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ENEM – SEMANA I 

Prof. Renato 

 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

– 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. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
 

Texto 01 
Desarmamento infantil 

Crianças devem brincar com armas de brinquedo? 
 

15 de abril- dia do “Desarmamento infantil.” Crianças devem poder brincar com armas de brinquedo? O 
questionamento é aguçado com o Dia do Desarmamento Infantil, comemorado em  15 de abril. (...) 

Para os fabricante de brinquedo, a questão não é simples. A Abrinq (Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Brinquedo) indica estudos que afirmam não haver relação entre os brinquedos e o comportamento violento. 
Ainda assim, a associação diz que as armas correspondem à apenas 5% do total dos brinquedos no mercado. 

Já a Estrela, empresa fabricante de brinquedos, afirma ter cessado a produção de armas de brinquedo. 

“Depois da década de 80, a população começou a se concentrar nos grandes centros urbanos. Começamos a 
nos confrontar com a violência muito próxima de nós. Como a empresa tem um papel social importante, 
resolveu abolir todo e qualquer produto que tivesse ligação com a arma”, afirma Aires José Leal Fernandes, 
diretor de marketing da Estrela. 

O Dia do Desarmamento Infantil é realizado para que seja feita a conscientização da população, com 
campanhas de incentivo para que não se influencia  o uso de armas por crianças. 

Existem diversas campanhas apoiando projetos sociais em escolas e comunidades, com o objetivo de evitar 

que os menores de idade entrem na vida do crime. São feitas atividades de dança, esportes, artes e muito 
mais, para que assim elas possam se manter interessadas em algo, podendo até mesmo descobrir um talento 
em si mesmas. 

Réplicas de armas de fogo de brinquedo ou nos jogos de vídeo game, por exemplo, são alguns dos tópicos 
que provocam debates sobre até quando podem influenciar negativamente as crianças ao mundo do crime e 
banalizar a violência. 

Cabe salientar que nunca foi proibida no Brasil a venda de arma de brinquedo, o que não é permitido é que 

essas armas possam ser confundidas com armas de fogo verdadeiras.  
https://www.dm.com.br/opiniao/2017/04/desarmamento-infantil.html  

 
Texto 02 

 
Estatuto do Desarmamento - Lei 10826/03 | Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 

 
Art. 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e 

simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir.  
 

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao 
adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército. 
 

https://www.dm.com.br/opiniao/2017/04/desarmamento-infantil.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10985331/art-26-do-estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10985311/art-26-1-do-estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
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Texto 03 

 
Campanha da Câmara Municipal de Salvador (BA) 

 
Texto 04 

 
Ações sobre o desarmamento infantil são feitas em escolas de Uberlândia 

Alunos vão assistir a filmes e palestras educacionais sobre assunto. 
Campanha começa nesta segunda (3) em escolas municipais e estaduais. 

 
Alunos e professores de escolas municipais e estaduais de Uberlândia participam, a partir desta segunda-feira 

(3), de uma campanha sobre o desarmamento. Até o dia 12 de abril serão realizadas atividades de conscientização 
em escolas para alertar sobre o perigo da apologia às armas e à violência em brincadeiras infantis, jogos e filmes. O 
objetivo da iniciativa é promover a cultura da paz e da resolução pacífica de conflitos. 

As ações fazem parte da comemoração do Dia Municipal do Desarmamento Infantil, dia 15 de abril, e são 
promovidas pela Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. 

Os trabalhos serão divididos em duas etapas. Inicialmente a equipe da secretaria levará a caravana às escolas e 
fará exibições de filmes, bate-papos em salas de aula e produção de redações e cartazes que reforcem o tema 

“Violência, nem de brincadeira". 
(...) Os alunos poderão ainda trocar brinquedos (como réplica de armas, jogos violentos e bonecos armados) por 

cupons para participar de sorteios com diversos prêmios. 
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2017/04/acoes-sobre-o-desarmamento-

infantil-sao-feitas-em-escolas-de-uberlandia.html 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

o tema "A importância de ações educativas para o desarmamento infanto-juvenil no Brasil", 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. 

 
 

ITA - SEMANA I 
Prof. Rogger 

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

 

Qual é a urgência e a emergência de se discutir agroecologia? 
 

