem medo do batom vermelho" (Conquista, 2020). "Para figuras públicas, o peso é 
maior, pois estão expostas ao olhar dos outros e, assim, acreditam que precisam mostrar uma 'vida perfeita'. 
Na verdade, a perfeição é uma armadilha da nossa mente."  
 
De 'fadas sensatas' a 'canceladas'  

Se o fenômeno já é bastante discutido no mercado de trabalho e nas universidades há décadas, entre 
influenciadores digitais ele é relativamente novo. Em tempos de caça-likes, "fadas sensatas" e vida 
instagramável, qual é o impacto da síndrome do impostor nos influenciadores? 

Em fins de 2017, a youtuber Gabi Oliveira tratou do tema no vídeo "Sou uma farsa?", que recebe 
comentários até hoje. Em fevereiro de 2019, ela retomou o assunto no podcast Afetos. "Mulheres são mais 
suscetíveis, mas o recorte racial também é um fator importante", recordou no podcast. "Há uma pressão nos 
ombros para negros serem melhores, duas vezes melhores. Isso faz a gente entrar em uma neura de que a 
gente não pode errar nunca. É impossível. Nós só somos humanos." Para a psiquiatra Ana Paula Carvalho, da 
Liga da Depressão do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o julgamento do público — em 
especial os "haters" — pode acentuar as sensações de ser uma fraude. "Cada um deve escolher o caminho com 
o que quer trabalhar e estar preparado para as reações. Alguns escolhem abrir suas vidas por completo, mas 
esquecem que o 'tribunal da internet' é cruel", pondera. 

"O público nunca deve esquecer que, por trás de uma tela, de um perfil, está uma pessoa real, com 
sentimentos, fraquezas, qualidades e defeitos. Vale a máxima: dê aos outros aquilo que gostaria que dessem a 
você", acrescenta. Ativa no Instagram, a psicóloga Ellen Moraes Senra sentiu na pele a síndrome do impostor 
— o que a levou a até questionar sua escolha profissional durante a universidade. "Cheguei a ouvir algumas 
vezes que 'psicologia é profissão de gente rica e branca'", relata a terapeuta negra. "Minha mãe era doméstica 
e meu pai era funcionário dos Correios. Eles sempre lutaram pela nossa educação, mas era como se nossas 
opções fossem limitadas e não tivéssemos chance de chegar a lugares de destaque — não por eles, mas pela 
nossa sociedade", critica.  

"Há influenciadores literalmente impostores: os que recorrem a recursos fraudulentos como compra de 
seguidores e bots para bombar seus perfis", lembra o jornalista Erisson Rosati, consultor de marketing e 
professor da Universidade Anhembi-Morumbi e do Centro Universitário Belas Artes. "Entre os influenciadores 
'de verdade', mesmo quem discute abertamente fragilidades também está editando um trecho da vida real. 
Você mostra o que você quer, como você quer, até onde você quer”. 

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/26/fadas-insensatas-qual-o-impacto-da-sindrome-do-impostor-nas-influencers.htm 
 

Texto 2 - A fada sensata sem defeitos 
 
Não basta elogiar, a bajulação nas redes sociais exige uma hipérbole 
O espelho da madrasta adverte: existe alguém mais belo, mais próspero e mais feliz do que você. A vida 

no Instagram é um conto de fadas, e isso não é necessariamente uma coisa boa. A rede social é a que mais 
prejudica a saúde mental de seus usuários, especialmente mulheres, segundo pesquisas que chocaram um total 
de zero pessoas. 

Ironicamente, nossa interação pelo aplicativo é marcada por uma intensa troca de elogios. E põe intensa 
nisso. 

No Instagram, não basta dizer: "Bela foto". A bajulação virtual exige uma hipérbole: "Socorro, alguém 
chama o Samu, tragam desfibriladores pois estou enfartando perante tamanha beleza" (seguido por uma 
rabiola de emojis de corações e palminhas). 

A intenção pode ser das melhores —um shiatsu na autoestima da próxima—, mas a sensação é que os 
elogios estão ali para serem vistos pelos outros e viraram um espetáculo à parte, vazio de sentido. Todas nós 
já ouvimos pelo menos um desses elogios genéricos, que não nos representam em nenhuma instância. Entre os 
mais absurdos que já recebi, estão: 

"Perfeita" ou "Com um total de zero defeitos". Seria mais razoável me chamar de Pé Grande, chupa-cabra 
ou ET Bilu. Se existisse mesmo uma pessoa isenta de defeitos, ela não daria motivos para os outros falarem 
mal dela, e eu jamais negaria esse prazer aos meus amigos. 

"Aquela que nunca errou." Não se deixe levar por fake news. Eu já errava no útero da minha mãe. Fiquei 
de cócoras quando era para ficar em posição fetal. Respeita a minha história. 

"Rainha." O que fiz para merecer a alcunha de tirana e sanguessuga do povo? Peço que não me chamem 
de monarca e deem preferência a elogios mais democráticos. 

"Fada sensata." Meus sinceros parabéns ao seu traficante, pois o produto que ele está te oferecendo é de 
altíssima qualidade. 

"Gostosa." Não frequento a academia para ser chamada de perspicaz —mas, se você for homem, por favor, 
mantenha seus pensamentos para você, assim como eu quero manter meu almoço no estômago. Já as amigas 
podem me objetificar à vontade. 

"Deusa." Se eu fosse uma deusa, já tinha erradicado a fome, o câncer e a acne na idade adulta. 
No mais, obrigada pelo carinho. E não se esqueçam de elogiar com moderação. 

Manuela Cantuária 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/manuela-cantuaria/2019/06/a-fada-sensata-sem-defeitos.shtml?origin=folha 
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Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 
Proposta 1 – Como jornalista e conhecedor do conceito de “fada sensata”, redija UMA CRÔNICA 

ARGUMENTATIVA,   a qual fará parte de uma edição sobre os padrões de comportamento feminino, 
respondendo à pergunta: FADAS SENSATAS EXISTEM?  

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. 

