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SEMANA I 
ENEM - Viviane 

 
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. 

 
Proposta 

TEXTO I 
 

A Organização Mundial de Saúde reconhece a dependência química como doença, porque há alteração da 
estrutura e do funcionamento normal da pessoa, sendo-lhe prejudicial. Não tem causa única, mas é produto de 
uma série de fatores (físicos, emocionais, psíquicos e sociais) que atuam ao mesmo tempo. Atinge o ser 
humano nas suas três dimensões básicas (biológica, psíquica e espiritual) e, atualmente, é reconhecida como 
uma séria questão social, à medida que atinge o mundo inteiro, em todas as classes sociais. 

Sem o tratamento adequado, a dependência química tende a piorar cada vez mais com o passar do tempo, 
levando a pessoa a uma destruição gradativa de si mesma, atingindo sua vida pessoal, familiar, profissional e 
social. Em função desse quadro, muitas são as instituições junto à sociedade civil que têm se proposto a 
desenvolver um trabalho de assistência e tratamento a dependentes químicos: grupos anônimos, clínicas ou 
casas de recuperação, hospitais, etc. O número delas cresce à medida que a demanda aumenta, levando 
grupos, comunidades, associações, clubes de serviços e igrejas a organizarem trabalhos de atendimento a esse 
segmento. As propostas de formas de atendimento a essa população específica variam de acordo com visão de 
mundo e perspectiva política, ideológica e religiosa dos diferentes grupos. 

http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v3n2_processo.htm (Adaptado) 
 
TEXTO II 
 

A dependência química requer um tratamento intenso, pois não é fácil curar os efeitos que as drogas 
causam no organismo da pessoa, bem como na vida do indivíduo. No mundo todo, já é uma prioridade 
conseguir desintoxicar, tratar e ajudar os dependentes químicos a fim de que eles voltem ao convívio social. 

O Brasil, hoje, possui uma rede de tratamento para dependentes químicos muito precária, com dificuldades 
em realizar a recuperação. Com falta de locais de tratamento e com profissionais pouco qualificados, faz-se 
cada vez mais necessária a busca por Clínicas de Reabilitação de Drogas. 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/clinica-de-reabilitacao-de-drogas-contribui-para-o-tratamento-de-
dependentes-quimicos/ (Adaptado) 

 
TEXTO III 
 

A Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, que prevê, entre outras medidas, a internação involuntária de 
dependente de drogas, está publicada no Diário Oficial da União. Ela dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção a usuários ou dependentes e para tratar do 
financiamento das políticas sobre drogas. No seu artigo 23-A, o texto diz que o tratamento do usuário ou 
dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as 
modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo "excepcionalmente formas de internação em unidades de 
saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de 
assistência social e em etapas". 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/publicada-lei-que-trata-de-internacao-involuntaria-de-usuario-de-
droga (Adaptado) 

 
TEXTO IV 
 

O modelo de comunidades terapêuticas, instituições privadas de tratamento a dependentes químicos é o 
preferido do governo. Nos últimos cinco anos, essas clínicas – normalmente ligadas a igrejas – receberam pelo 
menos R$ 250 milhões só da esfera federal e devem receber mais, com a nova lei de drogas aprovada no 
Senado. O problema é que elas não têm fiscalização adequada – pior, não há dados objetivos que mostrem a 
eficiência desse modelo. 

https://theintercept.com/2019/05/30/comunidades-terapeuticas-internos/ (Adaptado) 
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TEXTO V 

 
https://www.imaginie.com.br/temas/desafios-para-o-tratamento-de-dependentes-quimicos/ (Adaptado) 

 
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 
“Desafios para tratar os dependentes químicos 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. 
 
 

SEMANA I 
Fuvest - Nathan 

 
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. 
 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 

O carnaval de rua de São Paulo foi crescendo e têm atraído cada vez mais turistas. Mas alguns desses 
blocos trazem, muito além do festejo e da folia, uma referência de luta e resistência nos mais diversos 
espectros. São movimentos de mulheres, LGBT e dos negros, como o Gaymada e o Preto Zumbiido 
Afropercussivo. O já tradicional Ilu Obá de Min leva para a rua os orixás e toda a tradição do candomblé. Além 
dos que trazem na escolha de gêneros musicais uma mensagem de luta, como o Beat Loko, de hip hop, e o 
LoveFest, com a nova cena musical que reúne artistas LGBT e negros. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/10/politica/1518218543_084903.html 
 

O “Carnaval do protesto” uniu sambódromo e folia de rua pelo país, com críticas contra políticos, Judiciário 
e políticas públicas em escolas de samba do Rio e blocos de Salvador, Recife e Belo Horizonte. Já em São Paulo 
as críticas foram mais tímidas, mas também existiram. 

No Rio, a escola Beija-Flor traçou paralelo entre “Frankenstein”, de Mary Shelley, com o momento do 
Brasil. Ratos representaram políticos e sobraram críticas à criminalidade, ao sucateamento das redes de saúde 
e educação e à corrupção. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/carnaval-de-protestos-reune-sambodromo-e-blocos-contra-politicos.shtml 
 

 
 

Campanha contra o assédio mobilizou foliões no carnaval 
 

https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2018/01/nao-e-nao-grupo-ira-espalhar-tatuagens-contra-assedio-no-
carnaval.html 
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Com frases como “Depois do não é tudo assédio” e “Fantasia não é convite”, uma campanha lançada pela 
Prefeitura de Vitória alerta os foliões sobre o assédio contra a mulher durante o carnaval, período em que o 
número de denúncias desse tipo aumenta. 

Para promover a campanha, a prefeitura se baseou em uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, 
em que quase metade dos homens entrevistados disse que a folia não é lugar para "mulher direita". 

A secretária de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Nara Borgo, acredita que, por conta do machismo, 
a mulher ainda é a maior vítima de violência. 

"O comportamento machista ainda acha que uma mulher não pode usar uma fantasia e pular carnaval 
apenas para se divertir. Ele acredita que ela está disponível e, com isso, pode assediá-la livremente sem ser 
punido. E isso precisa mudar. São dicas importantes que vamos publicar nas nossas redes sociais para alertá-
los de que depois do 'Não' é tudo assédio". 

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/carnaval/2018/noticia/campanha-alerta-sobre-assedio-contra-a-
mulher-no-carnaval-em-vitoria.ghtml 

 
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: A função das 
tradições populares na construção de uma sociedade melhor.  
 
Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação.  
 

SEMANA I 
ITA - Rogger 

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

 
A patologização da angústia no mundo contemporâneo 

Item 1 

 
 

https://www.dicio.com.br/angustia/ 
 

Item 2 

 
 

Benett (Gazeta do Povo, 11/03/2014) 
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Item 3 
[...] 
Em nosso contexto histórico, a angústia é, em geral, considerada uma condição patológica que deve ser 

''aliviada'' por terapias ou medicamentos. O ''bem-estar'' humano encontra-se, cada vez mais, dependente de 
saberes técnicos especializados. 

O encobrimento do sentido e da origem da angústia, seu esquecimento, no modo de ser mediano da 
cotidianidade, não é casual. Faz parte da própria estrutura desta cotidianidade mediana fugir ao desconforto da 
angústia, mergulhando no mundo impessoal das ocupações, do falatório, da curiosidade, da ambiguidade. Para 
a compreensão cotidiana, a angústia deve ser curada pelos especialistas competentes e combatida pelo 
envolvimento com as ocupações úteis. Mesmo quando este envolvimento torna-se desordenado e compulsivo, a 
ponto de deixar aparecer o mesmo esvaziamento que se queria combater na angústia, tudo se reduz ainda à 
mera questão de um correto equilíbrio de neurotransmissores e de ocupações sociais. O que precisa continuar 
encoberto para essa avaliação vulgar é que a disposição afetiva fundamental que perturba a existência, do 
ponto de vista do impessoal, não tem nenhuma ''solução'' ou explicação causal redutiva, é a partir dela, 
enquanto abertura de sentido, que se buscam as ''soluções'' e ''explicações'' que podem afastar eventualmente 
a angústia, mas jamais refutar ou solucionar aquilo para que aponta: a condição essencial de desabrigo que se 
encobre sob qualquer projeto religioso ou científico de asseguramento da existência. Não há ocupação ou droga 
alguma capaz de libertar da angústia, pois a busca compulsiva de ocupações e medicações já é sempre sintoma 
e nunca solução do fenômeno da angústia. É a escuta e a habitação na própria angústia que podem despertá-la 
enquanto disposição afetiva fundamental para se interrogar sobre o sentido da existência. 

A angústia aponta, justamente, para a dimensão trágica da existência; para nossa fragilidade, indigência, 
vulnerabilidade e finitude perante a vida. O homem angustiado não é mais o animal racional ou qualquer outro 
tipo de objetivação, ele é, sobretudo, ''ser-aí'', não tendo nenhum fundamento para além da temporalidade. É 
por nossa condição de ''existentes'', que nos angustiamos. A angústia é esta disposição compreensiva em que o 
''ser-aí'' humano encontra-se aberto para si mesmo, para o seu ser-no-mundo. Assim, é o fenômeno da 
angústia que acaba por revelar o nosso poder-ser mais próprio, rompendo com a familiaridade cotidiana e 
expondo à luz nossa impessoalidade. O território da angústia é exatamente esta ausência de qualquer território 
previamente estabelecido. 

Entretanto, nos apropriarmos de nossa existência, assumirmos nossa singularidade e nos darmos conta de 
que nada nos constitui a priori é, de início, uma experiência de desenraizamento dolorosa, da qual, geralmente, 
nos esquivamos. De acordo com Heidegger, há uma tendência ao ''encobrimento'', como se o homem fugisse 
de si, esquecendo o seu ''ser-próprio''. Se esse encobrimento da angústia é uma das estruturas ontológicas da 
existência, sua vigência histórica (hegemônica e naturalizada) é um dos traços significativos de nossa cultura, 
na qual impera a convicção de que o sofrimento deve ser abolido a qualquer preço. Em nossa 
contemporaneidade, cujo projeto se funda no controle e no cálculo, a proliferação de respostas técnicas e 
estéticas, ou de reações religiosas moralizantes, não pode deter a devastação do mundo enquanto habitação 
existencial. 

Pagamos, pelo contínuo desvio da angústia, com algo que nos é essencial, nossa capacidade de ver, de 
corresponder à realidade em suas múltiplas e misteriosas possibilidades de sentido. Só é possível livrarmo-nos 
da angústia, livrando-nos igualmente da realidade. É quando se cala o alarido impessoal dos desejos e 
representações correntes do ''todo mundo'' que podemos nos pôr livremente à escuta das demandas e dos 
questionamentos de sentido que nos são mais próprios e singulares. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672009000200010 
 

SEMANA I 
Unicamp - Vanessa 

 
TEXTO 1- UTOPIAS FLUTUANTES 
 

Se as emissões de carbono mundiais ficarem limitadas ao que foi estabelecido no Acordo de Paris 
(cientistas preveem que não vai acontecer), a expectativa da Climate Central, ONG que monitora mudanças 
climáticas, é que o nível dos oceanos suba 24 centímetros até 2050 e cerca de 49 centímetros até 2100. Pode 
parecer pouco, mas a subida inicial, que equivale a algo como uma régua escolar, poderá desabrigar, só no 
Brasil, cerca de 1,4 milhão de pessoas. 

Para lidar com o aumento no nível de rios e oceanos, a ideia é aperfeiçoar técnicas de arquitetura flutuante 
para construir comunidades, bairros e até cidades que possam boiar sobre as águas. 

Na crista pop dessa onda está o arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, que apresentou em 2019 um TED 
Talks sobre o ousado projeto de uma cidade construída para flutuar nos oceanos. "Oceanix City" foi imaginada 
por Ingels em parceria com a ONU e o Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), e promete ser capaz de 
produzir a própria energia, gerenciar seus recursos hídricos, cultivar a própria comida e lidar com os próprios 
resíduos. "Nosso mundo está mudando, nosso clima está mudando. Não importa quão crítica seja a crise 
climática (e ela é); mudar também é o nosso super poder humano coletivo", afirmou Ingels na ocasião. 
 
UTOPIA MODULAR 

A Oceanix City seria capaz de se expandir organicamente, porque é desenhada de forma modular. Cada 
pequeno trecho de dois hectares abriga cerca de 300 residentes e permite expansão gradual até a formação de 
uma cidade flutuante, que comportaria até 10 mil pessoas. 
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Somados, os módulos também oferecem à Oceanix City a capacidade de gerar sua própria energia, 
controlar o suprimento de água, cultivar comida e gerenciar seus resíduos. É basicamente uma cidade sobre as 
águas. 

As projeções computadorizadas dão a dimensão de uma cidade que se desenvolve como se fosse feita de 
peças de montar. Alguns trechos abrigariam estufas, como pequenas fazendas comunais, enquanto abaixo dos 
blocos flutuantes seriam mantidos viveiros aquáticos compostos de corais, algas, mariscos, ostras e itens do 
sistema oceânico que pudessem auxiliá-la a regenerar seu ecossistema. 
 
POVOS PALAFITADOS 
 

A ideia de colocar casas ou bairros para flutuar não é inédita, e tem sido usada há séculos por diversas 
comunidades em áreas ribeirinhas ou portuárias, de Seattle (EUA), Amsterdã (Holanda), Kompong Phluk 
(Camboja) à Amazônia. 

Quem fixa residência próximo do litoral ou dos rios e precisa lidar com uma subida de água, de forma 
regular e previsível, costuma apostar em construções com bases mais altas, como é o caso das palafitas. "Elas 
funcionam como uma construção convencional que tem suas bases fora do chão, geralmente em uma altura 
máxima onde a água não possa subir", explica ao TAB Alessandra Araújo, bióloga e designer de inovação a 
partir da biomimética, ciência que observa a natureza para imitar seus processos. 

No entanto, as palafitas não são viáveis para trabalhar com projetos em alto-mar (como a Oceanix City) e 
nem na planície amazônica, devido a um fenômeno chamado "pulso de inundação", que acontece quando as 
chuvas aumentam e há o degelo das águas da Cordilheira dos Andes. Nesses momentos, os rios da Amazônia 
chegam a subir de 8 a 12 metros, para depois baixar novamente. 
 