Item 1 
O que é agroecologia 

[...] 
A agroecologia é uma forma de conhecimento que pretende superar os danos causados à biodiversidade 

e à sociedade como um todo pela prática da monocultura, do emprego dos transgênicos, dos fertilizantes 
industriais e dos agrotóxicos, sendo uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável.  

Os manejos que se enquadram no conceito de agroecologia pressupõem a prática da agricultura orgânica 
e o emprego de tecnologias limpas, gerando menos externalidades ambientais negativas. 

O conceito de agroecologia pode ser entendido como a remediação inadiável ao agravamento das 
condições ambientais, sociais e políticas causadas pela forma de desenvolvimento econômico vigente. A 
proposta da agroecologia é uma revisão dos métodos convencionais de manejo da terra em grande escala. 

[...] 
https://www.ecycle.com.br/6493-agroecologia.html  

http://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/cidade/uberlandia.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2017/04/acoes-sobre-o-desarmamento-infantil-sao-feitas-em-escolas-de-uberlandia.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2017/04/acoes-sobre-o-desarmamento-infantil-sao-feitas-em-escolas-de-uberlandia.html
https://www.ecycle.com.br/3188-o-que-e-biodiversidade
https://www.ecycle.com.br/9224-monocultura.html
https://www.ecycle.com.br/6493-agroecologia.html
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Item 2 

 

734.010 hectares de sua vegetação nativa, o que equivale a quase cinco vezes o tamanho da Grande São 
Paulo. O número representa um aumento de 13,7% em relação a 2019, quando foram desmatados 648.340 
hectares, segundo o consórcio Chain Reaction Research. Desse total, 66,7% são dentro de propriedades 
privadas. As gigantes da soja, do gado e dos supermercados são as principais responsáveis por essa cadeia de 
comércio e devastação . 

O estudo “Soja e carne por trás desmatamento do Cerrado em 2020” usa, como base, os alertas de 
desmatamento emitidos pelo Sistema de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Prodes/Inpe), cruzando-os com imagens de satélite para confirmação das 
supressões vegetais e rastreando as cadeias de suprimentos de commodities para determinar quem está por 
trás do desmatamento. 

Parte dos casos monitorados é oriundo dos relatórios mensais Rapid Response, desenvolvidos pelas 
organizações Aidenvironment e Mighty Earth, com a participação do De Olho nos Ruralistas na pesquisa sobre 

cadeia dominial. A partir de hoje, o observatório publica alguns destes casos em português: “De Olho nos 
Ruralistas publica relatórios sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado“. 
 
SOJA RESPONDE POR 28,3% DA DEVASTAÇÃO 

A soja foi o principal produto a devastar o Cerrado em 2020, com 207.813 hectares, equivalentes a 28,3% 
da área total desmatada. Mais da metade dessa destruição é oriunda de fazendas administradas por grandes 
produtores de soja: SLC Agricola, Nuveen e JJF Holdings, entre outras, retiraram 110.333 hectares de 

vegetação nativa. A campeã SLC tirou do bioma 10.152 hectares. 
Na cadeia comercial, esses conglomerados sojeiros vendem para transnacionais como as estadunidenses 

Cargill, Bunge e Archer-Daniels-Midland (ADM), a francesa Louis Dreyfus Company (LDC) e a chinesa Cofco. 
Nessa relação entre comércio e desmatamento, a Chain Reaction coloca a Bunge como a principal compradora 
de áreas desmatadas no Cerrado, com 27.208 hectares destruídos pelos seus principais fornecedores em 2020. 
Além disso, os silos da Bunge estão próximos de outros 64.283 hectares desmatados. 

Os grandes frigoríficos também são apontados como importantes contribuintes para o desmatamento no 
Cerrado. JBS, Marfrig e Minerva são as quem têm maior exposição à devastação. A empresa dos irmãos Wesley 
e Joesley Batista comprou bois de fazendas responsáveis por 1.984 hectares desmatados na região em 2020. 

Essa carne abastece algumas das principais redes varejistas do Brasil: Grupo Casino, Carrefour e Cencosud 
estão ligadas a 2.189 hectares devastados no Cerrado. A campeã foi a Casino, companhia de capital francês 
responsável pelas redes Pão de Açúcar e Extra, que teve influência sobre 1.237 hectares devastados. 