Proposta 2 – Coloque-se no lugar das mulheres que servem de referência para outras pessoas nas redes 
sociais e são cobradas diariamente a ter um comportamento “perfeito”. Após um deslize exposto na internet, 
começou a ser perseguida e perdeu vários parceiros e seguidores. Em função da polêmica provocada por essa 
cobrança pública, você resolve escrever um manifesto e recebe o apoio de várias colegas. Juntas, decidem lê-
lo na próxima “live” em seu perfil no Instagram. Nesse manifesto, a ser redigido na modalidade oral formal, 
você deverá necessariamente: 

– explicitar o evento que motivou a cobrança por parte dos usuários das redes; 
– declarar e sustentar o que você e suas colegas defendem, convocando influencers e seguidores a agir em 

conformidade com o proposto no texto. 
O texto manifesto é uma forma direta e clara de expressar as intenções de um grupo em diversas 

situações, com o objetivo de impactar a opinião pública, fazendo uso da linguagem persuasiva, isto é, 
exprimindo argumentos convincentes sobre uma determinada situação. 

Pode-se dizer que tal gênero atua como uma espécie de uma denúncia a respeito de um fato que ainda não 
é conhecido por toda a população, apresentando um caráter político que atrai a opinião pública e estimula uma 
atitude por parte da população. 

A linguagem deve estar de acordo com o público-alvo e é recomendado evitar gírias e palavras de baixo 
calão. Por tratar-se de reivindicações, este gênero textual apresenta, na maior parte das vezes, os verbos no 
presente do indicativo ou no imperativo. 

 
SEMANA III 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 

 

Em tempos de pandemia, é hora da "solidariedade NA" (ou "nada anônima) 
 

A amiga jornalista manda mensagem de desabafo com o release que recebeu. "Essa empresa doa 30 mil 
máscaras e acha que isso é tão incrível que vale uma divulgação para a imprensa? Se a gente aqui no nosso 
grupo de amigas no WhatsApp fizesse uma vaquinha, doaria mais que isso!". Pausei nessa mensagem. De 
primeira, dei razão a ela. Querer aparecer porque está sendo solidário...que feio. Em seguida, passei 
mentalmente a lista de empresas que naquela última semana eu havia lido alguma notícia sobre doações 
milionárias para a compra de kits de teste, construção relâmpago de hospitais, compra de cestas básicas, 
caminhões de álcool e material de higiene. Foram muitas, muitas mesmo. 

Que bom que estavam se mobilizando, agindo. Feio? Só porque estão contando o que estão fazendo? 
Algumas delas não só distribuíram releases, também compraram espaços na mídia e publicaram anúncios sobre 
seus feitos solidários. Marcas não apenas falando de si mesmas, fazendo promessas, como de costume, mas 
comunicando atitudes. 

Num mar de opiniões e julgamentos que oscilam entre oportunismo e omissão, empresas e seus decisores 
estão buscando algum tipo de impacto positivo. A sensação diante de uma emergência global que mexe com 
nosso instinto mais básico de sobrevivência é: o que eu posso fazer neste momento? Como posso fazer a 
minha parte, além de me isolar, cuidando de mim e dos outros. 

Disponível em<https://economia.uol.com.br/colunas/2020/04/17/em-tempos-de-pandemia-e-hora-da-solidariedade-na--ou-nada-
anonima.htm >.Acesso em 20 abr. 2020. 

TEXTO II 
Quando um vírus desconhecido e com alto índice de transmissão chega a um lugar, a atitude mais comum 

das pessoas é evitar contatos. Esse é o cenário atual no Distrito Federal, por causa do novo coronavírus. 
A atitude é válida e recomendável, mas apenas para quem apresenta sintomas ou está no grupo de risco. 

Para os mais vulneráveis, como os idosos, a orientação é ficar em casa, mas quem irá à farmácia ou comprar 
comida para eles? Em Brasília, um grupo de pessoas está oferecendo tempo e disposição para ajudar quem 
está no grupo de risco para o Covid-19. 

Recados nas redes sociais ou no elevador do prédio são os principais meios usados para comunicar a oferta 
de ajuda. Fernanda Dantas foi uma das que usaram um bilhete para ofertar solidariedade. “Nós temos que 
pensar, nesse momento, no coletivo. Caso contrário a gente vai chegar em situações extremas, como por 
exemplo, na Itália. Ou então, testar o limite do nosso sistema de saúde pública". 
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Pensar no coletivo 
Fernanda Dantas deixou um recado escrito à mão e com marca texto roxo no condomínio onde mora. 

"Posso ir ao mercado pra você, é só me avisar", diz o texto. 
Ela conta que teve a ideia depois de perceber a quantidade de idosos que moravam sozinhos no local. 
A Wivi Tonaco também entrou na onda de solidariedade. Ela postou em uma rede social a seguinte 

mensagem: "Vizinhos do condomínio Alto da Boa Vista ou de qualquer lugar de Sobradinho. Estou disponível 
para ajudar". Wivi diz que, por enquanto, só ajudou um casal de idosos com as compras de mercado porque 
eles estão muito medo de sair na rua por causa do vírus."Deixei as compras perto do portão e ela transferiu o 
dinheiro para mim, então deu tudo certo." 

 
Vizinhança solidária 

Nilson Ferreira conta que no prédio onde mora todos adotaram a "vizinhança solidária". A ideia, segundo 
ele, é ajudar pegando as encomendas de comida que chegam para as pessoas do grupo de risco, idosos ou 
pessoas com problemas de locomoção, que preferem não se expor a uma possível contaminação. "Como está 
proibida a subida de entregadores, sempre que alguém recebe uma encomenda grande, como compras, e têm 
dificuldades de descer, é só acionar no grupo que alguém vai à portaria e pega a encomenda." 

 
Distribuição de álcool em gel 

Já a Flavia Chaves contou que ela foi uma das pessoas beneficiada com as boas ações. Ela relata que o 
dono de um restaurante, em frente ao seu prédio, distribuiu 100 embalagens de álcool em gel. Ela foi uma das 
que ganhou. 

 
Disponível em< https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/18/solidariedade-ganha-espaco-durante-pandemia-de-

coronavirus-conheca-pessoas-que-fazem-a-diferenca-no-df.ghtml >.Acesso em 20 abr. 2020. 
 

TEXTO III 
 

 
Disponível em < http://tirasnacionais.blogspot.com/2011/01/solidariedade.html >Acesso em 20 abr.2020. 

 

Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 
portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  

Solidariedade em meio à pandemia. 
 