QUEM ALCANÇA A BOIA? 
 

Aspecto pouco debatido sobre a arquitetura flutuante é a acessibilidade. Há um abismo econômico e social 
entre as propostas de Ingels (como a Oceanix City ou as Urban Rigs, moradias universitárias que flutuam sobre 
as águas do mar Báltico) e as propostas de construções aquáticas para a região amazônica, como as 
desenvolvidas por Brajovic. 

"Será que esse domicílio flutuante terá preços acessíveis para as famílias de baixa renda?", questiona 
Robson Gonçalves, professor de economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas). "É preciso pensar em qual será o 
acesso de transporte a essas moradias, além das ofertas de saneamento básico, educação e até entretenimento 
e esporte", pontua. O ideal, segundo o professor, seria que as casas aquáticas pudessem ter custo máximo de 
R$ 100 mil, para que pudessem ser trabalhadas como habitações de interesse social. 

Questionados sobre os custos relativos às construções que pairam sobre as águas, os especialistas tendem 
a desconversar. "O custo varia bastante em relação ao local, logística de implementação, materiais e sistemas 
regenerativos, além da escala", pondera Brajovic. Além disso, o arquiteto considera que seria pouco razoável 
fazer uma comparação entre uma arquitetura convencional de baixo custo e uma proposta flutuante. "Se 
fizermos isso, vamos nivelar a arquitetura flutuante sob um patamar qualitativo que é insalubre", defende. 

A proposta de construir casas flutuantes pode virar um plano estratégico para o futuro, com 
implementação gradual e controlada de um novo modo de habitação, em coexistência com as forças da 
natureza. "Precisamos superar essa barreira de que a inovação é custosa e encará-la como uma política pública 
que leve essas possibilidades para as regiões ribeirinhas. Se hoje há alguma barreira, tenho certeza de que é 
uma limitação dentro de uma janela de tempo. Assim que se consolida uma política pública, essa janela de 
tempo tende a diminuir e o projeto passa a se tornar viável", prevê, com esperança, a bióloga Alessandra 
Araújo. 

https://tab.uol.com.br/edicao/futuro-do-morar#tematico-8 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 

SITUAÇÃO A: Considerando que o cenário apontado no texto acima tenha se estabelecido e imaginando-se 
morador de uma cidade flutuante, escreva um texto descritivo para ilustrar uma matéria sobre esse tipo de 
moradia. 

Você pode optar por uma descrição objetiva (aquela que se detém aos detalhes observados e somente a 
eles, sem nenhum espaço para sua opinião pessoal) ou uma descrição subjetiva (aquela em que, além de 
explicitar detalhes observados, você tem também espaço para manifestar suas impressões pessoais sobre a 
cena descrita). 
 

SITUAÇÃO B: Após a leitura do texto motivador e com base nos seus conhecimentos, redija um ARTIGO 
DE OPINIÃO sobre Os desafios enfrentados pelas comunidades que vivem em casas flutuantes. 
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. 

 

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. 
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SEMANA I 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 
 

Há muitas maneiras de se determinar a importância de uma invenção. Pode-se levar em conta quantas 
vidas ela ajuda a salvar, caso das vacinas e medicamentos. É possível, ainda, avaliar quanto tempo depois de 
criado o invento continuou a ser usado. Nesse quesito, a roda, “projetada” em 4000 a.C., parece imbatível. 
Outra alternativa é considerar o grau de complexidade da produção, critério que colocaria computadores e 
outras máquinas no topo da lista. Mas algumas invenções são reconhecidamente importantes exatamente pelo 
aspecto oposto: a sua simplicidade. De tão comuns, alguns objetos tornam-se presentes no dia a dia de cidades 
do mundo inteiro e deixam de ser vistos como produtos revolucionários, que mudaram a história da 
humanidade. 

Mas é justamente a presença constante no cotidiano que torna criações como o sapato, a panela de 
pressão e até mesmo o giz de cera tão fundamentais. Basta olhar ao redor, elas estão em toda parte. Quem 
nunca comeu um alimento embrulhado em papel-celofane, por exemplo? Hoje onipresentes nos 
supermercados, as embalagens transparentes inventadas nos Estados Unidos em 1905 mudaram a forma de 
acondicionamento dos alimentos, possibilitando o maior tempo de armazenamento e a redução de custos e de 
desperdícios. 

Segundo o inglês Jack Challoner, autor de diversos livros sobre história da ciência, entre eles 1.001 
invenções que mudaram o mundo (Sextante), recém-lançado no Brasil, embora toda invenção tenha a sua 
importância, algumas mudaram mais os rumos do mundo por serem essenciais em momentos específicos. “Se 
você estiver no banheiro e precisa se limpar, o motor a vapor ou a roda não tem a mínima importância. 
Naquele momento, a maior invenção do mundo é o papel higiênico, algo bem mais simples”, exemplifica o 
escritor em entrevista ao Correio. 

A análise de Challoner mostra que não é porque algo foi criado há muito tempo e seu uso acabou 
extremamente banalizado que ele deixa de ser importante. A cola, ele lembra, foi desenvolvida pelos egípcios 
há cerca de 6 mil anos. 

As primeiras versões, feitas à base de cera de abelha, serviam para colar as tábuas dos barcos. “Os 
humanos inventam coisas há milhares de anos, e as espécies anteriores ao homem, há mais tempo ainda. 
Mesmo assim, ao pensarmos em invenções, logo imaginamos realizações do último século”, afirma Challoner. 
“Isso acontece porque o mundo muda muito mais rápido do que antes. As novas invenções chamam mais a 
atenção do que aquilo que foi feito há séculos”, completa. 

 
Disponível em:< https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2011/04/03/interna_ciencia_saude,245925/em-livro-

pesquisador-chama-atencao-para-invencoes-que-mudaram-a-humanidade.shtml/>. Acesso em 13 mai.2020. 
 
TEXTO II 
 

Estudantes universitários de várias partes do Brasil estão reunidos, nesse final de semana, em São Paulo, 
para mostrar as inovações que criaram para facilitar a vida de pessoas com deficiência. E quem teve a chance 
de testar as invenções, gostou. 

Que moça bonita não gosta de tirar selfie? Bruna não conseguia. Ela tem dificuldade para controlar os 
movimentos. Mas o sorriso lindo agora vai para as fotos, com ajuda de um equipamento. Ninguém mais escapa 
dos clicks. 

Ana Rita usou cadeira de rodas motorizada 15 anos até perder os movimentos dos braços também. “Eu não 
conseguia mais empurrar. Não conseguia mais mover. Eu falei “ai, ai, ai e agora?”, diz a psicóloga Ana Rita de 
Paula. 

Há quatro anos, ela depende de alguém para empurrar a cadeira. Neste sábado (7), ela viu uma que pode 
ser controlada com o olho. Pisca anda, pisca de novo, para. E vai para um lado e para o outro.  

Cada grupo levou seu projeto, mas a apresentação deles é só uma parte do que acontece. Durante o fim 
de semana, necessidades vão se encontrar com conhecimento o tempo todo. Isso aumenta demais a chance de 
novas ideias aparecerem e a sala acaba se transformando em um grande laboratório de soluções. 

Para quem enxerga pouco, tem leitor ótico montado em uma saboneteira. Custa um décimo do preço das 
lojas. A cadeira de rodas feita de canos de PVC também é muito mais barata. E um chapéu que controla celular, 
televisão e acende a luz com o movimento da cabeça. 

A tecnologia de impressão 3D está sendo usada em próteses de mãos para crianças. As que existem no 
mercado custam R$ 30 mil e são muito pesadas. 

Leonardo nasceu sem parte do braço direito. Ele adorou testar a mão 3D. Pegou bola, garrafa, copinho de 
plástico que amassa à toa. Achou muito fácil e topou dificultar. 
 

Disponível em:< http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/invencoes-de-estudantes-melhoram-vida-de-pessoas-com-
deficiencia.html/>.Acesso em 13 mai. 2020. 
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TEXTO III 
 

 
 

Disponível em < https://blogdamonique.com.br/2014/12/19/pra-mim-a-melhor-invencao-do-homem-foi-a-escrita-depois-a-
maquina-de-lavar/> Acesso em 13 mai.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 melhoria da qualidade de vida por meio de invenções e descobertas. 
 

SEMANA I 
UFU - Jaqueline 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

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

 
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. 

Finalmente uma droga que faz bem à saúde 
Boas notícias para os devoradores de páginas que não desejam nunca saciar a fome 

 
Esta matéria sem dúvida pode lhe interessar: já sabíamos que o esporte pode aumentar em cinco anos a 

expectativa de vida; que o grão integral do cereal diminui em 7% a possibilidade de morte prematura; que a 
interação de dois genomas mitocondriais prolonga a vida em 16%, segundo publicou na Nature uma equipe de 
pesquisadores espanhóis, após analisar 20 gerações de roedores. Inclusive sabíamos que comer pouco é uma 
fórmula que atrasa o envelhecimento, devido à produção gerada de sulfeto de hidrogênio (que tem efeito 
protetor sobre as células), segundo estudos realizados na Universidade Harvard com camundongos e que 
confirmaram a prática oriental de que comer sem encher a barriga é um passo seguro rumo à longevidade. 

Mas há uma coisa que não foi medida em roedores, e sim em pessoas, e que traz boas notícias para os 
devoradores de páginas que não desejam nunca saciar a fome: ler prolonga a vida; e quanto mais você ler, 
melhor. Aqui não há dietas, e o único milagre está na maior quantidade: quem lê em média 3,5 horas por 
semana vive 17% mais do que quem não abre um livro; os que leem ainda mais tempo vivem 23% mais. São 
quase dois anos – dois anos! – de recompensa. 

Um estudo sobre saúde e aposentadoria realizado por cientistas da Universidade Yale avaliou 3.635 
pessoas durante 12 anos. Depois de eliminar os fatores de ajuste de sexo, raça, condição de saúde e possível 
obesidade e depressão, a equipe decretou: ler prolonga a vida. 

O estudo, publicado na Social Science & Medicine, conclui que os leitores de livros costumam ser mulheres 
com formação elevada e melhor poder aquisitivo, mas isso não é determinante; o fundamental é ler. “As 
pessoas que leem meia hora por dia já levam uma vantagem de sobrevivência significativa em relação às que 
não leem nada”, disse Becca R. Levy, professora de epidemiologia de Yale e principal autora do estudo, ao The 
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New York Times. “E essa vantagem permanece após a correção de variáveis como a saúde, a educação e as 
habilidades cognitivas.” 

O estudo não avalia gêneros nem qualidades literárias. Aparentemente, Cervantes e Dickens têm as 
mesmas chances de prolongar nossas vidas que Jorge Amado e Dan Brown. Jornais também contam. “Talvez o 
seguinte passo para Yale é medir com quais autores podemos viver um pouco mais. Essa é uma ideia. Agora já 
sabemos que a poesia não fornece antioxidantes como o arroz integral e que, no entanto, autores como 
Guimarães Rosa são pura ginástica para a cabeça; que o ensaio não tem a ver com gorduras monoinsaturadas, 
nem o romance com o risco cardiovascular, mas que a obra de Clarice Lispector pode manter nossos níveis de 
palpitações adequados. É uma descoberta genial para curtir este fim de inverno: pela primeira vez, a droga que 
queremos na veia é boa para a saúde. Se possível, com uma torrada integral na outra mão. 

 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/19/deportes/1471621596_718582.html  
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um RELATO no 
qual fique evidenciado a sua paixão pela leitura após ler um livro que lhe fez adquirir esse hábito e, desde 
então, não parou mais. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um TEXTO DE 
OPINIÃO relacionando o poder de transformação da leitura à seguinte afirmação: “Um país se faz com homens 
e livros” (Monteiro Lobato). 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre a importância da leitura na formação da cidadania. 
 

SEMANA II 
ENEM - Viviane 

 
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. 
 

Proposta  
TEXTO I 
 

No contexto histórico brasileiro, foi somente com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a qual 
estabeleceu a democracia enquanto forma de governo, que direitos antes restritos pela intervenção estatal 
passaram a ser protegidos pela Carta Magna, dentre os quais a liberdade de expressão e de livre manifestação 
do pensamento, cujo enunciado normativo encontra-se expresso no artigo 5º, inciso IV da CF/88: “é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Ademais, acrescenta no mesmo artigo, no inciso IX 
que: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença”. Contudo, no inciso V pondera-se que: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. 

https://jus.com.br/artigos/69717/liberdade-de-expressao-limite-entre-a-livre-manifestacao-de-pensamento-e-o-
discurso-de-odio (Adaptado) 

 
TEXTO II 

 
A sociedade contemporânea, cada vez mais plural e impulsionada pela interconexão mundial de ideias, está 

intimamente relacionada ao conceito de liberdade de expressão. Todavia, se as mídias sociais são propícias 
para a propagação de ideologias, conhecimentos e opiniões, também podem servir de meio para disseminação 
de conflitos sociais e manifestações de ódio, fazendo emergir a necessidade de restrições em prol da 
manutenção do respeito ao estado democrático e das garantias fundamentais dispostas na Constituição Cidadã. 

http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/1-8.pdf (Adaptado) 
 
TEXTO III 

 
Na Sociologia e na Literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso 

o que acontece nas redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao largo do que 
acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou 
plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como 
racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com 
abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa-19841017 (Adaptado) 



 

 
10

TEXTO IV 

 
http://www.agora.com.vc/noticia/charge-discursos-de-odio-nas-redes-sociais/ (Adaptado) 

 

TEXTO V 
De acordo com Zilda Márcia Grícoli Iokoi, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da USP, o comportamento agressivo nas plataformas on-line é resultado das interações cotidianas, em que 
minorias – LGBTQ+, pobres, negros, mulheres – sofrem com o preconceito e violência de opressores, 
comportamento construído através da história desde a escravidão e o tratamento desumano dos negros, por 
exemplo. Para Zilda, a desigualdade no Brasil vem crescendo "violentamente" ao longo do tempo. "Ela é fruto 
de um fracasso da nossa sociedade", comenta à Rádio USP. 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/08/para-especialista-discurso-de-odio-na-
internet-e-reflexo-da-sociedade.html (Adaptado) 

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 
discurso de ódio nas redes sociais 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. 
 