 

SOBREPOSIÇÕES REPRESENTAM 68% DO DESMATE EM TERRAS PÚBLICAS 
Dentre os casos de desmatamento monitorados pela Chain Reaction em 2020, 19,2% se deram em áreas 

públicas. Ao todo, foram desmatados 141.186 hectares em assentamentos rurais, terras indígenas, unidades de 
conservação e reservas federais e estaduais. 

A pesquisa aponta que 68,4% desse total apresentam sobreposição de posse de terra. Ou seja, 96.608 
hectares desmatados em terras públicas estão registrados por organizações privadas. Em outras palavras, 
grilagem. Outros 103.212 hectares (14%) estão em terras sem designação legal. 

Entre as recomendações, o relatório aponta para a necessidade de resolver incertezas fundiárias e 
combater a grilagem para diminuir as taxas de desmatamento nessas áreas. Entre as consequências dessa 
destruição, envolvendo principalmente a soja, o documento lista a perda de biodiversidade, aumento nas 
emissões de CO2 e danos às bacias hidrográficas. 

 

https://deolhonosruralistas.com.br/2021/03/30/cerrado-perdeu-em-2020-area-quatro-vezes-maior-que-a-grande-sao-paulo/ 

Item 3 
 

[...] 

Apostar nas qualidades da agricultura familiar, em síntese, significa fortalecer sistemas alimentares 

fundados em economias redistributivas e regenerativas, tal como sugere Kate Raworth, em seu livro Economia 
Donut: uma proposta para o século 21. Significa cultivar agentes econômicos socialmente propensos à 
solidariedade intra e intergeracional. Significa gerar postos de trabalho dignificantes dedicados à produção de 
comida em quantidade e diversidade para o abastecimento do conjunto da população com alimentação 
saudável. Significa reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e promover sistemas 
alimentares com maior capacidade de adaptação às já inexoráveis mudanças climáticas. Significa, finalmente, 

desarticular o poder de controle de grandes corporações do agronegócio sobre os circuitos que encadeiam 
globalmente a produção, o processamento, a distribuição e o consumo de alimentos.  

https://outraspalavras.net/crise-brasileira/agroecologia-ou-colapso-1/?fbclid=IwAR3G4x7RkpQ9ExLSQ7JPGNq4L22N36-

R_c8ybsr7bRtBhSOFtmNhL8uaAAE 

 
 
 
 
 

 

 

https://chainreactionresearch.com/report/cerrado-deforestation-2020-soy-beef/
https://deolhonosruralistas.com.br/2021/03/24/de-olho-nos-ruralistas-publica-relatorios-sobre-desmatamento-na-amazonia-e-no-cerrado/
https://deolhonosruralistas.com.br/2021/03/24/de-olho-nos-ruralistas-publica-relatorios-sobre-desmatamento-na-amazonia-e-no-cerrado/
https://deolhonosruralistas.com.br/2021/03/30/cerrado-perdeu-em-2020-area-quatro-vezes-maior-que-a-grande-sao-paulo/
http://aspta.org.br/files/2014/02/Agriculturas_Caderno_Debate-N01_Baixa.pdf
https://outraspalavras.net/alemdamercadoria/economia-da-rosquinha-uma-proposta-para-o-seculo-21/
https://outraspalavras.net/alemdamercadoria/economia-da-rosquinha-uma-proposta-para-o-seculo-21/
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/tbtf_internet_quality_spanish%281%29.pdf
https://outraspalavras.net/crise-brasileira/agroecologia-ou-colapso-1/?fbclid=IwAR3G4x7RkpQ9ExLSQ7JPGNq4L22N36-R_c8ybsr7bRtBhSOFtmNhL8uaAAE
https://outraspalavras.net/crise-brasileira/agroecologia-ou-colapso-1/?fbclid=IwAR3G4x7RkpQ9ExLSQ7JPGNq4L22N36-R_c8ybsr7bRtBhSOFtmNhL8uaAAE
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Unicamp - SEMANA I 

Prof. Vanessa 
 
Texto 1 - 'O YouTube influencia o jeito de falar da minha filha' 
 
Alguns meses após o início da pandemia e das medidas de isolamento social, a defensora pública 
Odyle Serejo, de Natal (RN), percebeu algo de diferente no jeito de falar da sua filha mais velha. 