SEMANA III 
UFU 

 
Orientações UFU  
 

Leia com atenção todas as instruções.  
H) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
I) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
J) 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.  
K) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA.  
L) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
M) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
N) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
O)  

 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero que 
escolheu, sua redação será penalizada. 
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Leia com atenção o texto abaixo: 
 

Alienação parental: as drásticas consequências do fim de um casamento 
Eles se encontraram por acaso. O amor a primeira vista os levou a um compromisso mais sério: o 

casamento. Tudo parecia um conto de fadas. O filho veio para selar de vez a união. Mas como num passe de 
mágica, o amor já não estava mais presente. Veio então a dolorosa e definitiva separação. Por decisão da 
justiça, a criança vai ficar com a mãe. 

Até aí parece uma história que se repete com milhares de casais brasileiros. O divórcio hoje não é mais um 
tabu. Relacionamentos que pareciam estáveis se desfazem tão rapidamente como começam. Quando o 
casamento rende frutos, a situação se complica. O trauma de uma separação pode levar a um adulto frustrado 
e com sérios problemas psicológicos, se o filho for “esquecido” diante do desenrolar dos fatos. 

Uma discussão bem recente, mas que na verdade sempre existiu, abre janelas para a seguinte pergunta: e 
quando o amor entre pai e filho acaba, quem é o culpado? Este foi o questionamento que o cineasta carioca 
Alan Minas se fez ao ser afastado da filha de 10 anos. A separação conjugal se tornou um doloroso sinônimo 
das perdas de seus direitos como pai. E foi assim que ele decidiu entrar num projeto audacioso e polêmica, ao 
levar em abril deste ano às telas do cinema o documentário “A morte inventada”. Com vários depoimentos, o 
filme trata com propriedade o problema da alienação parental. 

O termo é da década de 80 e foi citado pela primeira vez pelo psicanalista norte-americano Richard A. 
Gardner. Em síntese, a alienação parental é um distúrbio mental causado pelo detentor da guarda da criança ao 
fazer uma campanha negativa contra o outro genitor. Na prática, não se trata apenas do afastamento da 
criança do pai – falo pai porque 95% das guardas dos filhos no Brasil são concedidas às mães. O problema 
maior é quando as crianças deixam de amar o pai pura e simplesmente porque a mãe começa a utilizar de 
meios para difamar a imagem do ex, ou vice-versa. 

O fim de um casamento pode ter sérias consequências no futuro dos filhos 
Em 80 minutos, o documentário relata histórias comoventes de “crianças que passaram a ser armas de 

vingança” contra os antigos companheiros, como definiu a psicóloga Andreia Calçada. Pais também relatam o 
sofrimento de se verem afastados dos filhos. Um deles narra como a ex-esposa fez a filha acreditar que havia 
sido abusada sexualmente por ele, o que desencadeou uma série de processos judiciais. Hoje, a criança 
sustenta erroneamente a estória, mesmo estando provado que nada disso aconteceu. O resultado: a criança 
não deseja qualquer tipo de contato com o pai. 

Ações como punir os filhos por expressar amor e satisfação ao falar do relacionamento com o pai/mãe e 
desmoralizar a imagem do outro com mentiras são comuns. Casos como o citado acima são considerados 
drásticos. Além do trauma da separação em si, as vítimas levam consigo o ódio e o desprezo pelo genitor. Um 
caminho que muitas vezes pode não ter volta. Em seu depoimento ao filme, a psicóloga ressalta que “a 
alienação parental é comprovadamente um fator destruidor de vínculos que são a base para a construção de 
uma personalidade saudável”. 

Alguns especialistas acreditam que casos de alienação parental podem diminuir por causa da lei da guarda 
compartilhada, outorgada no país no ano passado. Em tese, pai e mãe têm os mesmos direitos e deveres com 
relação ao filho. O problema é que a norma só vale para o casal que mantém bom relacionamento após a 
separação judicial, o que não ocorre na maioria dos casos. 

Na semana passada, o tema ganhou novo enfoque com a aprovação na Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara dos deputados de um substitutivo da Lei 4.053/2008. De acordo com o projeto, o genitor 
que tentar afastar o filho do ex-companheiro será punido. Podem perder a guarda e, se descumprir mandados 
judiciais, ser preso por até dois anos. Tudo na tentativa de resguardar os filhos de pais que, por não aceitarem 
o fim do relacionamento, usam os filhos como joguetes para atingir os antigos companheiros. 

 
O substitutivo é ainda mais rigoroso ao definir também como alienação parental ações parecidas 

promovidas por avós, parentes ou por aqueles que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância. O relator da matéria, deputado Acélio Casagrande (PMDB-SC) é enfático ao afirmar que o 
substitutivo pode dar uma definição de como tratar na justiça o problema. “Os atuais instrumentos legais têm 
permitido interpretação que não dá uma resposta efetiva a casos dessa natureza. O projeto supre essa lacuna e 
viabiliza a segura intervenção do Estado no sentido de inibir ou atenuar os efeitos dos atos de alienação 
parental”, salienta em entrevista ao portal da Câmara. 

O projeto é apoiado por instituições que defendem o direto de paternidade, como é o caso da APASE 
(Associação de Pais e Mães Separados), que desde 1997 desenvolve um trabalho não governamental em Santa 
Catarina para que pais e mais entendam que suas responsabilidades na formação dos filhos permanecem 
mesmo após o fim da união. Em Portugal, são relevantes também ações da Associação Pais para Sempre, que 
realiza trabalhos de orientação e acompanhamento de casais separados com o intuito de amenizar casos de 
alienação parental ou problemas decorrentes da separação. 

Em Portugal, a ong realiza importantes trabalhos para prevenir a alienação parental 
A tendência é que o número de denúncias aumente se a norma foi promulgada. As discussões devem 

caminhar para encontrar maneiras de reverter às estatísticas gritantes de casos no Brasil. Não só com relação a 
tratamentos com os filhos, mas também para criar meios de fazer com que o alienador perceba os danos 
causados por sua atitude impensada de confundir fim de casamento com perda dos direitos da 
paternidade/maternidade, afinal é o futuro dos filhos que está sendo duramente danificado por atos embasados 
em ciúme doentio e vaidade desvairada. 