SEMANA II 
Fuvest - Nathan 

 

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. 
 

Leia os textos para fazer sua redação. 
 

“[…] As pessoas se queixam da falta de ética no Brasil e não se dão conta de que isso se deve a pouca 
oportunidade que o brasileiro comum tem de escolher ser ético ou não. Eu tenho tanto direito a ser corrupto 
quanto qualquer outro cidadão, mas não tenho oportunidade de sequer ouvir uma proposta para decidir se 
aceito. A corrupção continua ao alcance apenas de uns poucos privilegiados. Por que só uma pequena casta 
pode decidir se vai ter um comportamento ético enquanto a maioria permanece condenada à ética compulsória, 
por falta de alternativas? Quando me perguntam se sou ético, a única resposta que posso dar é a mesma que 
dou quando me perguntam se gosto do vinho Chateau Petrus: não sei. Nunca provei.[…]” 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,meu-valor-imp-,1156281 
 

 
http://obviousmag.org/mulher_cultura_plural/2015/03/nos-brasileiros-por-anos-a.html 
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Evasão fiscal anual no Brasil ‘equivale a 18 Copas do Mundo’ 
 

Mesmo antes da disparada na cotação do dólar, US$ 280 bilhões já seria um número impressionante. 
Segundo uma pesquisa da Tax Justice Network (rede de justiça fiscal, em tradução livre, organização 

internacional independente com base em Londres, que analisa e divulga dados sobre movimentação de 
impostos e paraísos fiscais), este é o montante que o Brasil teria perdido, apenas em 2010, com a evasão fiscal 
– em 2011, ano de divulgação do estudo, isso equivalia a R$ 490 bilhões. 

O número vem de estimativas feitas com base em dados como PIB, gastos do governo, dimensão da 
economia formal e alíquotas tributárias. Segundo um dos pesquisadores da organização, estudos sobre evasão 
fiscal mostram que as estimativas do que deixa de ser arrecadado leva em conta também a economia informal. 

O valor coloca o Brasil atrás apenas dos Estados Unidos numa lista de países que mais perdem dinheiro 
com evasão fiscal. É 18 vezes maior que o orçamento oficial da Copa do Mundo de 2014 e quase cinco vezes 
mais que o orçamento federal para a Saúde em 2015, por exemplo. 

É bem maior que os R$ 19 bilhões que a Polícia Federal acredita terem sido desviados da União por um 
esquema bilionário de corrupção envolvendo um dos principais órgãos do sistema tributário brasileiro, o Carf – 
a agência responsável pelo julgamento de recursos contra decisões da Receita Federal, e que é o principal alvo 
da Operação Zelotes. 

Mas para diversos estudiosos da área, a deflagração da ação policial pode representar o momento em que 
a sonegação ocupe um espaço maior nas discussões sobre impostos no Brasil, normalmente dominadas pelas 
críticas à carga tributária no país. […] 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150415_brasil_zelotes_evade_fd 
 

“Não existe país com governo corrupto e população honesta” – Leandro Karnal 
O atual momento político vivido pelo Brasil reforça a discussão sobre o papel da ética no cotidiano. Esta é a 

oportunidade de se exercitar esta postura tão cobrada de governos e empresas, estimulada principalmente 
pelas revelações com as investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal. 

Há um interesse coletivo sobre o tema atualmente. Mas, está faltando, além da crítica à falta de ética em 
Brasília e das grandes empreiteiras, que nós consigamos pensar na microfísica do poder, ou seja, na falta de 
ética na escola, nas famílias e nas empresas. Não existe país no mundo em que o governo seja corrupto e a 
população honesta e vice-versa. 

http://bit.ly/1spj6m5 
 

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: O brasileiro e a ética. 
 
Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação.  
 
Fontes de pesquisa: 
https://exame.abril.com.br/carreira/15-dados-da-relacao-do-profissional-brasileiro-com-a-etica/ 
https://oglobo.globo.com/rio/artigo-etica-jeitinho-brasileiro-21784078 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/crise-da-etica-e-sociedade-brasileira/ 
https://www.dm.com.br/opiniao/2017/06/o-povo-brasileiro-vive-uma-seria-crise-etica.html 
 

SEMANA II 
ITA - Yuri 

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

“A exploração do trabalho na sociedade moderna” 
 

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. 
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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 II 
 

 
café, Portinari. 

 
TEXTO III 
 

Jornada maior que 24 horas e um salário menor que o mínimo, a vida dos ciclistas de aplicativo 
em SP  

Estudo inédito traça o perfil dos entregadores e constata que a presença de menores de 18 anos é comum 
no ramo 

“Saio de casa no Capão Redondo [na zona sul de São Paulo] umas 9h, e só volto lá pela meia noite”, conta 
Gabriel Fagundes Guimarães, 23, enquanto tenta ajustar o freio dianteiro quebrado de sua bicicleta. As 15 
horas trabalhadas diariamente parecem pouco quando chega o final de semana. “De sábado pra domingo já 
cansei de emendar direto [fazer mais de 24 horas seguidas de entregas]. Aí nem durmo. Tem uns que dormem 
na praça, mas prefiro ficar ligado”. É hora do almoço, um dos horários de rush para os entregadores de 
aplicativo como Guimarães —o outro é o do jantar—, e o app toca interrompendo a conversa com a 
reportagem. Ele se despede e sai pedalando rumo a um restaurante no bairro de Pinheiros, zona oeste de São 
Paulo. Sem o freio dianteiro, perdido quando ele bateu na traseira de um carro. 

Trabalhar de segunda a domingo sem contrato, em jornadas que podem chegar a mais de 24 horas 
seguidas, se arriscando entre carros e ônibus, sem garantias ou proteções legais e muitas vezes por menos de 
um salário mínimo. E mais: em um emprego realizado até por menores de 18 anos. Este cenário —que deixaria 
de cabelo em pé qualquer fiscal do Trabalho— é o cotidiano de milhares de jovens como Guimarães, que 
trabalham de bicicleta como entregadores de aplicativos. Com a mochila térmica nas costas eles cruzam a 
cidade vindos, em sua maioria, das periferias da capital rumo aos principais centros comerciais da cidade. Uma 
pesquisa da  Associação Aliança Bike, criada em 2003 com o objetivo de fortalecer a economia que gira em 
torno da bicicleta, traçou o perfil destes trabalhadores com base em centenas de entrevistas: 99% são do sexo 
masculino, 71% se declararam negros, mais de 50% tem entre 18 e 22 anos de idade, 57% trabalham todos os 
dias da semana, e 75% ficam conectados ao aplicativo por até 12 horas seguidas —sendo que 30% trabalham 
ainda mais tempo. Tudo isso por um ganho médio mensal de 992 reais (seis reais a menos do que o salário 
mínimo, fixado em 998 reais). O menor valor mensal recebido encontrado no levantamento foi 375 reais, para 
entregadores que trabalham três horas diárias, e o maior foi 1.460 reais, para 14 horas trabalhadas. 
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Não existe um balanço preciso de quantos entregadores utilizam bicicletas em São Paulo —os aplicativos se 
negam a divulgar estes números porque afirmam que são estratégicos. Mas estima-se que a cifra chegue aos 
milhares. Em um cenário de recessão econômica e com os índices de desemprego atingindo quase 13 milhões 
de brasileiros, este tipo de serviço altamente precarizado oferece flexibilidade de horários e uma fonte de renda 
para os jovens. Prova disso é a justificativa para entrar neste ramo de trabalho: de acordo com a pesquisa, 
para 59% dos entrevistados a principal motivação para começar a fazer entregas por aplicativo foi o 
desemprego. […] 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/06/politica/1565115205_330204.html (Adaptado)  
 
TEXTO IV 
 
O bem inalienável do Homem 
 

O teórico alemão Karl Marx (1818-1883) definiu trabalho como a ferramenta com a qual o homem altera a 
natureza em seu benefício, a atividade fundadora da humanidade e de todo o contexto social. Por meio dele, o 
homem pré-moderno, agrário em sua origem, produzia o que necessitava para sua subsistência e construía o 
seu mundo com seu próprio labor. Partindo dessa lógica, o trabalho para Marx seria o “bem inalienável do 
homem,” isto é, algo que não poderia ser vendido ou cedido, uma vez que seria a ferramenta de manutenção 
de sua própria sobrevivência. Nessa relação entre trabalho e sobrevivência, Marx enxergava a essência da 
própria vida humana. Portanto, vender a força de trabalho por um salário seria o mesmo que vender a própria 
vida. 

https://alunosonline.uol.com.br/sociologia/trabalho-no-mundo-contemporaneo.html 
 
Texto V  
 
O trabalho presente e futuro 
 

As transformações de nossas relações de trabalho não pararam na Revolução Industrial, pois ainda hoje o 
caráter de nossas atividades modifica-se. Contudo, as forças que motivam essas mudanças são outras. A 
globalização é um dos fenômenos mais significativos da história humana e, da mesma forma que modificou 
nossas relações sociais mais íntimas, modificou também nossas relações de trabalho. A possibilidade de 
estarmos interconectados a todo momento encurtou distâncias e alongou nosso período de trabalho. O trabalho 
formal remunerado, que antes estava recluso entre as paredes das fábricas e escritórios, hoje nos persegue até 
em casa e demanda parte de nosso tempo livre, haja vista a crescente competitividade inerente ao mercado de 
trabalho. 

A grande flexibilidade e a exigência por uma mão de obra cada vez mais especializada fazem com que o 
trabalhador dedique cada vez mais tempo de sua vida para o aperfeiçoamento profissional. Essa é uma das 
origens das grandes desigualdades sociais da sociedade contemporânea, uma vez que apenas aqueles que 
dispõem de tempo e dinheiro para dedicar-se ao processo de formação profissional, caro e exigente, 
conseguem subir na hierarquia social e econômica. 

A introdução da automação na produção de bens de consumo tornou, em grande parte, a mão de obra 
humana obsoleta, aumentando o tamanho do exército de trabalhadores e diminuindo o valor da força de 
trabalho nos países que dispõem de grande população, mas com baixa especialização. Como resultado, a 
situação do trabalho só piora, pois se preocupar com o bem-estar do empregado é algo caro e, na concepção 
que prioriza o lucro monetário, não é um investimento que garanta renda imediata. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/o-trabalho-futuro.htm (Adaptado)  
 

SEMANA II 
Unicamp - Nathan 

 
Você pode não saber o que é "Phubbing", mas provavelmente está praticando (Bárbara Tavares)  
 

Uma roda de amigos no bar, um almoço de domingo em família, um jantar romântico a dois. Todas essas 
situações trazem algo em comum nos dias atuais: um ou mais membros do grupo – ou casal – têm o olhar fixo 
no celular. O hábito, cada vez mais frequente, tem nome: Phubbing, termo criado em 2013 por Alex Haigh, 
estudante de publicidade da Universidade de Melbourne, na Austrália. Phubbing é a junção das palavras 
“phone” e “snubbing” – “telefone” e “esnobar”, em inglês –, e seu significado é bem autoexplicativo: o ato de 
esnobar alguém olhando para a tela do celular.  

Se reconheceu em alguma das situações? Não à toa, já que os brasileiros têm o hábito de mexer no 
celular, em média, 78 vezes ao dia, segundo pesquisa realizada pela consultoria Deloitte. O número é ainda 
maior entre grupos de 18 a 24 anos – os chamados “millenials”: eles checam seus aparelhos 101 vezes ao dia, 
contra 50 vezes entre pessoas de 45 a 55 anos.  
 
Eu “phubbo”, tu “phubbas”  

“Eu faço isso sempre, em encontros no geral”, conta a estudante Carina Caldas, de 21 anos. “Todo mundo 
reclama que eu só fico no celular, mas é que eu fico com vergonha real, não sei o que falar, o que fazer... Aí eu 
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pego o celular porque acho que a pessoa preferiria fazer qualquer coisa ao invés de estar comigo, então pelo 
menos eu fico ali”.  

Inicialmente, a prática é consciente, mas “conforme o tempo vai passando, cada vez que a pessoa recebe 
uma notificação de mensagem ou curtida, ela olha e responde. É um ato involuntário para saber o que está 
acontecendo”, explica o Dr. Cristiano Nabuco, psicólogo especialista em dependências tecnológicas. “Imagina-
se que esse efeito libere dopamina, então cria-se um processo de reforço biológico, logo, cada vez que o celular 
tocar, automaticamente a pessoa vai olhar”, ressalta.  

Ainda segundo Nabuco, de uma forma ou de outra, isso acaba virando um hábito. “Semelhante a uma 
pessoa que cutuca a pele ou mexe com frequência no maço de cigarros. São movimentos involuntários e 
inconscientes para drenar a ansiedade”, explica.  
 
Enfim, sós. Ou não.  
 

Em estudo recente divulgado pela Universidade de Baylor, no estado americano do Texas, 70% dos 
participantes afirmaram que o celular interfere “às vezes”, “com frequência” e “o tempo todo” na interação com 
seus parceiros. Os celulares, originalmente desenvolvidos para serem uma ferramenta de comunicação, 
acabam, ironicamente, atrapalhando os relacionamentos afetivos.  

“Normalmente, se eu sinto a pessoa que está comigo distante por causa do celular, minha primeira atitude 
é pegar o meu para me distrair também. Não tenho muito costume de me irritar a ponto de brigar por isso, 
mas meu ex-namorado, em um momento de descontrole, chegou a pegar o celular da minha mão e jogar pela 
janela do carro”, conta a advogada Flávia Freitas, de 26 anos. “Felizmente não quebrou, e no momento 
seguinte ele foi buscá-lo. Enfim, terminamos”, completa ela.  