 
Anita, de 6 anos, passou a usar expressões que destoavam do vocabulário usado pela família e pela 

população do Rio Grande do Norte em geral. 
"Ela começou a falar coisas como 'Ah, satanás' ou 'supimpa', que não falamos em casa, e até a fazer um 

chiado em algum momento", exemplifica a mãe. 
Odyle credita parte dessa mudança ao YouTube, cada vez mais presente no dia a dia de Anita no período 

de distanciamento ocasionado pela covid-19. 

Sem ir à escola e sem encontrar os amigos, a menina passou a se distrair consumindo principalmente 
vídeos de jovens youtubers jogando (e narrando) games populares entre as crianças. A maioria dos que ela 
acompanha é de São Paulo. 

"Na pandemia, houve um contato maior com esse conteúdo e acho que influenciou. Essa geração tem 
características próprias na fala relacionadas ao mundo online, até na forma de se comunicar quando vão gravar 
um vídeo com o celular", diz a mãe de Anita. 

Essa percepção não é restrita à família potiguar. Uma busca nas redes sociais leva a posts de pais 
relatando um suposto "sotaque do YouTube" em seus filhos. 

"Meu filho de 5 anos passou a falar como alguém do interior de São Paulo. Só pode ter aprendido no 
YouTube. Foi muito engraçado quando percebi", relata a arquiteta Elisa*, do Rio de Janeiro, sobre o 
comportamento do filho Bruno*. 

Mas será que o intenso consumo de vídeos nas redes sociais é capaz, sozinho, de mudar o jeito de uma 
criança falar? A resposta é mais complexa que um "sim" ou "não". 

O sotaque tem a ver com a forma que pronunciamos as palavras — como emitimos o som, onde 
posicionamos a língua — na hora de falar. 

O fonoaudiólogo e linguista Leonardo Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), 
explica que o uso de novas palavras e gírias ou a maneira de formular frases exigem um "nível de atenção 
menos refinado" — ou seja, identificamos essas diferenças regionais rapidamente quando ouvimos e somos 
capazes de reproduzi-las no nosso próprio modo de falar. 

Já o sotaque contempla propriedades acústicas mais refinadas, nuances muito discretas que às vezes nem 

percebemos — e, para "imitarmos" naturalmente, seria necessário certo nível de interação com o falante dessa 
variante. 

Estudos feitos nos EUA que compararam a percepção e aquisição de linguagem mostram diferenças 
significativas quando crianças são expostas a telas ou quando elas interagem presencialmente com o 
interlocutor. 

"Ou seja, uma mera exposição a um conteúdo em vídeo não seria capaz de modificar o sotaque de uma 

criança. A pronúncia necessita da interatividade", explica Lopes. 
"A exposição a vídeos com pessoas de outras regiões pode afetar a questão dialetal, o que inclui o 

vocabulário, expressões idiomáticas, o modo de formular uma frase". 
Isso quer dizer que o intenso consumo de vídeos pode fazer com que a expressão "oxe" — popular em 

vários Estados nordestinos — faça cada vez mais parte do vocabulário de pessoas do Sudeste. Mas não seria 
capaz de fazr com que um paulista fale um "ti" ou um "di" bem marcado, característico na pronúncia de um 
paraibano, por exemplo. 

Essa influência específica no vocabulário é sentida na casa de Elisa, casada com um paulistano-catarinense 
e moradora do Rio de Janeiro. O filho Bruno, de 5 anos, já passou um período usando expressões nordestinas, 

mas hoje está indo mais pro lado das paulistas. 
"Com a pandemia, ele ficou muito em casa no tablet, vendo conteúdo de youtubers como Gabriel Dearo 

[de Ribeirão Preto, SP]. Antes ele via mais gamers do Nordeste. Então a gente vai percebendo essa mudança 
de acordo com o que ele assiste", diz. 

O sotaque, ressalta Lopes, é formado até por volta dos 7 anos de idade. Para ocorrer uma mudança depois 

desse tempo, é necessário um período longo de exposição a outras variantes linguísticas ou um contexto social 
específico. 

Por exemplo, as pessoas podem mudar a forma de falar, mesmo involuntariamente, para se incluir num 
determinado grupo social (quando se mudam para algum lugar) ou para se adequar a uma situação de fala (se 
é uma conversa de amigos, uma palestra ou uma gravação do Instagram). 