Disponível em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/blog/alienacao-parental-drasticas-consequencias-fim-casamento.htm  
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SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um 
RELATO em que fique evidenciado o seu sofrimento, como pai, mãe, avó ou avô, após ser vítima de uma 
situação que configure alienação parental. 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um 

TEXTO DE OPINIÃO no qual fique claro a sua posição frente ao seguinte questionamento: a punição pode ser 
uma boa saída para resolver o problema da alienação parental?  

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

você, como defensor público dos direitos da criança e do adolescente, decidi escrever uma CARTA ABERTA à 
sociedade alertando sobre os impactos da alienação parental na vida da criança e do adolescente. 
 

SEMANA IV 
ENEM - Viviane 

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

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
questão de maus-tratos a animais 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 I 

As denúncias de casos de maus-tratos de animais durante o primeiro semestre de 2019 superam os 
registros de todo o ano de 2018. Conforme a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente 
(Dema), até junho deste ano, foram 226 denúncias por maus-tratos a animais, o que representou 36 casos a 
mais que os recebidos pela unidade policial em 12 meses de 2018. Naquele ano, a Delegacia de Meio Ambiente 
teve 190 registros. A maioria dos relatos envolve animais domésticos, como cães e gatos. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/19/denuncias-de-maus-tratos-de-animais-em-2019-superam-os-registros-de-todo-
o-ano-de-2018-em-manaus.ghtml (Adaptado) 

 
TEXTO II 

Festas de fim de ano, férias e Carnaval. Nessa sequência, muita gente quer viajar, aproveitar. Mas, para 
isso, deixa para trás o animal de estimação. O abandono no país cresce a partir de dezembro e se continua 
intenso até o Carnaval. Dados das ONGs que integram o Programa Adotar é Tudo de Bom mostram que o índice 
aumenta em torno de 30% nesse período, segundo a Pedigree, marca que conduz a iniciativa. São animais que, 
de uma hora para outra, acabam sozinhos nas ruas, enquanto as famílias aproveitam a folga. Alguns são 
recolhidos por protetores, mas muitos passam fome e até morrem doentes ou atropelados. 

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/20134/abandono-de-animais-cresce-no-pais (Adaptado 
 
TEXTO III 

O EL PAÍS consultou a psicanalista Vera Iaconelli, doutora em psicologia pela USP e diretora do instituto 
Gerar, que alerta: "Qualquer forma de crueldade contra seres vivos é injustificável e deve ser condenada em 
todas as instâncias, mas parece existir certa desproporção com relação à defesa de alguns seres vivos em 
detrimento de outros, o que mostra que estamos com dificuldade de fazer uma reflexão sobre nossos valores". 
Ela explica que estamos em uma época de amplo debate sobre a crueldade dispensada aos animais, incluindo 
os criados para abate e os utilizados em testes de laboratório. A isso se junta, segundo o diagnóstico de 
Iaconelli, o fato de os seres humanos estarem em um alto grau de intolerância entre si, mesmo diante de 
dificuldades e histórias de vida. Por outro lado, toda piedade, comoção, identificação e empatia vêm sendo 
transferidas para os animais. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/05/politica/1544035820_647759.html (Adaptado) 
 

TEXTO IV 
O abandono de animais, além de ser um problema social,é uma questão de saúde pública, levando-se em 

conta que inúmeros deles vagam pelas ruas sem vacinação ou qualquer outro controle populacional, podendo 
contrair doenças e consequentemente transmiti-las, a nós, humanos.O descaso com esse assunto mostra que 
uma parte da sociedade ainda não está convencida das reais necessidades dos animais e se esquecem que eles 
sentem dor, frio, sede, fome, medo, depressão. Os órgãos responsáveis pelo controle da população de animais 
sem tutor só obterão êxito com a ajuda de toda a sociedade. Várias entidades tentam amenizar a situação, 
mas, diariamente, a população de cães e gatos abandonados aumenta, mostrando como esquecemos 
facilmente o que deveria ser o princípio básico de um mundo civilizado: o respeito à vida. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/as-consequencias-do-abandono-de-animais-a-saude-publica/19132 
(Adaptado) 
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TEXTO V 

 
https://www.wilsonvieira.net.br/2016/02/charge-do-dia-esta-de-ferias.html (Adaptado) 

 
SEMANA IV 

Fuvest - Nathan 
 
TEXTO I 

Youtubers já são mais influentes do que jornalistas no Brasil, diz estudo do Google 
Eles formam mais opinião do que celebridades da TV e influenciadores do Instagram. 
O recente relatório Creators Connect: o poder dos YouTubers, produzido a partir de uma pesquisa do 

Google, revela um conjunto de dados que nos ajuda a compreender a dimensão dos desafios do jornalismo na 
era das redes sociais, sobretudo no que diz respeito à credibilidade profissional e à consequente relação de 
confiança do público na qualidade das informações veiculadas pela imprensa. Segundo a gigante de tecnologia, 
que estudou o comportamento dos brasileiros com acesso à internet, estes são os agentes que mais 
influenciam a opinião das pessoas: 

 

 
A pesquisa revela que 76% dos brasileiros conectados à internet conhecem o termo youtuber. E entre eles, 

77% acompanham pelo menos um canal. “No mundo dos vídeos online, os youtubers estão no comando”, diz o 
relatório. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/youtubers-ja-sao-mais-influentes-do-que-jornalistas_br_5cad0d3ae4b01160af599f2f 
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TEXTO II 
 
Polêmica com Gabriela Pugliesi levanta debate sobre papel do influenciador 
Caso com a musa fitness dimensionou a importância social e econômica dos digitais influencers 
A musa fitness foi uma das primeiras celebridades a ser diagnosticada com Covid-19. Ela compartilhou a 

situação nas redes sociais e, na época, até agradeceu ao vírus por quebrar as barreiras da desigualdade social, 
entre outras coisas, quando também foi criticada acusada de romantizar a doença. Agora, novamente virou 
centro de uma polêmica ao furar a quarentena. O caso levantou, então, a questão do papel destas figuras tão 
novas que são os influenciadores digitais. [...] 