A história se repetiu com a social media Débora Quirino Martins, de 29 anos. O Phubbing “levava a muitas 
brigas sérias com meu ex. Não posso dizer que foi a única causa do fim, mas colaborou. Sofro muito se recebo 
notificação e não vejo o que é, e quando vejo acabo me sentindo mal se não respondo na hora. E ele nunca 
entendeu isso, mesmo eu explicando que muitas vezes tinha a ver também com trabalho”, conta ela. “Mesmo 
morando juntos, ele demandava muita atenção e tinha ciúmes do meu celular, era bem frustrante”.  
 
Há luz no fim do túnel?  

 
“Antes de mais nada, a informação que você passa [ao praticar Phubbing] é: ‘o que você tem para me falar 

não tem relevância perto do que estou olhando’. É potencialmente ofensivo”, explica o Dr. Cristiano Nabuco. A 
linha é tênue entre os algozes e as vítimas. “Eu já sofri e acredito que também já tenha praticado. Algumas 
vezes me vejo em uma mesa de restaurante ou bar e sinto que não estava ali por alguns minutos, diante de 
alguma distração no celular”, conta Flávia. “Demorei muito para perceber o que fazia, é um movimento bem 
recente meu de tentar estar mais presente quando estou com pessoas ao vivo”, completa Débora.  

O que fazer então ao perceber que você está praticando – ou sofrendo – Phubbing? O primeiro passo para 
se livrar do “vício”, assim como em todos eles, é reconhecê-lo. “É importante que as pessoas procurem estar 
atentas ao que os outros estão falando e, quando receberem alguma crítica, não encararem na defensiva, mas 
sim procurarem melhorar”, orienta Nabuco. “Se vir que não consegue de jeito nenhum ficar sem olhar o celular, 
desligue-o”.  
 
Stop Phubbing  
 

Lá em 2013, quando criou o termo, o australiano Alex Haigh desenvolveu um website para endossar sua 
campanha, o “Stop Phubbing”. “A ideia teve como objetivo alertar as pessoas da extração digital que 
começaram a desenvolver sem perceber. Além de ser falta de educação, cria um ruído nas relações 
profissionais, entre amigos, pais e filhos etc.”, comenta Nabuco.  

Apesar de trazer, propositalmente, alguns dados inventados sobre o Phubbing – por exemplo: “Se fosse 
uma praga, dizimaria seis Chinas” -, o site chama atenção para um problema moderno que está realmente 
afetando as relações. Por lá, é possível enviar um e-mail para dar um “puxão de orelha” em algum conhecido, 
ver uma galeria de fotos de famosos praticando e até fazer o download de placas e cartazes anti-Phubbing.  

 
(Texto disponível em <https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/07/31/voce-pode-nao-saber-o-que-e-phubbing-mas-

provavelmente-esta-praticando.htm?cmpid=copiaecola>)  
 
Proposta 1: Imagine que você é um estudante convidado a escrever para um editorial sobre o tema para o 
jornal acadêmico. No texto, traga reflexões acerca do fenômeno e da importância do cultivo das relações sociais 
em tempos de tecnologia. 
 
Proposta 2: Seu professor de Sociologia abriu um fórum no ambiente virtual da disciplina para discutir o tópico 
“O phubbing e as novas relações sociais”. Publique uma postagem nesse fórum, na qual, a partir da leitura dos 
textos acima, você deve: a) analisar o fenômeno da nomofobia; b) discutir as consequências sociais e de saúde 
do uso excessivo das tecnologias; e c) argumentar em favor do seu ponto de vista. 
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SEMANA II 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 

Corpolatria- Culto exagerado do corpo 
A corpolatria é uma cultura na qual o corpo é colocado como principal foco da vida do ser humano. É 

considerada um transtorno ou “patologia da modernidade”, caracterizada pela preocupação excessiva com a 
aparência física, nem sempre em busca de saúde, mas no sentido de embelezamento físico.  

A pessoa que sofre com esse transtorno é classificada como corpólatra. Para ela, a imagem refletida no 
espelho nunca é o bastante, sendo incapaz de satisfazer-se com ela, acreditando sempre que pode e deve 
melhorar mais.  

Na área profissional, algumas empresas usam a aparência como um requisito para a seleção do candidatos 
e passam a controlar isso por temer que o visual dos seus funcionários seja associado, de forma negativa, aos 
produtos e serviços ofertados pela instituição. No entanto, a prática é criticada por uma parte da sociedade, 
causando bastante polêmica. 
 
A idolatria do corpo em civilizações antigas 

Embora a definição da corpolatria seja algo revelado pela sociedade moderna, as ações de alguns povos 
antigos revelam a aparição desse fenômeno em épocas mais remotas. Em Esparta, na Grécia Antiga, por 
exemplo, algumas características já apontavam para a prática da corpolatria.  

Nessa época, o povo espartano tinha uma grande preocupação com seu exército, por isso a educação da 
cidade era direcionada de uma maneira específica para que as crianças se tornassem bons soldados.  

Dessa forma, quando uma criança nascia, era feita uma análise minuciosa sobre ela, e se fosse encontrado 
algum defeito, ela era descartada sem nenhuma piedade do alto de um monte chamado Taigeto. Essa cultura 
era levada tão a sério, que o exército de “homens perfeitos” resultou nos Jogos olímpicos de Atenas.  

No Brasil, desde a colonização, a influência da beleza europeia já disseminava um padrão estético imposto 
sobre a sociedade. Nessa época, o máximo de vaidade era o uso de espartilhos e contas para obter uma cintura 
fina. 

O consumo desenfreado por roupas e cosméticos fez surgir na década de 80 a criação de estereótipos que 
foram se moldando na sociedade. Contudo, a busca exagerada pela perfeição pode causar uma série de 
transtornos a saúde física e mental do ser humano. 

 

Disponível em:< https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/corpolatria />. Acesso em 06 mai. 2020. 
 

TEXTO II 
 

Busca desenfreada por corpo perfeito pode ser sinal de doença 
 

Mais da metade das pessoas que fazem algum tipo de plástica, ao longo da vida, acaba voltando para a 
mesa de cirurgia. 

A gerente comercial Ederly Luckmann perdeu as contas de quantas cirurgias plásticas já fez. A primeira foi 
com 20 e poucos anos. Queria reduzir o culote. “Uma perna ficou maior que a outra e começou a minha busca 
para corrigir a perna. Aí eu não parei mais. Realmente eu não sei se isso é doença, mas você entra num 
processo de correção que você não para, dificilmente você para. É uma coisa impressionante”, conta Ederly. 

Os riscos sempre existem. “São infecções, hematomas e sangramentos, tromboses e no caso específico da 
lipo você tem a possibilidade de ter a perfuração de órgãos”, explica o cirurgião Evandro Parente. 

As mulheres ainda jovens costumam fazer lipoaspiração e a prótese de mama. Depois de ter filhos, elas 
querem levantar os seios e retirar o excesso de pele da barriga. Quando a idade avança um pouquinho mais, 
fazem pálpebras e começam a dar uma puxadinha para levantar o rosto. 

Mas a busca desenfreada por um corpo perfeito pode ser sinal de uma doença conhecida como 
dismorfismo. “Este transtorno se caracteriza fundamentalmente pela crença de que uma parte do corpo ou o 
corpo todo não está bem. Há uma percepção distorcida, a pessoa pode ter uma barriguinha e se vê com um 
barrigão. Fica uma verdadeira obsessão, martelando na cabeça, enquanto ela não busca a correção daquilo, 
não sossega”, explica o médico psiquiatra, Ercy Soar. 

A dismorfia é um transtorno típico da sociedade atual. Existe tratamento, em muitos casos é preciso 
remédio e terapia. "Cabe à família, aos amigos, aos orientadores escolares ajudar estas pessoas a procurar 
ajuda especializada", avisa o psiquiatra. 

O cirurgião plástico tem um papel importante, deve dar um basta, explicar que o ideal de beleza do 
paciente não pode ser alcançado. 

A professora Caroline Ribeiro diz que tinha uma gordura localizada na cintura e queria fazer cirurgia. Mas o 
médico disse "não". “Toda cirurgia envolve riscos. Então você tem que ter um ganho que sobreponha o risco. 
Na situação da Caroline, a gente tinha mais chances de perdas do que ganhos”, afirma Parente. 

“Ele me indicou para ir para a academia, comecei direitinho a dieta. Então hoje eu estou satisfeita com o 
meu abdome, com a minha cintura”, fala Caroline. 

 Disponível em:< http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/01/busca-desenfreada-por-corpo-perfeito-pode-ser-sinal-de-doenca.html 
/>Acesso em 06 mai. 2020. 
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TEXTO III 
 

 
 

Disponível em < https://incrivel.club/inspiracao-mulher/estos-19-dibujos-animados-demuestran-que-ser-mujer-es-una-maravilla-
344410/ > Acesso em 06 mai.2020. 

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

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

As consequências do culto exagerado ao corpo 
 

SEMANA II 
UFU - Jaqueline 

 
Orientações UFU  
 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

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

 
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. 
 

Unesco pede responsabilidade compartilhada na educação 
 

Culpar o professor, a escola ou apenas o governo não é a solução para resolver os problemas da educação. 
O Relatório de Monitoramento Global da Educação de 2017-2018 da UNESCO (GEM Report, sigla em inglês para 
Global Education Monitoring) menciona que para garantir aprendizado de qualidade a todos os alunos é 
necessário que se estabeleça um pacto por responsabilidade compartilhada entre todos os membros da 
sociedade. 

Seja por uma justificativa legal, política, social ou moral, indivíduos e instituições públicas ou privadas 
precisam prestar contas de como cumprem suas responsabilidades. A culpa desproporcional sobre qualquer 
ator para problemas educacionais sistêmicos pode ter sérios efeitos colaterais negativos, além de ampliar a 
inequidade e prejudicar a aprendizagem. 

E como isso chega até a escola? A Unesco exemplifica que a escola é a responsável final da cadeia a 
oferecer ambientes de aprendizagem construtivos, mas, para dar conta dessa função, depende de recursos dos 
governos, de professores que cumpram as normas, e do comportamento adequado dos alunos. 
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Além de citar a luta dos movimentos estudantis pelo acesso à educação e a importância da imprensa para 
a trazer à luz casos de corrupção, o texto reconhece que tudo começa a partir da postura adotada pelos 
governos, que devem estabelecer leis que elevem a educação a um direito. 

O processo deve incluir ainda a elaboração de um plano educacional viável, com metas claras e com dados 
transparentes para que todos os demais integrantes da sociedade consigam acompanhar e questionar seu 
desenvolvimento. 

Em uma das partes que menciona explicitamente o Brasil, o documento da Unesco faz críticas à condução 
do Plano Nacional de Educação, em que “60% dos sindicatos de professores relataram que nunca ou raramente 
foram consultados no desenvolvimento de materiais de ensino”. 

Além disso, segundo a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, existe uma falta de 
entendimento dos diversos entes sobre a importância de sua participação no sistema educativo. “Por exemplo, 
um pai de aluno que não vai à escola pode trazer problemas para o próprio aluno e para o desenvolvimento da 
escola. O estudante, se não tem um bom comportamento, é responsabilidade dele, dos pais e também da 
escola. Tudo está interligado e se uma dessas partes falha, podemos ter uma queda na qualidade da 
educação”, explica Rebeca. 

Segundo a Unesco, órgãos independentes fortes, como ouvidorias, parlamentos e instituições de auditoria, 
também são necessários para responsabilizar os governos pela educação. Apesar disso, apenas um em cada 
seis governos publica relatórios anuais de monitoramento educacional. 

 
Disponível em: https://porvir.org/unesco-pede-responsabilidade-compartilhada-na-educacao/  

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como aluno, precisa redigir um RESUMO do texto lido, solicitado pelo seu professor, o qual deseja avaliar seus 
conhecimentos sobre o gênero. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um ARTIGO DE 
OPINIÃO sobre os princípios que, em sua opinião, devem nortear a posição de que a educação é 
responsabilidade de todos. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma CARTA 
ABERTA à sociedade brasileira como um todo, a ser publicada em uma rede social, em que fique evidenciado o 
seu posicionamento diante do questionamento “O Brasil é uma pátria educadora?”. 
 

SEMANA III 
ENEM - Raul 

 
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. 
 
Texto 1 

O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso da história, entre 
língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é 
um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo… Também a gramática não 
é a língua. 

A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a tentativa de 
descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma culta. Essa descrição, é claro, tem seu valor 
e seus méritos, mas é parcial (no sentido literal e figurado do termo) e não pode ser autoritariamente aplicada 
a todo o resto da língua — afinal, a ponta do iceberg que emerge representa apenas um quinto do seu volume 
total. Mas é essa aplicação autoritária, intolerante e repressiva que impera na ideologia geradora do 
preconceito linguístico. 

BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico – o que é, como se faz. 15 ed. Loyola: São Paulo, 2002 
 
Texto 2 

“Sou filha de empregada doméstica e cresci ouvindo minha mãe, que tinha baixa escolaridade, falar. 
Quando ingressei na escola, estranhei a forma como as pessoas falavam. Era muito diferente da minha. Então, 
procurava ficar quieta, pois tinha medo de ser corrigida pela professora”. Essa é uma narrativa de uma 
estudante do curso de Pedagogia que me fez refletir sobre o preconceito linguístico dentro da escola, sobre o 
sofrimento e exclusão das crianças quando submetidas à avaliação equivocada da linguagem “certa” e a 
“errada”. 
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“Quem fala errado não sabe nada”. Com base nesse mito tão bem discutido por Marcos Bagno, no livro 
Preconceito Linguístico, a mãe que fala “mode que” em lugar de “por causa de” tem tratamento diferenciado na 
escola. A criança que diz “nós vai” é muitas vezes corrigida, em alto e bom som. 

Precisamos superar práticas pedagógicas que, muitas vezes, amordaçam os alunos e ridicularizam suas 
linguagens, em um apagamento intencional de suas heranças biográficas. 

Disponível em: http://novaescola.org.br/blogs/questao-de-ensino/e-preciso-combater-o-preconceito-linguistico-na-escola/ 
 
Texto 3 

O preconceito linguístico nas sociedades ocidentais é derivado principalmente das práticas escolares. A 
escola sempre foi muito autoritária, muitas vezes as pessoas tinham que esquecer a língua que já sabiam e 
aprender um modelo de língua. Qualquer manifestação fora desse modelo era considerada erro, e a pessoa era 
reprimida, censurada, ridicularizada. 