Na casa de Odyle, a família percebeu que Anita fala de um jeito diferente se está gravando um vídeo — e 

que a garota também vive "fases" de falar uma ou outra expressão. "Depois do relaxamento de algumas 
medidas de isolamento, percebemos que voltou mais ao 'normal'". 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-

56697071?fbclid=IwAR2vuuZZlI6evQgB0OGZVoNHo0SqMzNG6A5O3NhuYd9y9rgDPq144T_cK4I 

 

 
 

https://www.pnas.org/content/115/40/9859
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56697071?fbclid=IwAR2vuuZZlI6evQgB0OGZVoNHo0SqMzNG6A5O3NhuYd9y9rgDPq144T_cK4I
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56697071?fbclid=IwAR2vuuZZlI6evQgB0OGZVoNHo0SqMzNG6A5O3NhuYd9y9rgDPq144T_cK4I
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Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 

 

SITUAÇÃO 1 - Nesse momento de pandemia, muitos cidadãos estão em casa sem contato físico com amigos e 
familiares, adaptando-se a uma nova realidade. Imagine que você seja um deles e que tenha descoberto 
diversos canais de entretenimento no Youtube, assim como ocorreu nos casos relatados na reportagem acima. 
Com isso, passou a conhecer novas expressões e sotaques da língua portuguesa. Redija um RELATO contando 
a sua experiência e narrando como esse novo hábito  afetou seu modo de falar e de ver a multiplicidade da 

nossa língua. 
 

O Relato Pessoal é um gênero que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da 
vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. 
 
SITUAÇÃO 2 –  
 

Texto - Jovens traduzem conteúdo acadêmico para a linguagem periférica 
 

O estudante Thiago Torres, o “Chavoso da USP”, mostra a possibilidade de chegar à principal 
universidade pública do país, saindo da Brasilândia, bairro da Zona Norte de São Paulo. Já Marcelo Marques, 

responsável pelo canal “Audino Vilão“, apresenta a teoria do filósofo Karl Marx por meio de gírias usadas 
nas favelas de São Paulo. 

Para eles, é possível levar à periferia o conteúdo universitário, para além dos muros das faculdades. Com 

o objetivo de democratizar a informação, jovens ‘chavosos’ criaram canais na internet e traduzem 
a linguagem acadêmica para o dialeto da quebrada. 

De acordo com os estudantes, poder dialogar com uma camada mais ampla da sociedade é o mais 
importante. “É muito fácil pregar para quem já é crente. Minha ideia é ir além dos alunos das universidades, 
é trazer o conteúdo da ponte pra cá”, resume Audino Vilão, que cursa Licenciatura em História. 
 

Nietzsche, o ‘rouba brisa’ 
Com 90 mil inscritos no canal do YouTube, Marcelo quer ser uma porta de entrada para os jovens da 

periferia na compreensão de textos de filosofia clássica. Para isso, traz as ideias dos pensadores para o 
cotidiano atual, desde contextualizar a ética de Immanuel Kant no churrasco, até explicar as ideias de Friedrich 
Nietzsche como “rouba a brisa do rolê”. 

“Há quem diz que eu simplifico o tema, mas estou fazendo gente que nunca prestou atenção no bagulho 

começar a olhar para o assunto. Estou abrindo portas”, defende o youtuber. 

Com o visual de funkeiro e com a linguagem informal, Audino é capaz de se comunicar com o público 
alvo e consegue apresentar os temas aos jovens do bairro até quando vai ao cabeleireiro do bairro. 

“Não é um personagem, é minha vivência diária e quero valorizar de onde venho. Durante os vídeos, dá 
para ouvir os caras cortando giro de moto e o carro do ovo passando. É a ambientação do cotidiano, 
é representatividade”, afirma. 

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/601954-jovens-traduzem-conteudo-academico-para-a-linguagem-

periferica?fbclid=IwAR0JCwMg2t82VirFgObJ3qY_oR9ccjmv4jFnvc__n9BeJY1jQfvA6yG-bCo 

 
Após a leitura do texto motivador, redija um ARTIGO DE OPINIÃO sobre A democratização do 
conhecimento a partir de uma linguagem mais acessível. 