A digital influencer está diretamente ligada às ações que revertem na posição de responsabilidade social de 
marcas também — as quais muitas decidiram por suspender o contrato com a celebridade. Para Edney Souza, 
especialista em mídias sociais da FGV e membro do corpo diretor da Associação Brasileira de Propaganda 
(ABP), mesmo trazendo a má influência, Pugliesi continuará vendendo, mas é uma mancha na responsabilidade 
social das marcas que ela representa. Para o especialista a influenciadora é “uma das pessoas mais 
irresponsáveis que a internet deu voz” e que a atitude é de “absurda falta de empatia”. 

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

digital.shtml 
 

TEXTO III 
Youtubers ‘deseducam’ crianças com ‘trollagens’ e palavrões 
Famílias se mobilizam contra vídeos de conteúdo inadequado que se proliferam na rede social 
Eles se identificam como “digital influencers”, mas a influência que essas celebridades virtuais estão 

exercendo sobre crianças e jovens passou a ser criticada por pais, mães e instituições ligadas à infância, 
travando uma verdadeira batalha contra alguns youtubers em relação aos conteúdos postados. 

“Trollei meu amigo e quase fiquei cego”; “Roubei o cartão do meu irmão e gastei R$ 1.000 em figurinhas 
da Copa”; e banheiras de açaí, chantilly, creme de avelã e outras comidas, são apenas alguns exemplos de 
vídeos produzidos por youtubers, que conseguem milhões de visualizações em poucas horas. (...) 

https://www.otempo.com.br/interessa/comportamento/youtubers-deseducam-criancas-com-trollagens-e-palavroes-1.1608125 
 

TEXTO IV 
Após levar o filho e o sobrinho a um show de Luccas Neto, 28 – um dos mais populares youtubers no país, 

com mais de 14 milhões de inscritos em seu canal –, a professora de marketing digital Elis Monteiro, do Rio de 
Janeiro, percebeu que a compulsão por doces e o “estranho comportamento” do filho Guilherme, 10, poderiam 
estar relacionados ao estímulo virtual. “Saí do show apavorada. Meu filho estava falando igual ao Luccas Neto – 
que grita muito –, tinha aumentado o tom de voz, e percebi que ele estava com muita tendência a desperdiçar 
alimentos”, conta. 

A indignação da mãe se transformou em um texto publicado nas redes sociais. O conteúdo teve 6.500 
compartilhamentos e gerou diferentes reações: de um lado, fãs dos youtubers a atacando e, de outro, pais e 
mães apoiando. “Recebi mensagens agressivas de fãs. Fiquei muito preocupada com a violência e como essas 
criaturas os viam como ídolos que não podem ser contestados”, afirma. Após conversas, a mãe conta que o 
filho reconheceu que os conteúdos não eram “tão legais” e, então, ela optou por proibir determinados canais 
em casa. 

https://www.otempo.com.br/interessa/comportamento/youtubers-deseducam-criancas-com-trollagens-e-palavroes-1.1608125 
 
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: Os novos 
formadores de opinião para a juventude 
 

SEMANA IV 
ITA - Yuri 

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

abaixo. 
Saneamento básico no Brasil: 

 um desafio essencial para mudanças estruturais. 
 

Texto I 
A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) discutiu nesta quarta-feira (25/9) a universalização do 

saneamento básico no Brasil. Durante audiência pública, os expositores alertaram para o fato de que 48% da 
população brasileira ainda não têm coleta de esgoto. Eles pediram a atenção do Senado e do governo para 
mudar essa realidade. 

O presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, afirmou que todos os objetivos 
de desenvolvimento sustentável são conectados ao saneamento. O instituto é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip) que atua no Brasil desde 2007, formado por empresas com interesse nos 
avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Segundo Édison, 35 milhões de 
brasileiros ainda não têm água tratada, o que equivale à população inteira do Canadá. Segundo o 
“esgotômetro”, medidor de esgoto despejado na natureza, disponível no site do Trata Brasil, mais de 1,5 
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milhão de piscinas olímpicas de esgoto foram lançadas ao meio ambiente no Brasil desde 1º de janeiro de 
2019. 

— O Brasil exporta tecnologia agrícola e não consegue ainda entregar esgoto tratado — lamentou. 
Édison Carlos disse ainda que a falta de saneamento básico impacta mais as mulheres, que geralmente são 

as que mais perdem dias de lazer, de aula e de trabalho pelo fato de terem que se deslocar para buscar água 
potável e cuidar dos doentes da família. A falta de coleta de esgoto também atinge 59% das escolas do ensino 
fundamental no Brasil, segundo ele. 

A falta de saneamento básico implica o aumento de doenças na população. Segundo Édison, há mais de 
300 mil internações por ano no Brasil causadas por diarreias graves. Além das doenças, há ineficiência da 
entrega de água. O presidente do Trata Brasil informou que, em 2017, o Brasil teve prejuízo de R$ 11 bilhões, 
o que daria para ter abastecido 30% da população. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/25/brasil-tem-48-da-
populacao-sem-coleta-de-esgoto-diz-instituto-trata-brasil 

 
Texto II 

A ausência de serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto tem impacto direto em diversas 
áreas da sociedade, desde educação, saúde pública e qualidade de vida. O Lançamento do esgoto in natura 
impacta principalmente as áreas irregulares, desencadeando inúmeros prejuízos. 

De acordo com dados do estudo Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento brasileiro 2017 – 
Instituto Trata Brasil e Organização Mundial da Saúde (OMS), se 100% da população tivesse acesso à coleta de 
esgoto haveria uma redução, em termos absolutos, de 74,6 mil internações. 56% dessa redução ocorreria no 
Nordeste onde os índices são gritantes. 

Algumas das doenças que o saneamento previne: 
Diarreia: a diarreia é uma doença gastrintestinal que pode ser contraída por água e/ou alimentos 

contaminados.  
Leptospirose: a leptospirose está liga à locais com saneamento precário onde os roedores se proliferam, 

como locais perto de córregos, aglomerados subnormais. 
Dengue: a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti que se multiplica em água parada. O 

mosquito atualmente é transmissor de outras doenças, como Zika Vírus.   
Amarelão: o amarelão é a doença do Jeca Tatu, é transmitida principalmente por um parasita que pode ser 

encontrado no solo contaminado. 
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2019/08/07/doencas-saneamento-basico-previne/ 

Texto III 

 
http://autossustentavel.com/wp-content/uploads/2019/03/Destaque-Charge.jpg 

Texto IV 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
Art. 1o  Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico. 
I – SANEAMENTO BÁSICO – CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
OPERACIONAIS DE: 
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a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela 
infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 
até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e pela manutenção de 
infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 
dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de água de 
reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente;          = 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos 
domiciliares e dos resíduos de limpeza urbanas; e 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas 
instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, 
contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm Acesso em 24 abr 2020. 
 