Outro grande perpetuador da discriminação linguística são os meio de comunicação. Infelizmente, pois eles 
poderiam ser instrumentos maravilhosos para a democratização das relações linguísticas da sociedade. No 
Brasil, por serem estreitamente vinculados às classes dominantes e às oligarquias, assumiram o papel de 
defensores dessa língua portuguesa que supostamente estaria ameaçada. Não interessa se 190 milhões de 
brasileiros usam uma determinada forma linguística, eles estão todos errados e o que apregoam como certo é 
aquela forma que está consolidada há séculos. Isso ficou muito evidente durante todas as campanhas 
presidenciais de que Lula participou. Uma das principais acusações que seus adversários faziam era essa: como 
um operário sem curso superior, que não sabe falar, vai saber dirigir o país? Mesmo depois de eleito, não 
cessaram as acusações de que falava errado. A mídia se portava como a preservadora de um padrão linguístico 
ameaçado inclusive pelo presidente da República. 

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/preconceito-que-cala-lingua-que-discrimina 
 
Texto 4 

 
Disponível em: https://www.todoestudo.com.br/portugues/preconceito-linguistico  

 
Texto 5 

 
Disponível em: http://edicaodobrasil.com.br/2016/11/02/preconceito-linguistico-tem-como-consequencia-a-exclusao-social/  

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

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O 
preconceito linguístico e seus efeitos em discussão 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. 
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SEMANA III 
Fuvest - Renato 

 

Leia os textos que seguem. 
 

Texto 01 
 

Vingar-se de ofensas sofridas é atávico, instintivo, próprio da natureza humana. No entanto, o homem é 
também um animal gregário, social. O psiquismo humano desenvolveu o poder de suplantar as meras reações 
instintivas. Com isso o homem pode escolher uma via de legítima superação de ofensa recebida. [...]  Superar 
e sublimar estão disponíveis às pessoas civilizadas. 

(Marco Aurélio Baggio, Psiquiatra, Belo Horizonte, MG. www.vejaonline.abril.com.br/leitor.) 
 

Texto 02 
 

Quanto vale a vida de qualquer um de nós? quanto 
vale a vida em qualquer situação? 
quanto valia a vida perdida sem razão? 
num beco sem saída, quando vale a vida? 
são segredos que a gente não conta 
são contas que a gente não faz 
quem souber quanto vale, fale em alto e bom som 
quantas vidas vale o tesouro nacional? 
quantas vidas cabem na foto do jornal? 
às sete da manhã, quanto vale a vida 
depois da meia-noite, antes de abrir o sinal? 
são segredos que a gente não conta 
(faz de conta que não quer nem saber) 
quem souber, fale agora ou cale-se para sempre 
quanto vale a vida acima de qualquer suspeita? 
quanto vale a vida debaixo dos viadutos? 
quanto vale a vida perto do fim do mês? 
quanto vale a vida longe de quem nos faz viver? 
são segredos que a gente não conta [...] 

(Engenheiros do Hawaii. Quanto vale a vida. Álbum Filmes de Guerra, Canções de amor.) 
 
Texto 03 

 

Deputado Daniel Silveira vai ao mercado sem máscara e diz em vídeo que coronavírus não adoece, 
'idiotiza' pessoas 

 

Deputado Federal ainda criticou atitudes que visam a prevenção ao novo coronavírus, contrariando as 
orientações da OMS e do Ministério da Saúde: 'Eu nunca usei máscara, não mudei minha vida em nada, tô aqui 

no gabinete trabalhando, saio todos os dias às ruas, encontro os amigos'. 
 

O deputado federal Daniel Silveira (PSL), de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, fez uma transmissão ao 
vivo em uma rede social, nesta segunda-feira (18), após ser repreendido em um mercado da cidade por estar 
sem máscara enquanto tentava comprar chocolate. No vídeo, ele critica as medidas de restrição e o cuidado 
que as pessoas tomam para se prevenir do vírus, dizendo que ele "idiotiza" as pessoas. 

Em seguida, o deputado continua desestimulando atitudes que visam prevenir o coronavírus, contrariando 
as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. 

"Cê (sic.) tá em casa, cê se tranca na porcaria da casa, sanitiza a casa toda, usa álcool 70, álcool 70 de 
hora em hora, bota luva, bota máscara, não respira mais nenhum tipo de microrganismo, não troca mais 
microrganismo, não tem contato social, você não pisa mais no chão de terra, você não faz mais nada". 

O deputado ainda afirmou que os cuidados contra a Covid-19 levariam a queda da imunidade das pessoas 
para outras doenças. 

"A tua imunidade naturalmente baixa. Isso aí você aprende na quinta série, sexta série, em Biologia, né? 
Você não tem nada, nenhum elemento hostil à sua imunidade. Por que que teu corpo vai continuar produzindo, 
é, anticorpos? Não vai! Vai baixar! Aí, quando tu sair desse protocolo aí que é aplicado durante quatro meses, 
você vai e abre a porta, respirou uma gripe sazonal e pronto, tá na UTI, entubado, porque não tem anticorpos 
para uma gripe sazonal. Isso aí você pode falar com qualquer médico, né? Não sou médico, mas você 
conversando com qualquer médico, acontece", reafirma. 

https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2020/05/19/deputado-daniel-silveira-vai-ao-mercado-sem-mascara-e-diz-em-video-que-
coronavirus-nao-adoece-idiotiza-pessoas.ghtml.  

 
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 estresse e/ou a crueldade justificam a banalização da vida? 
 

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. 



 

 
20

SEMANA III 
ITA - Rogger 

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

A OPINIÃO PUBLICADA NA INTERNET  
Item 1 
 

 
 

(Fonte: JusBrasil. Acesso em: 16 jan 2019. Adaptado) 
 
Item 2 
 

"A forma hoje como nós produzimos conhecimento produz também ignorância." 
Edgar Morin (sociólogo francês) 

 
Item 3 
 
A tensão da opinião 

Texto por Piti Vieira  
O imediatismo da internet e das redes sociais nos lançou em um universo onde pontos de vista são 

constantemente formulados, expostos e publicados numa velocidade perigosa, o que esta era, na qual a opinião 
impera, pode trazer de útil para o indivíduo e a sociedade? 

É possível que ao comentar o Oscar pela Rede Globo, Glória Pires tenha criado um dos mais necessários 
mantras para nossos tempos de excesso (de informação, de opinião, de agressividade e de polarização): “Não 
sou capaz de opinar”. Foi-se o tempo em que a opinião era emitida após um longo exame dos fatos, contextos, 
das causas e dos efeitos. Foi-se embora a máxima de Platão, que enxergava na opinião uma virtude autônoma 
capaz de lançar luz sobre a ignorância e relativizar dogmas religiosos e científicos. 

É certo que a liberdade de opinião e de pensamento vêm numa crescente que acompanha a ampliação de 
direitos civis e políticos, e também o desenvolvimento tecnológico da mídia. Não vemos, no entanto, a 
responsabilidade, a tolerância e a empatia acompanhando a mesma curva ascendente. Com a emergência da 
internet e das redes sociais, a sensação é que entramos numa “era da opinião”, em que pontos de vista 
precisam ser constantemente formulados, expostos e publicados em uma velocidade perigosa. De acordo com 
Gabriela Corbisier Tessitore, professora do curso de Comunicação e Marketing da FAAP, é importante que se 
analise este momento de maneira dialética: “A era da opinião pode ser pensada como a era da tagarelice por 
alguns menos otimistas. Eu tento pensar o que ela traz de bom e de ruim ao mesmo tempo. Se por um lado a 
internet promoveu uma democratização do acesso ao conhecimento e à informação, por outro ela formou esse 
tipo de comportamento, em que todo mundo é clamado a ter sua opinião e em que existe um contágio 
emocional muito grande”. 

A velocidade frenética imposta pela internet, segundo Gabriela, acaba por destituir pensamentos e opiniões 
de sua densidade. As pessoas nem sequer têm tempo de ler as notícias e já são clamadas a formar um ponto 
de vista e a defendê-lo. “Soma-se a isso o fato de a internet tirar das pessoas parte do senso de 
responsabilidade. Como não estou frente a frente, sou capaz de falar coisas muito mais grosseiras. É como um 
duplo da pessoa, como nosso eu lírico, mas nesse caso seria nosso eu violento”, completa a professora. Outro 
elemento de combustão que ajuda a alastrar o incêndio de violências simbólicas e intolerância nas redes sociais 
é o narcisismo, que, de acordo com Gabriela, tem uma definição diferente do senso comum: “O narcísico 
contemporâneo não é aquele que se ama muito, mas sim aquele que tem uma baixa autoestima enorme e 
precisa neuroticamente do reconhecimento e do olhar do outro. Por isso as pessoas falam tanto e ouvem tão 
pouco, é um nível de carência neurótico”. 

Um estudo de 2013, realizado pelo Centro de Pesquisa em Comunidades Online e Sistemas de E-Learning 
do Parlamento Europeu, na Bélgica, corrobora a percepção da professora. Os pesquisadores focaram-se no 
comportamento dos “trolls” – pessoas que provocam e incentivam hostilidades na rede – e concluíram que eles 
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têm características muito parecidas com pessoas que sofrem de transtornos de personalidade antissocial, cuja 
essência é a baixa autoconfiança. 
 
AS VERSÕES DA VERDADE 
 

Trolls e haters – estes um degrau acima na escala do ódio – são personagens novos que o mundo 
ultraconectado fez nascer. 

Em geral, seus ataques são desferidos por indivíduos isolados e, provavelmente, rancorosos, mas não são 
raros os casos de ataques coordenados que visam denegrir alguém ou alguma instituição. O Observatório Proxi, 
com a ajuda do Instituto de Direitos Humanos da Catalunha e da organização espanhola United Explanations, 
acompanhou os comentários nos três maiores portais da Espanha: El País, 20minutos e El Mundo. Eles 
selecionaram um único e polêmico tema: 400 notícias sobre imigração e população roma (conhecida como 
cigana). Segundo o estudo, 60% das intervenções possuíam discurso intolerante. 

O problema ganha contornos ainda mais preocupantes quando percebemos que a distância entre a 
violência simbólica e a física é facilmente transponível. O blogueiro do UOL e ativista dos direitos humanos 
Leonardo Sakamoto lida com ataques dessas redes de ódio desde 1999, quando começou a publicar 
reportagens e artigos denunciando trabalho escravo: “Ano passado recebi ameaças de morte, já cuspiram na 
minha cara na rua, fui agredido fisicamente, já fui xingado em locais públicos, como mercado, restaurante, 
aeroportos, e claro, fui alvo de campanhas de difamação”. 
 
Se por um lado a internet promoveu uma democratização do acesso ao conhecimento e à 
informação, por outro ela formou esse tipo de comportamento, em que todo mundo é clamado a ter 
sua opinião – Gabriele Corbisier Tessitore, professora de Comunicação e Marketing 

Apesar de notar uma escalada da intolerância a partir da explosão das redes sociais, Sakamoto acredita 
que o ódio não é um fato novo na história do Brasil. Para ele, o papel da internet restringe-se a conectar grupos 
que estavam isolados, catalisar seus procedimentos de ação e dar a eles a sensação de empoderamento. 
“Assim a internet garante o megafone para a difusão e a viralização desse discurso de ódio, mas o ódio sempre 
esteve lá, ele apenas sai do armário com a internet. 

O sentimento é uma das argamassas da fundação do nosso país: o Brasil foi construído na exploração, 
escravização e humilhação de um grupo por outro. Infelizmente não fomos capazes de desconstruir isso ainda.” 

O perfil das opiniões difundidas na rede está bastante ligado à forma como consumimos informação nos 
dias de hoje. Antes da internet, explica Sakamoto, as pessoas compravam pacotes fechados de interpretação 
do mundo – jornais, revistas, telejornais e radiojornais – que, apesar de serem verticais e lineares, tinham o 
mérito de colocar seus leitores em contato com informações diversas, as quais muitos deles consideram 
desimportantes, e assim informá-los lateralmente. “Hoje, com a internet, a comunicação é mais horizontal, 
você segue numa espécie de arquipélago de vozes dissonantes. O que por um lado é muito bom e muito mais 
democrático, porque você tem acesso a diversas fontes, mas por outro lado é terrível, porque o que vemos são 
pessoas se conectando apenas ao que lhes agrada e limando o restante das informações, o restante dos pontos 
de vista.” 
 
A internet e as redes sociais deram o poder de mídia ao cidadão. Isso é uma revolução, isso é uma 
disrupção. De quebra, democratizou-se e expandiu-se de forma oceânica o acesso à informação – 
Caio Túlio Costa, doutor em Comunicação 

O vice-diretor do curso de Comunicação da FAAP e filósofo Luiz Felipe Pondé tem uma percepção similar. 
“Normalmente o leitor de jornal físico passa mais tempo lendo e se concentra mais. Há menos distrações. A 
ferramenta eletrônica é mais efêmera, então há uma tendência a procurar hardnews no eletrônico e buscar 
textos analíticos no meio físico. Talvez isso mude um dia, mas na ferramenta eletrônica você é ainda mais 
escravo das manchetes e isso acaba gerando um ruído.” Contudo, Pondé não acredita que este caráter 
excessivo e histérico das opiniões deva ser creditado na conta da internet. “Vivemos num contrato histérico de 
sociedade que todo mundo quer ter prazer o tempo todo e não consegue. Alguns acharam que o mundo iria 
mudar, que com a internet você iria conversar sobre Schopenhauer com alguém da África, mas hoje você fala 
com alguém da África sobre o tênis Nike, quando muito.” 