SEMANA IV 
Unicamp - Nathan 

 
As pessoas não estão prontas para opiniões nas redes sociais 

 

 
 
André Lopes  
Blasting News, 30/06/2016 
 

A “liberdade” das redes sociais é algo interessante de discutir. Conversando com um colega de 
profissão, por meio de um aplicativo de uma rede social, é claro, falávamos sobre as pessoas expressarem suas 
opiniões nas redes sociais. Que fique claro que, em minha #Opinião, isso é bom! Mas claro que estou sendo 
“educado” em dizer “expressar suas opiniões”, pois, muitas vezes, eles impõem suas opiniões e mais, 
transformam a liberdade de expressão em “discurso de ódio”. Grande número de participantes das discussões 
perde, rapidamente, a capacidade de “argumentação” e passa para grosseria. [...] 

A democracia tem sido posta em prática nas redes sociais todos os dias. O grande problema, em minha 
opinião, não é a liberdade democrática expressa em postagens curtas, longas, imagens ou textos, como este 
texto, publicado em redes sociais, mas sim, a falta de prática democrática nos discursos/textos. [...] 

Lendo algumas postagens e suas discussões, chego à seguinte conclusão: a prática da argumentação 
inteligente é uma importante maneira de expressar a liberdade de opinião e entender que a liberdade começa 
na capacidade de interpretar e respeitar a opinião do outro, até porque, isso tudo que escrevi, é a minha 
opinião. 

 
Disponível em: http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2016/06/as-pessoas-nao-estaoprontas- 

para-opinioes-nas-redes-sociais-00993347.html.  
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A Arte de Convencer 
 

 
 

Especialistas garantem que estudar a arte de convencer os outros virou necessidade não só para quem 
quer persuadir, mas também para não ser enrolado pela conversa alheia. 

Uma boa argumentação abre portas. É no que se acredita desde a Antiguidade, quando as primeiras 
técnicas retóricas foram criadas para convencer e persuadir o público de uma ideia que, independentemente de 
ser verdadeira, é eloquente. 

Numa era de informação global, no entanto, em que comunicar está na base das relações pessoais e 
profissionais, estar familiarizado com as principais formas de convencimento virou um trunfo de mão dupla: 
quem sabe a importância de convencer alguém saberá também não cair tão fácil na primeira lábia de um 
interlocutor. 

"Num mercado altamente competitivo e em acelerada mudança, a habilidade de comunicar ideias e 
convencer as pessoas da necessidade de mudanças é essencial. Nestas circunstâncias, o domínio das técnicas 
de persuasão cria um diferencial valioso", diz Jairo Siqueira, consultor em criatividade e negociação. [...] 

Mestre em estudos literários pela Unesp, o linguista Victor Hugo Caparica lembra que mesmo as 
relações interpessoais são, em última análise, relações interdiscursivas. Ou seja: na maior parte do tempo, 
estamos argumentando em maior ou menor grau com as pessoas que nos cercam, influenciando e sendo por 
elas influenciados. 

 
In: Revista Língua – por Carmen Guerreiro. Disponível em: http://www.methodus.com.br/artigo/604/a-

arte-de-convencer.html). 
 
A Arte de Argumentar 
 

 
 

Todos nós teríamos muito mais êxito em nossas vidas, produziríamos muito mais e seríamos muito 
mais felizes, se nos preocupássemos em gerenciar nossas relações com as pessoas que nos rodeiam, desde o 
campo profissional até o pessoal. Mas para isso é necessário saber conversar com elas, argumentar, para que 
exponham seus pontos de vista, seus motivos e para que nós também possamos fazer o mesmo. 

Segundo o senso comum, argumentar é vencer alguém, forçá-lo a submeter-se à nossa vontade. 
Definição errada! [...] Seja em família, no trabalho, no esporte ou na política, saber argumentar é, em primeiro 
lugar, saber integrar-se ao universo do outro. E também obter aquilo que queremos, mas de modo cooperativo 
e construtivo, traduzindo nossa verdade dentro da verdade do outro. 

 
In: ABREU, A.S. A Arte de Argumentar: gerenciando razão e emoção. Cotia, SP: 

Ateliê Editorial, 1999, p. 10. Fonte da imagem: Revista Língua. Ano 8. N. 88, 2013, p. 7. 
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Proposta 1: Diante da inquestionável necessidade de domínio da argumentação na vida em sociedade – 
seja nas redes sociais ou em outras situações de interlocução –, construa um artigo de opinião que apresente 
seu ponto de vista sobre o papel da argumentação nas redes sociais, em tempos em que a exposição intensa 
na web é uma constante. Sustente seu posicionamento com argumentos relevantes e convincentes, articulados 
de forma coesa e coerente. Dê um título ao texto. 

 
Proposta 2: Imagine que você é um estudante convidado a escrever uma crônica argumentativa sobre o 

tema para uma importante publicação de alcance nacional. No texto, traga reflexões acerca do fenômeno 
tratado no texto, bem como da polarização e da intolerância com opiniões opostas. Para a construção do seu 
texto, leve em conta a máxima atribuída ao escritor francês Voltaire: “Posso não concordar com nenhuma das 
palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las.” 
 

SEMANA IV 
UnB - Yuri 

 
Texto I 

Vejam só que interessante isso o que disse este palestrante: Em conversa com um amigo a respeito da 
possibilidade de implantar o teletrabalho (ou homework) em setores de sua empresa, o empresário argumentou 
que a necessidade dos colegas em mostrar uns aos outros o quanto estavam produzindo era muito forte. Por 
isso, introduzir um trabalho à distância, mesmo trazendo a oportunidade de aumentar a produtividade e 
melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, encontraria neles muita resistência. ”Incrível não? O 
rendimento e eficácia em si não são o mais importante, o que realmente eles querem é a aprovação dos 
olhares alheios” conta Semadar Marques, especialista em empatia, liderança colaborativa e inteligência 
emocional. 

É esta mesma ansiedade, diz o psicólogo, que nos faz correr atrás desta aparência, para sermos admirados 
e conquistarmos o respeito alheio pelo que parecemos ser, e não do que somos e sentimos de verdade. É 
triste isso. Manter aparências nos faz gastar uma energia imensa, para provar aos outros aquilo que, no fundo, 
sabemos que não é real. Para Marques, o sucesso genuíno e verdadeiro é viver de acordo com seus próprios 
valores, alinhado à sua essência mais profunda. 

https://www.psicologiasdobrasil.com.br/mundo-moderno-aparencia-importa-mais-do-que-essencia/ acesso em 24 de abr. de 2020. 
 

Texto II 
Por não ser tarefa fácil discorrer sobre as categorias dialéticas em Marx – essência e aparência, faz-se 

necessário conhecer seus significados para uma melhor compreensão das reflexões. No dicionário de Filosofia, o 
termo essência é traduzido por aquilo que responde a pergunta: o quê? O que constitui a natureza de um ser, 
de uma coisa. É a revelação daquilo que não se dá a conhecer de imediato. O termo aparência tem dois 
significados diametralmente opostos. O primeiro é ocultação da realidade, que parece real, vela ou obscurece a 
realidade das coisas, de tal modo que essa só pode ser reconhecida quando se transpõe a aparência e se 
prescinde dela. Conhecer significa libertar das aparências, do engano, da ilusão; e o segundo é a manifestação 
ou revelação da realidade, de tal modo que esta se encontra na aparência a sua verdade, a sua revelação. 

 
LIMA, L. L. O. Aparência e essência: da alienação ao fetiche. Itinerarius Reflectionis, Jataí, v. 2, n. 5, [p. 1-16], jul./dez. 2008. Disponível: 

. Acesso em: 29 mar. 2020. 
 

Texto III 
 

Aparência. Do latim apparentia. 1. Aspecto exterior de alguma coisa. 2. Coisa que parece mas não é; 
ficção, mostra enganosa. 3. Verosimilhança, probabilidade. 4. Filos. Conhecimento imediato de uma coisa 
através do que nos chega pelos sentidos, a que atribuímos apenas um valor aproximado. (1) 

1. O que aparece na superfície das coisas, por oposição ao que reside na profundidade. 2. Aspecto 
satisfatório ou agradável de se ver: só se preocupa com a aparência. 3. Pej. Indício enganoso: só tinha 
olhos para a aparência dos fatos. 4. Engano, ilusão: seu amor pela irmã era pura aparência. SALVAR AS 
APARÊNCIAS. Loc. Disfarçar ações equivocadas ou suspeitas. (2) 

 
Essência. No pensamento antigo, a essência define o fundo de uma coisa, ou seja, a sua substância, 

conforme declarou Aristóteles e opunha-se a acidente, já que a essência era imutável na identificação de um 
ser. Já o acidente poderia variar, conservando-se a essência. (1) 

Essência de algo é aquilo que lhe é característico e o torna o que é. Por exemplo, a essência de um 
unicórnio é que ele é um cavalo com um único chifre na cabeça. Unicórnios não existem, obviamente; então, 
essência não implica existência. Essa distinção é importante na filosofia. (2) 

Dicionário de Filosofia. 
 

Texto IV 
As verdades diferentes na aparência são como inúmeras folhas que parecem diferentes e estão na mesma 

árvore. 
Mahatma Gandhi 
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Texto V 
Nada é impossível de mudar 
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem 
sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve 
parecer natural nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertolt Brecht 
 

Essência e Aparência: um conflito existencial humano ou apenas relativo ao século XXI? 
 

SEMANA IV 
UFU 

 
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.  
 

 
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 abaixo. 

 
'O prazer do desapego': minimalistas defendem que ter menos coisas cria mais liberdade 

O minimalismo apareceu na vida da comunicadora social Fernanda Marinho, 36 anos, para resolver um 
problema: em 2012, ela precisou voltar a morar com a mãe e, por questão de espaço, teve de se desfazer de 
muitas coisas que havia comprado ou ganhado nos dez anos em que morou fora. 

"Eu precisava acomodar todos os meus objetos em um quarto bem pequeno", conta. 
Com a mudança, a comunicadora percebeu que, mesmo que não fosse uma pessoa de comprar em grande 

quantidade, guardava muita coisa e por muito tempo. 
"Eu não sabia que tinha acumulado tanto porque todas as minhas coisas ficavam espalhadas em um 

espaço maior, dentro de vários armários e gavetas que eu nunca via." 
Foi aí que Fernanda começou a pesquisar sobre o minimalismo como estilo de vida. 
"Meu maior choque foi me dar conta que não sabia as coisas que eu tinha exatamente." 
Maquiagens vencidas, bijuterias que não usava mais porque tem alergia, jogos de tabuleiro faltando peças, 

roupas de pelo menos dez anos atrás e que não serviam mais. No "estoque", a moça encontrou coisas até que 
emprestou de outras pessoas há anos e nunca devolveu. 

"Comecei um longo processo de avaliar cada coisa que tinha, doando e jogando fora, aos poucos, as que 
não tinham mais utilidade para mim. Assim estou até hoje. O minimalismo é um processo que nunca acaba", 
explica. 

Ao perceber que, com menos coisas acumuladas à sua volta, seu dia a dia se tornava mais fácil, Fernanda 
foi adaptando o minimalismo que aplicava à casa para todas as áreas da vida. 

"Fui percebendo que ter a liberdade de sair de um emprego que não me faça bem, por exemplo, é mais 
importante que ter um salário fixo para gastar com objetos e coisas", conta. "A faxina também se estendeu à 
minha vida digital: saí de grupos de Whatsapp e não fico mais conectada o dia todo". 

'Pessoas mais importantes que coisas' 
De acordo com os escritores Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus, autores do documentário 

Minimalism: A Documentary About the Important Things ("Minimalismo: um documentário sobre as coisas que 
importam", em tradução livre), que retrata a vida de pessoas que vivem apenas com o essencial, o 
minimalismo é um comportamento que torna pessoas mais importantes que as coisas que elas têm. 

"Com menos importância para o material, podemos abrir espaço nas nossas vidas para o que realmente 
importa", comenta Ryan, um ex-publicitário bem-sucedido, mas que chegou ao limite de estresse quando foi 
escalado para vender celulares para crianças de cinco anos. 