Para Pondé, a histeria e a tagarelice, mencionada anteriormente pela professora Gabriela Corbisier 
Tessitore, é uma característica da própria democracia, que conclama seus cidadãos a emitir opinião. A função 
da internet é repercutir e amplificar esse clamor, mesmo que as opiniões sejam odiosas. “Da mesma forma, o 
ódio não foi inventado agora, sempre existiu. É uma experiência humana como o amor e o ciúme. Hoje em dia 
todo mundo se acha bonzinho e pensa que o ódio veio de Marte. A internet torna o ódio seguro, porque não 
tem um retorno físico contra quem agride. Ela é uma bela cultura de bactérias para as pessoas colocarem suas 
raivas sem arcar com nada.” 
 
NOVAS VOZES 

Uma frase do escritor Umberto Eco reverberou alto em 2015: “A internet deu voz a uma legião de imbecis”. 
Pode ser verdade, mas ela também deu voz a uma legião de gente talentosa e bem-intencionada. Ao menos 
essa é a percepção do doutor em comunicação e entusiasta da rede Caio Túlio Costa: “A internet em primeiro 
lugar, e as redes sociais em seguida, deu o poder de mídia ao cidadão. Isso é uma revolução, isso é uma 
disrupção. De quebra, democratizou-se e expandiu-se de forma oceânica o acesso à informação. Isso reforça as 
liberdades, mesmo quando essa liberdade é usada para disseminar boatos e conteúdos odiosos, infelizmente. 
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No fundo, a internet amplifica o que as pessoas falam entre si e agora podem publicar o que pensam”. Caio 
Túlio vê com bons olhos a emergência de novas vozes capazes de romper com velhos dogmas midiáticos, e 
admira a forma espontânea com que nascem. Para ele, o fácil acesso à tecnologia explica o surgimento de 
indivíduos, empresas e instituições com poder de mídia. 
 
Quem tem voz tem poder. Antes, pra ter voz você tinha que ter grana. Agora, quem tem visibilidade 
tem poder. A relação mudou – Bia Granja, uma das criadoras do Youpix 

Essas novas vozes estão, de fato, chacoalhando o mundo midiático. De acordo com uma pesquisa de 2015 
da revista Variety, feita entre adolescentes norte-americanos de 13 a 18 anos, oito das dez pessoas que mais 
os influenciam são youtubers ou blogueiros. No Brasil o quadro é similar, conforme atestou pesquisa do 
Meio&Mensagem, Google e Provokers com jovens entre 14 e 17 anos: dos dez mais influentes, cinco são 
youtubers. Referência quando se fala em cultura de internet no Brasil, Bia Granja não vê nenhuma surpresa 
nos números da pesquisa. Ela é uma das criadoras do Youpix, que nasceu em 2006 como uma revista impressa 
que abordava temas de cultura geral da internet e, aos poucos, foi migrando definitivamente para o on-line e 
focando-se mais em negócios, até se tornar uma plataforma que discute os rumos da indústria de criadores – 
ou creators – que surgiu com a rede. “O coração do comportamento dessa geração que nasceu conectada é a 
internet. Eles se sentem participantes, e não meros expectadores, existe uma relação simbiótica e identitária 
com essas novas vozes, algo muito profundo.” 
 
A internet torna o ódio seguro, porque não tem um retorno físico contra quem agride. Ela é uma 
bela cultura de bactérias para as pessoas colocarem suas raivas sem arcar com nada – Luiz Felipe 
Pondé, filósofo e vice-diretor do curso de Comunicação e Marketing 

Para Bia, um dos pontos-chave é que youtubers e blogueiros possuem dois elementos que há muito se 
perderam na grande mídia tradicional: a autenticidade e a espontaneidade, que permitem a eles abordar temas 
variados de um ponto de vista muito pessoal, alçando-os a porta-vozes dessa geração que vê cada vez menos 
TV. Esta geração aprendeu a buscar informação, dialogar e debater mediada por um computador ou celular. “O 
que se percebe agora é que essas novas vozes estão aparecendo no programa da Fátima Bernardes ou sendo 
capa de revistas”, completa. 

Mesmo a mídia tradicional sendo ainda a validadora dessas novas vozes, principalmente para o mercado, 
para Bia a internet horizontalizou o direito à voz, que antes estava associado ao poder financeiro: “É preciso 
dinheiro para ter um canal de TV ou um programa de rádio. Agora tente lembrar do Orkut: não importava se 
você era milionário ou pobre, sua página na rede social seria igual, com as mesmas ferramentas e 
funcionalidades. Quem tem voz tem poder. Antes, pra ter voz você tinha que ter grana. Agora, quem tem 
visibilidade tem poder. A relação mudou”. 

http://revista.faap.br/tensao-da-opiniao/ 
 

SEMANA III 
Unicamp - Vanessa 

 
Texto 1 

 
 
Texto 2 

Lembrar, esquecer, compartilhar: ensaio sobre a memória em tempos hipermodernos 
 
Daniela Seibt 
 

Na redescoberta do passado, não mais destruído e sim reintegrado, reformulado no presente, surge a 
valorização da memória, invocada até mesmo pela celebração do menor rastro, resto ou vestígio histórico. 
Antes, os modernos queriam se ver livres das tradições; na hipermodernidade, a tradição readquire dignidade 
social. Nesse sentido, as narrativas e os produtos de memória podem assumir papel importante na nova era de 
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consumo, fragmentada, cheia de espaços em branco pulsantes de sentido. Se analisarmos a tensão histórica 
entre os tempos, conforme Barbosa (2009), percebemos que o passado existe como uma representação 
mental, o presente é um agora sempre transitório e o futuro apenas um projeto. “O presente indica o que 
vivemos, mas também as rememorações que o passado proporciona”. 

Estas existem sempre no presente, construídas pelo entrelaçamento do mesmo (as ações vividas no 
presente) e do outro (as rememorações que fazem o passado presente). Ou seja, “somos tempo”  e “a nossa 
experiência no mundo se desenvolve no tempo”. Em tempos de hipermodernidade, Lypovetsky (2004, p. 98) 
define que esta não é exclusivamente a autocrítica dos saberes e das instituições modernas; é também a 
memória revisitada, a remobilização das crenças tradicionais, a hibridização individualista do passado e do 
presente. Não mais apenas a desconstrução das tradições, mas o reemprego dela sem imposição institucional, 
o eterno rearranjar dela conforme o princípio da soberania individual. Sendo assim, ela retrata uma era de 
grande transformação do tempo, marcada pela aceleração e pela construção de um futuro que começa agora. E 
esse regime de historicidade da época contemporânea (ou hipermoderna) modifica as relações entre presente e 
passado: “o passado readquire a força de ressignificar o presente” (BARBOSA, 2015, p. 106).  

Ora, se vivemos um presente que dura e inclui nele próprio o futuro, é o passado, então, que vem ser a 
novidade, um tempo novo, um tempo mítico que revigora as ações do presente e provoca novas sensações, 
percepções e interpretações da história. A necessidade do passado cria um novo valor desse tempo no nosso 
presente histórico. Isso explica, em algum grau, uma característica apontada por Lypovetsky (2004) em seus 
estudos: a sociedade hipermoderna faz uso do antigo, valorizando-o e comemorando-o. Para o filósofo, “a volta 
do passado à popularidade ilustra o advento do consumo-mundo e do consumidor que busca menos o status 
que os estímulos permanentes, as emoções instantâneas, as atividades recreativas” (Ibid., p. 88). Verifica-se 
ainda um alargamento infinito das fronteiras da memória e do patrimônio histórico, dado o fato de que “cada 
vez mais, as empresas fazem referência a seu passado, explorando seu patrimônio histórico, divulgando-o, 
lançando produtos de cunho saudosista que vem' os tempos de antanho” do retrô, do vintage, a nostalgia 
alcança status na busca de significados para a vida individual e social.   

[...] A memória está constituída no indivíduo e na sociedade, perpassada pelas práticas culturais e 
integrada às experiências coletivas. Conforme Halbwachs (1990), do ponto de vista social, a memória está 
ligada intimamente à experiência do espaço, sendo este o construtor dos laços sociais. Para o autor, o sentido e 
o significado que a memória coletiva imprime aos espaços (do passado) ao longo do tempo (no presente) são 
capazes de transformá-los em lugares. 

Essa experiência do lugar também tem a ver com as referências aos relatos de outras pessoas que já 
estiveram nele e deixaram suas impressões. Desde o início do século XXI, há uma preocupação muito forte pela 
preservação da memória, pela criação de registros de memória, sejam eles por monumentos ou 
comemorações. Porém, o que se percebe nos dias atuais é que a discussão em torno do tema atravessa os 
limites interdisciplinares e o diálogo entre as mais diversas áreas do conhecimento permite observar os 
aspectos relativos à memória numa perspectiva transdisciplinar, ressignificando a tensão lembrar-esquecer. 
 
Texto 03 

“Um estudo da Universidade Columbia provou na prática, pela primeira vez, um conceito que tem gerado 
polêmica nos últimos anos: o uso da internet pode reduzir a capacidade de memorização das pessoas. Um 
grupo de 106 voluntários foi submetido a 4 baterias de testes de memória - sendo que, na metade dos casos, 
tinham um computador para ajudar. Esses voluntários ficaram dependentes da máquina e se saíram mal 
quando não tinham acesso a ela. Segundo os cientistas, isso acontece porque as pessoas delegam ao Google a 
obrigação de se lembrar das coisas”. 

http://super.abril.com.br/tecnologia/uso-internet-pode-afetar-memoria-643362.shtml 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 
SITUAÇÃO A: Redija uma CRÔNICA do tipo argumentativa posicionando-se acerca da seguinte frase: “A era da 
virtualização da memória”. 
 
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. 
 
SITUAÇÃO B: Considere-se um leitor de jornal e, após ter lido o texto “Lembrar, esquecer, compartilhar: 
ensaio sobre a memória em tempos hipermodernos”, você decide escrever uma carta de leitor 
expressando seu posicionamento. Considere as ideias da autora para definir os argumentos e contra-
argumentos a serem utilizados em sua carta. Apesar de ser uma carta de leitor, você não deve assiná-la. 
A carta de leitor é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, reclamar, 
reivindicar, criticar, entre outros. Encontrada frequentemente no meio jornalístico, a carta de leitor apresenta 
um comentário e/ou opinião sobre determinado assunto lido nos periódicos. A argumentação e a interlocução 
presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. 
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SEMANA III 
UnB - Yuri 

 
Texto I 
 
Retrato  
 
Eu não tinha este rosto de hoje, 
Assim calmo, assim triste, assim magro, 
Nem estes olhos tão vazios, 
Nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
Tão paradas e frias e mortas; 
Eu não tinha este coração 
Que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
Tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
A minha face? 
 

Cecília Meireles 
 
Texto II 

 
https://www.significados.com.br/padrao-de-beleza/ acesso em 20 de maio de 2020 

 
Texto III 
 

O Brasil que acompanha a vida dos famosos está dividido: metade preocupado com o estado da Andressa 
Urach – a vice Miss Bumbum – e outra metade crucificando a menina por ter aplicado o tal do hidrogel nas 
coxas – procedimento que agora levou a “modelo” ao estado grave na UTI. Só se fala disso no universo das 
celebridades. Mas ninguém está apontando a verdadeira discussão: até onde a mulher é levada para atender 
certos padrões?! Até onde ela vai – e tem o caminho livre para isso – para agradar os outros, chamar atenção 
para si, ser vista?! 
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Há 5 anos Andressa Urach fez um procedimento de preenchimento nas coxas, para que elas ficassem mais 
grossas, claramente indo contra a formação natural de seu corpo, que apesar de toda a musculação, não ficou 
com coxas ultramusculosas. Aí, não contente com o resultado máximo da academia, ela resolveu se submeter a 
um processo cirúrgico, invasivo e perigoso, com uma substância que é permitida apenas para pequenas 
correções (em até 2 ml) e não para “preencher” grandes áreas como glúteos, coxas e seios. Mas e aí, de quem 
é a culpa? É do médico sem ética. É minha. É sua. É da Urach. É de todas as mulheres e de todos os 
homens que ficam babando nesses corpos claramente antinaturais, conquistados a base de muitas cirurgias e 
muitas dietas malucas. A culpa é de todo mundo que é conivente com ditadura estética de corpos 
perfeitamente esculpidos custe o que custar. 
 

Disponívelem: http://juromano.com/moda/polemica/andressa-urach-ate-onde-mulheres-vao-atras-dos-padroes. Acesso em 22 fev 2020 (trecho). 
 
Texto IV 
 
Máscara  
Pitty 
Diga quem você é, me diga 
Me fale sobre a sua estrada 
Me conte sobre a sua vida 
Tira a máscara que cobre o seu rosto 
Se mostre e eu descubro se eu gosto 
Do seu verdadeiro jeito de ser 
Ninguém merece ser só mais um bonitinho 
Nem transparecer consciente inconsequente 
Sem se preocupar em ser adulto ou criança 
O importante é ser você 
Mesmo que seja estranho, seja você 
Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro 
Mesmo que seja estranho, seja você 
Mesmo que seja 

(composição Priscilla Novaes Leone) 
 

“Padrões estabelecidos na sociedade são necessários ou reproduções de modos de viver 
seguimentadores sociais?” 

 
SEMANA III 

UFU - Jaqueline 
 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

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

 
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. 
 

“A ideia de que os pobres devem ter direito ao lazer sempre chocou os ricos. Na Inglaterra do início do 
século XIX, a jornada de trabalho de um homem adulto tinha quinze horas de duração. Algumas crianças 
cumpriam, às vezes, essa jornada, e para outras a duração era de doze horas. Quando uns abelhudos 
intrometidos vieram afirmar que a jornada era longa demais, foi-lhes dito que o trabalho mantinha os adultos 
longe da bebida e as crianças afastadas do crime. Eu era ainda criança quando, pouco depois de os 
trabalhadores urbanos terem conquistado o direito de voto, e para a total indignação das classes superiores, os 
feriados públicos foram legalmente instituídos. Lembro-me de uma velha duquesa exclamando: ‘O que querem 
os pobres com esses feriados? Eles deviam estar trabalhando.’ Hoje em dia as pessoas são menos francas, mas 
o sentimento persiste, e é fonte de boa parte de nossa confusão econômica. 