O americano então vendeu 80% das coisas que tinha acumulado - carros de luxo, roupas de marca, um 
apartamento espaçoso -, demitiu-se e criou o blog The Minimalists com o amigo Joshua, ex-empresário que 
mudou de vida depois da morte da mãe. 
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Ryan explica que o minimalismo não é uma "competição" sobre quem tem menos coisas. "Ao contrário, 
queremos mais: mais tempo, mais espaço, mais paixão, mais experiências. Limpamos a bagunça do caminho 
da vida para sermos mais livres." 

 
O mínimo essencial 
A palavra "minimalismo" surgiu de movimentos artísticos do século 20 que seguiam como preceito o uso de 

poucos elementos visuais, e, aos poucos, foi migrando para o campo do social. 
"Enquanto expressão comportamental da sociedade, o minimalismo é um reflexo de movimentos 

contraculturais anteriores, como o “punk” e o “hippie”, que questionaram a sociedade de consumo e seus 
excessos", explica o pesquisador em cultura e comunicação Marcelo Vinagre Mocarzel, professor da 
Universidade Federal Fluminense. 

Diferente dos contraculturais, contudo, os minimalistas não buscam construir uma sociedade alternativa. 
"Os minimalistas têm buscado combater o consumismo por dentro do sistema. Isso quer dizer que eles 
trabalham, se vestem normalmente e até consomem." 

"Em certa medida, os minimalistas se aproximam mais dos capitalistas clássicos descritos por Max Weber: 
capitalismo não é o problema para eles, mas sim esse capitalismo selvagem ancorado na ostentação e no 
desperdício", aponta. 

De acordo com a escritora americana Francine Jay, autora de Menos é mais: Um guia minimalista para 
organizar e simplificar sua vida, livro considerado a "bíblia" do minimalismo atual, o minimalista valoriza as 
experiências e dá menos importância às posses materiais. 

"Quando não somos dependentes das coisas ou não somos mais definidos pelo o que possuímos, nossos 
potenciais e possibilidades são ilimitados", afirma a escritora. 

Como definição, Jay explica que o minimalismo é um estilo de vida em que se vive com menos coisas para 
se ter mais espaço, mais tempo livre e mais energia vital. 

Assim, para os minimalistas, não há como ter estas duas coisas em abundância: "ou se tem tempo livre, ou 
se tem coisas sobrando", explica a escritora. 

"Quase tudo o que trazemos em nossas vidas - bens materiais, ideias, hábitos - devemos estar preparados 
a nos afastar a qualquer momento", propõe Joshua. "Muitos podem discordar por parecer insensível, mas é 
exatamente o contrário: nossa preparação para se afastar é a forma mais avançada de cuidar." 

Ter coisas versus ter tempo 
Coisas sobrando - e transbordando - era como a modista Isabel Alves, 23 anos, definia sua vida até dois 

anos atrás. 
"Eu gastava muito, principalmente com roupas e maquiagens", conta. "Nunca cheguei a formar dívidas, 

mas todo o dinheiro que tinha ia direto para meu consumismo." 
Quando Isabel percebeu que nunca tinha dinheiro para fazer com mais frequência o que realmente gosta - 

viajar -, começou a repensar sua vida. A faculdade de moda também ajudou a moça a refletir sobre a maneira 
como gastava o seu dinheiro. [...] 

"No começo deste ano, saí da empresa em que trabalhava por não aceitar mais o pensamento comum na 
indústria da moda: 'vamos incentivar as pessoas a comprar o máximo'." [...] 

Mais antigo que Cristo 
Joshua explica que as atuais ideias que guiam comportamentos minimalistas são, na realidade, muito 

antigas. 
"Se considerarmos a Revolução Industrial e a sociedade de consumo formada por ela, o minimalismo pode 

parecer novo. Mas conceito de reduzir acessos, em si, remonta aos estóicos e ao princípio das religiões", explica 
Joshua. 

O Estoicismo foi uma escola filosófica da Grécia Antiga, surgida no século 4º a.C., que definia a felicidade 
como objetivo central da vida, sendo a felicidade um conceito relacionado a uma vida simples e em harmonia 
com a natureza. 

De acordo com os estoicos, o sábio é, por definição, feliz. Por isso, segundo Joshua, a felicidade na vida é 
algo tão importante para os minimalistas. 

Mas desde a sua concepção - o minimalismo seria mais antigo que a ideia de Jesus Cristo, portanto - o 
conceito de uma vida minimalista tem sido adaptado para a realidade social e econômica de cada época. 

"Acumulamos tantas coisas em imóveis cada vez mais caros e menores; temos tantas roupas e só usamos 
as mesmas; armazenamos tanta comida, e grande parte vai para o lixo. Isso mostra como a sociedade de 
consumo criou gargalos que precisam ser resolvidos". 

Os minimalistas estão preocupados com esses gargalos, mas dizem que o minimalismo não se resume 
apenas a redução de consumo. 

"Há diversos motivos que levam a reduzir o consumo. Um deles é a falta de dinheiro, tão comum em 
tempos de crise", aponta Mocarzel, explicando que, nesses casos, o consumo pode voltar a subir quando os 
tempos de crise melhoram, pois não há um motivador social por trás da mudança de comportamento, somente 
um motivador econômico. 

"O minimalismo alia alguns preceitos na redução, como a sustentabilidade, a questão da saúde (viver com 
o mínimo para fugir das doenças alimentadas pelo excesso - ansiedade, pânico, distúrbios alimentares etc) e 
até um certo aspecto espiritual". 

Para o pesquisador, independente da motivação, "a ideia do menos é mais nunca foi tão necessária", 
defende. [...] 
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Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/o-prazer-do-desapego-minimalistas-defendem-que-ter-menos-coisas-cria-
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SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um 

TEXTO DE OPINIÃO no qual fique claro a sua posição frente ao seguinte questionamento: O minimalismo 
pode ajudar a salvar o planeta? 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 

EDITORIAL sobre a influência do consumo excessivo no exercício da “liberdade”. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que 

você, aluno do curso de Economia Ecológica, precisa fazer um RESUMO avaliativo para entregar ao seu 
professor no dia da prova. 
 
 
 
 
 
 