Não pretendo insistir no fato de que, em todas as sociedades modernas, fora a URSS, muita gente 
consegue escapar até mesmo de um mínimo de trabalho: os que vivem de herança e os que casam por 
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dinheiro. Eu penso que o fato de se permitir que essas pessoas sejam ociosas não é nem de longe tão nocivo 
quanto o fato de se exigir dos assalariados que escolham entre o sobretrabalho e a privação. 

Se o assalariado comum trabalhasse quatro horas por dia, haveria bastante para todos, e não haveria 
desemprego – supondo-se uma quantidade bastante modesta de bom senso organizacional. Essa ideia choca as 
pessoas abastadas, que estão convencidas de que os pobres não saberiam o que fazer com tanto lazer. Nos 
Estados Unidos, os homens costumam trabalhar longas horas, mesmo quando já desfrutam uma ótima 
situação, e ficam sinceramente indignados com a ideia do lazer para os trabalhadores, a não ser na forma do 
castigo cruel do desemprego. Na verdade, eles rejeitam o lazer até para os seus filhos. De um modo muito 
estranho, ao mesmo tempo que desejam que seus filhos trabalhem tanto que não tenham tempo de se 
civilizarem, esses homens não se importam que suas esposas e filhas não se dediquem a trabalho algum. A 
inutilidade esnobe, que nas sociedades aristocráticas se estende a ambos os sexos, numa plutocracia é limitada 
às mulheres. Isto, porém, não torna a inutilidade mais de acordo com o bom senso. 

O uso judicioso do lazer, devo admitir, é produto da civilização e da educação. Um homem que toda a sua 
vida trabalhou longas horas irá se sentir entediado se ficar ocioso de repente. Mas, sem uma quantidade 
adequada de lazer, a pessoa fica privada de muitas coisas boas. Não há mais nenhum motivo pelo qual a 
maioria da população deva sofrer tal privação, e só um ascetismo tolo faz com que continuemos a insistir no 
excesso de trabalho quando não há mais necessidade. Mas o que acontecerá quando se chegar à situação em 
que o conforto seja acessível a todos sem a necessidade de tantas horas de trabalho?” 

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-61482007000200013  
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO 
DE OPINIÃO sobre a importância do ócio para o desenvolvimento do homem no campo individual e social. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
em que você defenda a necessidade do ócio frente ao lazer e ao tempo livre na sociedade do consumo e do 
trabalho. 
 
SITUAÇÃO C: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um RELATO 
em que fique evidenciado as consequências da falta do ócio para você, um trabalhador, que se dedicou 
exclusivamente ao trabalho. 
 

SEMANA VI 
ENEM - Raul 

 
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. 
 
TEXTO I  
 

O bioquímico Paulo Ivo Homem de Bittencourt Júnior, de 56 anos, leciona há 30 anos na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde lidera o Laboratório de Fisiologia Celular. Junto com uma equipe 
de pesquisadores, ele desenvolveu uma versão dotada de DNA sintético do LipoCardium, medicamento capaz 
de estimular a produção de uma proteína que auxilia na diminuição da gordura que se acumula nos vasos e nas 
artérias sanguíneas. Um feito e tanto. 

Até então, além de carregar anticorpos que tinham de ser mantidos em geladeiras, algo que dificultava a 
comercialização em farmácias, a droga tinha um custo anual estimado em 300 000 reais por paciente. Ao criar 
a alternativa sintética, a equipe da UFRGS estabilizou o remédio a ponto de ser mantido em temperatura 
ambiente e barateou o custo, projetado para menos de 100 reais ao ano. 

Em 2015, quando o laboratório estava no auge, empregando 30 cientistas, Paulo conseguiu autorização 
para testar a descoberta em humanos. Como o remédio tem potencial para combater doenças cardiovasculares, 
uma das que mais matam no Brasil e no mundo, a expectativa era grande. “Nossos estudos estimam que o 
LipoCardium poderia ajudar o SUS e o INSS a poupar cerca de 90 bilhões de reais por ano em gastos com 
internações, tratamentos e aposentadorias precoces ligadas a problemas cardiovasculares”, diz o pesquisador. 

Mas os cortes nas agências financiadoras, que começaram no segundo mandato da presidente Dilma 
Rousseff (PT), seguiram na gestão de Michel Temer (MDB) e se acentuaram com Jair Bolsonaro (sem partido), 
travaram o andamento do processo. “Com 5 milhões de reais, seríamos capazes de realizar os testes em 
humanos. Mas está tudo parado por falta de verba.” 

https://vocesa.abril.com.br/carreira/cortes-bolsas-pesquisa-ciencia/ 9 de março de 2020 
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TEXTO II 
 

A pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil em meio a um cenário de cortes de bolsas de pesquisa, 
defasagem tecnológica dos laboratórios e desmoralização das universidades. O gargalo de testes em São Paulo 
é resultado da falta de reagentes químicos e de profissionais capacitados para realizar os exames. A pandemia 
de covid-19 — a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, o Sars-Cov-2 — levou a uma corrida 
internacional por insumos e equipamentos médicos, em que países com maior poderio econômico têm 
vantagem competitiva. Nos últimos dias, os EUA intensificaram uma postura agressiva de aquisições, o que 
motivou críticas por lideranças de diferentes países, como Alemanha, Canadá e França. 

http://portal.if.usp.br/imprensa/pt-br/node/2385 
 
TEXTO III 
 

No Brasil, não foi diferente. Nosso sistema de ciência e tecnologia se desenvolveu ao longo de todo o 
século XX, embora os investimentos tenham sido sempre menores do que a nossa necessidade populacional e 
de desenvolvimento. 

Mesmo assim, houve grandes avanços na área da Medicina, Física, Antropologia, Geografia, Astronomia e 
Sociologia. 

Não raro, cientistas brasileiros figuram entre os maiores e mais proeminentes do mundo, apesar da falta de 
condições favoráveis para o desenvolvimento de pesquisas, que vão desde de poucos recursos até a falta de 
pessoal ou de infraestrutura. 

O cientista brasileiro é antes de tudo um malabarista, que se destaca por sua simplicidade criativa, 
capacidade de interagir e compartilhar, aliada a uma invejável interdisciplinaridade natural. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sem-investimento-em-ciencia-o-brasil-nao-tera-solucao/  
 
TEXTO IV 

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

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A 
necessidade de valorização da ciência no Brasil do 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. 
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SEMANA VI 
Fuvest - Renato 

 
Leia os textos que seguem. 
 
Texto 01 
 

O tema da transparência está em alta hoje, mas ele não é nenhuma novidade como organização da 
sociedade. (...) 

O exemplo mais antigo registrado de transparência como instrumento de organização vem de Atenas, que 
criou o modelo de organização democrática que vivemos e valorizamos (em boa parte do mundo) hoje. A 
civilização grega tinha em Atenas a representação direta de todos os cidadãos livres (não contavam escravos e 
mulheres). Com esta configuração, havia um nível de transparência com os fundos públicos que dificilmente 
encontramos hoje. Todos as principais figuras públicas tinham as contas abertas e se sabia exatamente quanto 
ganhavam para que não se beneficiassem de suas posições. 

Com a queda da civilização grega e consequente avanço da Igreja e feudalismo, esta experiência se 
perdeu. Dando um salto na história, o reconhecimento do papel do indivíduo voltou a ganhar força 
com o renascimento e com a visão de pensadores como Thomas Hobbes. Hobbes lembrou que o homem 
é o lobo do homem e que para viver bem em sociedade, as pessoas precisavam transferir parte de suas 
liberdades individuais para um ente soberano, o Estado, que controla e regula os limites individuais. A busca da 
ordem para evitar a guerra. O amigo de Hobbes, nas tiras de Bill Waterson, é o menino Calvin. O reformador 
religioso João Calvino falava da depravação do homem, que está naturalmente inclinado a fazer o mal para o 
próximo e que só encontraria salvação em Deus. Em ambos os casos, uma abdicação das liberdades individuais 
em prol do bem comum, provido por alguém. (Em Calvin e Hobbes, Watterson brinca com um menino Calvin 
em estado natural – rebelde, ousado, contestador – e seu amigo imaginário Hobbes (o tigre Haroldo, em má 
tradução) o traz à realidade da vida em sociedade todo o tempo). 

Da representatividade direta no mundo grego para a representação política no renascimento e nos Estados-
Nação, estamos presenciando agora um momento de síntese. O poder individual no coletivo cibernético. A era 
da transparência fortalecida pelas vontades e possibilidades individuais. 

A Era da Transparência. www.transparenciabrasil.org.br 
 
Texto 02 

 
É a era da transparência e democratização da informação, 

com um potencial enorme de transformar para melhor a sociedade. 
 

Vamos lá: ninguém está falando aqui do mundo de Pollyanna, ingenuamente otimista, que tudo será 
melhor com transparência absoluta. Os interesses e a necessidade de sobrevivência são inerentes à natureza 
humana. Isso sempre existirá. 

Mas o que existe agora é uma intolerância maior à mentira, a agendas ocultas e de mão única. Empresas 
estão falindo, governos estão caindo e pessoas estão cada vez mais poderosas. 

Revista Veja. 
 
Texto 03 

Escândalo do Facebook: Zuckerberg admite erros e diz que empresa precisa fazer mais 
 

SAN FRANCISCO - Após muitas críticas por não ter se pronunciado a respeito do escândalo de 
dados revelado durante o fim de semana, o diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, publicou um texto 
em seu perfil na rede social na tarde desta quarta-feira. 

“Temos uma responsabilidade de proteger seus dados, e se não conseguimos, então não merecemos servi-
lo”, escreveu Zuckerberg. 

Em menos de meia hora, mais de 4 mil pessoas já haviam reagido ao post, que registrava 737 
comentários. O executivo vai ser entrevistado pela rede de TV americana CNN às 22h desta quarta-feira 
(horário de Brasília). 

No texto, o executivo afirma que “as ações mais importantes para evitar que isso aconteça de novo hoje” 
foram tomadas “anos atrás”. Ele reconheceu, no entanto, os erros da companhia: “Mas nós também 
cometemos erros, há mais a fazer e precisamos agir e fazê-lo”. 

No longo texto, Zuckerberg apresenta uma linha do tempo com os fatos relativos ao escândalo e a 
mudanças em regras de privacidade na rede social. 

De acordo com o diretor executivo do Facebook, desde 2014, uma alteração na plataforma impede que 
aplicativos acessem dados dos amigos de usuários que tenham baixado a aplicação — a menos que estes 
amigos também tenham feito o download. 

https://oglobo.globo.com/economia/escandalo-do-facebook-zuckerberg-admite-erros-diz-que-empresa-precisa-fazer-mais-22512622. 
Reportagem publicada em 21 de março de 2018. Acesso em 15 mai 2020. 

 
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: 
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A era da transparência: o surgimento de uma nova conduta moral? 
 
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. 
 
Sugestão de leitura: 
A era da transparência e o erro de George Orwell 
http://giacomodegani.com.br/a-era-da-transparencia-e-o-erro-de-george-orwell/ 
 

SEMANA VI 
ITA - Yuri 

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

Os desafios da inclusão social no Brasil. 
 

TEXTO I 
O que é desigualdade social? 
 

A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os 
países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por 
questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de 
desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos 
básicos, como: acesso à educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à 
moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. 

Sociedades em que as pessoas são diferentes, optam por vestir roupas de determinado jeito ou viver sua 
vida de maneiras diferentes não são formas de desigualdade. O fenômeno da desigualdade se manifesta 
no acesso aos direitos, como dito anteriormente, mas principalmente no acesso a oportunidades. De 
acordo com Rosseau, a desigualdade tende a se acumular. 

Logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas 
escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos. Ou seja, vivem, convivem e crescem num 
meio social que lhe está disponível. 

É um ciclo vicioso: esses grupos se mantêm com seus privilégios e num círculo restrito, relacionando-se 
social e economicamente por gerações a fio. A grande questão é: o que fazem aqueles que estão à margem 
dessa bolha social? 

https://www.politize.com.br/desigualdade-social/?https://www.politize.com.br/&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9Lk4qQfc-
YZmqAIgazwge1rOgGPb_zFxPp23bne-1xflmiH0zJOpR8aAi3tEALw_wcB acesso em 18 de maio de 2020 

 
TEXTO II 
 

 
Vista aérea da favela da Rocinha ao lado de condomínios de luxo no Rio de Janeiro. 

 

https://veja.abril.com.br/brasil/ocupacao-faz-disparar-valor-dos-imoveis-na-rocinha/ acesso em 19 de maio de 2020. 
 
TEXTO III 
 

A Desigualdade Social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos 
últimos anos ela tem diminuído. 

As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o Nordeste do país, os quais apresentam os 
piores IDH's (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil. 
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Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2011) e do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), apontam a diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. 

Assim, nos últimos anos 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na 
classe média. 

Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema. 
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as transferências do Programa Bolsa Família 

são responsáveis por 13% da redução da desigualdade no país. 
https://www.tudosobre.br/desigualdade-social-no-brasil/ 

 
TEXTO IV 
 
Desigualdade enraizada  
 

Essa história faz do Brasil o sétimo país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo 
Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), ficando atrás apenas de nações do continente 
africano, como África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. O 
levantamento tem como base o coeficiente Gini, que mede desigualdade e distribuição de renda.  

O documento, divulgado no fim de 2019, destaca ainda que apenas o Catar tem maior concentração de 
renda entre o 1% mais rico da população do que o Brasil.  

"A parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 41,9% da renda total do país, e a parcela do 1% mais 
rico concentra 28,3% da renda", diz o texto. No Catar, a parcela do 1% mais rico concentra 29% da renda do 
país. 

A desigualdade mostrada pelo relatório pode ser explicada por uma série de fatores, segundo Katia Maia, 
diretora executiva da Oxfam Brasil. Três deles, contudo, são determinantes para que o país permaneça numa 
posição negativa nos próximos anos: o racismo, a questão de gênero e a tributação de impostos. 
 
Racismo é estrutural  

"O Brasil vem de uma construção escravocrata, onde algumas pessoas valiam mais que as outras. Isso se 
reflete até hoje", diz Katia Maia, em referência ao racismo que ocorre de maneira estrutural e institucionalizada 
— um exemplo disso é a população carcerária brasileira, composta por 65% de detentos negros, segundo o 
Departamento Penitenciário Nacional. 

A legislação referente ao racismo, prevista na Constituição de 1988 como um crime imprescritível e 
inafiançável, é uma política pública importante no enfrentamento da questão. A lei de injúria racial, criada 
posteriormente, no entanto, é vista como uma brecha por Moroni: "Nunca vi ninguém ser preso por racismo. Na 
maioria dos casos, a pessoa paga apenas uma multa", comenta. 

www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/02/20/por-que-brasil-e-o-setimo-pais-mais-desigual-do-mundo acesso em 20 de maio de 
2020. 

 
SEMANA VI 

Unicamp - Raul 
 
Escolha uma das propostas para elaborar seu texto. 
 
Proposta A – Texto de opinião 
 

A grande nuance dessa geração é zapear. Daí o Z. Em comum, essa juventude muda de um canal para 
outro na televisão. Vai da internet para o telefone, do telefone para o vídeo e retorna novamente à internet. 
Também troca de uma visão de mundo para outra, na vida. Garotas e garotos da Geração Z, em sua maioria, 
nunca conceberam o planeta sem computador, chats, telefone celular. Por isso, são menos deslumbrados que 
os da Geração Y com chips e joysticks. Sua maneira de pensar foi influenciada desde o berço pelo mundo 
complexo e veloz que a tecnologia engendrou. Diferentemente de seus pais, sentem-se à vontade quando ligam 
ao mesmo tempo a televisão, o videogame, o telefone, música e internet. Outra característica essencial dessa 
geração é o conceito de mundo que possui, desapegado das fronteiras geográficas. Para eles, a globalização 
não foi um valor adquirido no meio da vida a um custo elevado. Aprenderam a conviver com ela já na infância. 
Como informação não lhes falta, estão um passo à frente dos mais velhos, concentrados em adaptar-se aos 
novos tempos. Enquanto os demais buscam adquirir informação, o desafio que se apresenta à Geração Z é de 
outra natureza. Ela precisa aprender a selecionar e separar o joio do trigo. E esse desafio não se resolve com 
um micro veloz. A arma chama-se maturidade. É nisso, dizem os especialistas, que os jovens precisam 
trabalhar. Como sempre.  

Retirado de: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/jovens/apresentacao.html 
 

Elabore um texto de opinião de cerca de 20 linhas, defendendo seu ponto de vista acerca da tese defendida 
pelo artigo acima. 
 
Proposta B – Crônica 

O que é ser homem nos dias de hoje? 
Há muito tempo, a mulher deixou de se dedicar exclusivamente aos afazeres domésticos para disputar com 

o homem um lugar na vida pública. Essa mudança do papel feminino, inegavelmente, teve repercussão no 
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papel masculino. A partir daí, nas últimas décadas, os estereótipos da masculinidade sofreram vários 
questionamentos - e alguns deles, como o machismo, foram veementemente condenados. No entanto, será que 
se pode mesmo falar em "crepúsculo do macho"? Pelo menos em termos majoritários, por exemplo, o homem 
abriu mão da violência e do comportamento agressivo? Ou por trás de todo cidadão civilizado se esconde uma 
fera? Quais são os padrões do comportamento masculino hoje em dia? Afinal, o que é ser homem no século 21? 
Leve em conta, ao desenvolver seu raciocínio, a coletânea de textos abaixo. 
 
Utilize o texto abaixo como inspiração para seu texto: 
Clube da luta 

Na última semana, uma espécie de ringue doméstico foi descoberto em Florianópolis (SC). Garotos de 
escolas particulares marcavam encontros na casa de um deles para "acertar as contas". 

Lá, as brigas rolavam, eram filmadas, e as cenas de violência, postadas na internet. A agenda era acertada 
pela comunidade virtual "Luta do Lixo". 

Rixas, problemas com namoradas, tudo era decidido nas brigas. O "derrotado" tinha que gravar 
depoimentos em que era humilhado. Lógico que isso também ia para a internet. 
 

Curioso saber que essas coisas ainda acontecem! Os machos evoluíram tendo que mostrar superioridade 
em relação aos seus "rivais" para conquistar fêmeas e para garantir que seu patrimônio genético fosse 
transmitido para gerações futuras. Assim, lutas físicas e disputas territoriais são comuns entre os animais. O 
mais forte, o mais exuberante, o mais rápido leva a melhor! 

Mas, entre os humanos, depois de séculos de evolução social e cultural, espera-se algo melhor do que 
brigas de quintal para resolver pendências de qualquer natureza, não? Será que em pleno século 21 garotos 
ainda precisam ter confrontos físicos e, pior, exibir tudo isso? 

Jairo Bouer, Folha de São Paulo 
 

Elabore uma crônica em que, a partir do breve relato de uma situação pertinente ao tema, você faça 
considerações e reflexões acerca da ideia de masculinidade no século XXI. 
Texto de cerca de 20 linhas. 
Dê um título a sua crônica. 
 

SEMANA VI 
UnB - Cássia 

 
TEXTO I 
 

Penso que estamos vivendo num mundo em crise e onde muitas formas de violência têm atravessado 
vários setores, desde a ecologia, passando pela política, família, escola e chegando a nossas relações 
interpessoais e coletivas. 

Quando observo a cultura de entretenimento lucrando com a exposição constante da violência por meio de 
filmes, jogos, livros e música, fico assustada e preocupada, pois entendo que isso ajuda a incrementar a 
violência, além de banalizá-la. Estamos nos divertindo com o consumo da violência! Aquilo que fere e causa 
danos ao outro ser humano é parte do nosso lazer! 

Ao falarmos em cultura de paz, violência ou não violência, o que mesmo estamos querendo dizer? Como 
discriminar violência, não violência e passividade? Será que achamos que fazer nascer um “eu não violento” é 
ficar bonzinho? Vamos refletir. 

A violência é aquilo que submete a pessoa a uma situação cruel e lhe retira os seus direitos. As formas 
autocratas de dominação por dinheiro, por território, por religião ou pela força física geram violência. Violência 
tem a ver com exclusão e com o não atendimento das necessidades humanas e universais. 

Quanto mais uma sociedade cria grupos de exclusão, mais violenta fica. A violência ocorre quando um dos 
protagonistas exerce sobre o outro uma ameaça de exclusão, de eliminação e de morte. Na expressão da 
violência, o ser humano passa a ser um objeto. Por isso, a violência nunca é justa e desumaniza as relações. 

Eu falaria também em violência na comunicação, ou o que chamamos de comunicação violenta. 
A passividade tem relação com aquela posição de que se “eu não estou fazendo mal, não estou 

colaborando para a violência”. Não há implicação do sujeito com a história que está sendo coletivamente 
produzida. É o pensamento recorrente e comum de “não tenho nada com isso; O que eu posso fazer? ” Ou, “ 
não adianta, o mundo não vai mudar! ” E ainda, é comum a ideia de que “alguém vai dar um jeito nesse caos 
que estamos vivendo”.  Não há implicação do sujeito com o que está acontecendo ao seu redor e não há 
empoderamento deste para participar de uma transformação social. 

A não violência é ativa. Eu entro no conflito para transformá-lo, digo “não” para a usurpação dos direitos e 
necessidades humanos. A forma como faço isso é respeitosa, compassiva, humanizada. 

Gandhi, Martin Luther King e outros grandes pacifistas usaram da resistência pacífica e da desobediência 
civil para lutar contra as injustiças e obter dignidade para todos. 

No paradigma não violência, eu me empodero dos meus direitos, os direitos de ter minhas necessidades 
humanas universais atendidas e contribuo para que todos as tenham. 

A não violência quer conjugar a justiça, a liberdade, a dignidade, e quer que todos possam usufruir desses 
valores. 
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A prática da não violência é um trabalho árduo, exige coragem, pois suas expressões incomodam os 
sistemas sociais estabelecidos, e, muitas vezes, opressores. Ela é construída a partir do reconhecimento da 
nossa própria violência, para então, fazermos a troca dessa consciência guerreira, competitiva e abusiva para 
uma consciência altruísta, generosa e corresponsável pelo mundo que gostaríamos de estar pertencendo. 

 
Disponível em< https://tecendodialogos.com.br/cultura-de-paz-distincoes-entre-violencia-nao-violencia-e-passividade/> Com adaptações. 

Acesso em 12 mai.2020. 
 
TEXTO II 
 

Todos os dias, ao ler os jornais, ouvir o rádio no carro e ver os noticiários na televisão, sou bombardeada 
por fatos sobre violência muito maiores no Brasil do que em países em guerra no Oriente Médio, na África e na 
América Latina. 

Pessoas próximas são assaltadas e roubadas diariamente, alguns já foram, inclusive, sequestrados. Nas 
esquinas, vejo crianças se drogando, nas calçadas, jovens se prostituindo e, as favelas, cada vez maiores e 
mais próximas. 

A violência já chegou a tal ponto que evito sair de casa o máximo possível — rua só em caso de extrema 
necessidade. Estou com medo, acuada, sou uma prisioneira. 

O pior é que esta violência que nos atinge cotidianamente passa a fazer parte da nossa rotina. Outro dia, vi 
uma manifestação onde 700 cruzes foram colocadas na praia de Copacabana no Rio de Janeiro para denunciar 
700 mortes que haviam ocorrido em 70 dias na cidade, ou seja, 10 mortes por dia desde o início do ano. Pais e 
familiares de vítimas fundam ONGs sobre a paz e tentam seguir suas vidas sem o ente querido. Alguns 
defendem a redução da maioridade penal; os Direitos Humanos já não sabem mais para qual ser humano dirigir 
os seus esforços, se para os assassinos ou para os assassinados; o governo com uma grande parte de seu 
contingente de policiais corrompida pelos grandes marginais já não sabe mais em quem confiar... Ou seja, 
vivemos o caos total. 

Mas, diante de todos esses fatos, o que hoje impressiona mais é a banalização dessa violência e sua 
consequente aceitação como se fosse algo normal. A vida humana ficou desvalorizada. Já estou começando a 
me acostumar com esta nova realidade, que já não comove e nem choca mais, de tão próxima, presente e 
cotidiana que, mesmo sem querer, passou a fazer parte da minha vida e, pelo andar da carruagem, assim será 
pelo resto dela. 
 

Disponível em:< https://www.migalhas.com.br/depeso/37700/a-banalizacao-da-violencia/l>. Acesso em 12 mai.2020. 
 

TEXTO III 
 

 
 

Disponível em:< https://minilua.com/banalizacao-violencia-ii/>. Acesso em 12 mai.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 banalização da violência no Século XXI. 
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SEMANA VI 
UFU - Vanessa 

 
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. 
 
Texto 1 

Projeto ‘Um Ano Lendo Clássicos’ incentiva a leitura 
 

Projeto utiliza as redes sociais e métodos didáticos para promover a leitura de clássicos nacionais 
A leitura é um hábito que traz diversos benefícios, além de ser um hobby prazeroso. Com o intuito de 

incentivar esse ato, o escritor e jornalista Claudio Soares criou o projeto ‘’Um Ano Lendo Clássicos’’, reunindo, 
por meio de um de um grupo no Facebook, pessoas que pretendem iniciar o hobby ou que já são amantes dos 
livros em um clube de leitura virtual. 

Com o desafio de ler uma obra nacional por mês, o projeto estimula conversas e debates sobre os 
assuntos, além de oferecer encorajamentos aos participantes. “Temos o ‘Café Literário’, um grupo no Telegram, 
para conversar sobre o andamento das leituras, e, em um dos livros, criamos uma playlist com músicas 
mencionadas na obra para ajudar a entrar no clima’’, afirma o escritor paulista, que iniciou o projeto. 

Além disso, o escritor defende que o planejamento é essencial para realizar o desafio, e organizou 
cronogramas semanais para a leitura dos capítulos. Em uma das postagens no grupo, é medido o tempo que 
leva a concluir o exemplar “Meu Pé de Laranja Lima”: Para finalizar em um mês, é preciso dedicar 11 minutos e 
30 segundos por dia ao livro, no total, o tempo médio de leitura é de cinco horas e 45 minutos. Seguindo 
assim, cada obra tem um tempo médio de leitura que varia conforme o número de páginas. 

“Como o resultado, além do prazer da leitura, recebemos uma série de outros benefícios, que incluem, mas 
não se esgotam neles, estimulação do cérebro, redução do estresse, aquisição de conhecimento, expansão de 
vocabulário, fortalecimento do pensamento analítico e crítico, melhoria de foco, concentração, memória e 
habilidades de escrita’’, defende Claudio. 

Disponível em: https://d.emtempo.com.br/cultura/203300/projeto-um-ano-lendo-classicos-incentiva-a-leitura 
 
SITUAÇÃO A - Você e um grupo de colegas ganharam um concurso que financiou a realização, na sua escola, 
de um projeto semelhante ao exposto acima. Após o desenvolvimento do projeto, você, como membro do 
grupo, ficou responsável por escrever um relatório sobre as atividades realizadas no clube de leitura, 
informando o que foi feito. Ele será avaliado por uma comissão composta por professores da escola e a 
aprovação dele permitirá que você e seu grupo voltem a concorrer ao prêmio no ano seguinte. O RELATÓRIO 
deverá contemplar: 
a) a apresentação do projeto, descrever o que foi proposto (público-alvo, objetivos e justificativa),  
b) o relato das atividades desenvolvidas (o que aconteceu e como),  
c) comentário(s) sobre os impactos das atividades na comunidade (pontos positivos/negativos do projeto).  
 
SITUAÇÃO B – Coloque-se como um aluno de ensino médio de Uberlândia e redija uma CARTA DE 
SOLICITAÇÃO ao diretor de sua escola, propondo a inclusão de um projeto de incentivo à leitura como o 
mencionado na notícia acima e argumentando sobre a importância dessa iniciativa para jovens como você. 
 
SITUAÇÃO C - Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza um TEXTO 
DE OPINIÃO posicionando-se acerca da seguinte questão: “É importante ler os clássicos da literatura?” 
 
 
 
 
 
 