No seu artigo de opinião, você deve: 
a) identificar e explicitar os principais posicionamentos sobre a questão tratada; 
b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578661-karl-marx-se-mantem-extremamente-atual
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/594980-paraisopolis-a-dinamica-de-uma-favela-que-pode-inspirar-metropoles-a-serem-mais-cidades-entrevista-especial-com-eduardo-pizarro
http://www.ihu.unisinos.br/600617-na-filosofia-moderna-so-tem-duas-correntes-a-que-vem-do-neoplatonismo-monista-que-sigo-e-a-dualista-que-surge-com-descartes-e-alcanca-kant-entrevista-especial-com-carlos-roberto-velho-cirne-lima
http://www.ihu.unisinos.br/583300-nietzsche-e-sua-genealogia-da-moral-na-ihu-on-line-529
http://www.ihu.unisinos.br/583300-nietzsche-e-sua-genealogia-da-moral-na-ihu-on-line-529
https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2020/08/chavoso-usp-linguagem-periferica/
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/601954-jovens-traduzem-conteudo-academico-para-a-linguagem-periferica?fbclid=IwAR0JCwMg2t82VirFgObJ3qY_oR9ccjmv4jFnvc__n9BeJY1jQfvA6yG-bCo
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/601954-jovens-traduzem-conteudo-academico-para-a-linguagem-periferica?fbclid=IwAR0JCwMg2t82VirFgObJ3qY_oR9ccjmv4jFnvc__n9BeJY1jQfvA6yG-bCo
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FUVEST - SEMANA I 

Prof. Fabiana 
 

TEXTO I 
O que é a filosofia? 

 A filosofia surge na Grécia Antiga como uma atividade especial do homem sábio, o amigo 
do saber (filo + sophia = amor à sabedoria). Desde então inúmeras foram as tentativas de 
definir exatamente o que procura e o que faz um filósofo. Todos reconhecem a sua 
importância e a imensa utilidade, são porém imprecisos e divergem em relação a determinar 
qual a sua verdadeira ciência. Aristóteles, discípulo de Platão e fundador do Liceu, uma escola 

voltada para o saber e a ciência que ele instalou em Atenas no século IV a.C., fez uma das 
mais claras exposições sobre as qualidades da filosofia. 

O filósofo é um conhecedor 
 A principal característica que Aristóteles vê num filósofo é que ele 
não é um especialista. O sophós, o sábio, é um conhecedor de todas 
as coisas sem possuir uma ciência específica. O seu olhar derrama-se 

pelo mundo, sua curiosidade insaciável o faz investigar tanto os 

mistérios do cosmo e da physis, a natureza, como as que dizem 
respeito ao homem e à sociedade. No fundo, o filósofo é um 
desvelador, alguém que afasta o véu daquilo que está a encobrir os 
nossos olhos e procura mostrar os objetos na sua forma e posição 

original, agindo como alguém que encontra uma estátua jogada no fundo do mar 
coberta de musgo e algas, e gradativamente, afastando-as uma a uma, vem a revelar-

nos a sua bela forma e esplendor (a verdade entre os gregos está associada ao belo). 
O que vem a ser um sábio? 

 O que distingue o sábio é que ele tem o conhecimento 
das coisas mais difíceis. Entender que o fogo queima ou que 
a chuva molha é algo comum a qualquer um pois sentir, ter 
sensações, é algo universal entre os homens, mas possuir as noções mais exatas das 
causas últimas e ser capaz de dar conta delas, transmitindo-as pelo ensino, esse sim 

é um apanágio, uma virtude do homem sábio. Ele também se distingue do teólogo 
na medida em que o seu objetivo e atingir a verdade e não forjar um dogma (algo 
que não se pode discutir ou questionar). 

A Ciência Mais Importante 
 Em seguida, em decorrência lógica do que foi dito, a filosofia para Aristóteles é, 
por assim dizer, a mãe de todas as ciências, porque ninguém impõe critérios a ela. 

Ao contrário, se existem regras, se existem parâmetros para chegar a algo 
específico, é a filosofia quem os estabelece, pois é do dedutivo, do geral, que partem 
as linhas orientadoras que guiam a mente do homem em direção a um determinado 
conhecimento. 

Disponível em: http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/filosofia.htm acesso em 21/01/12 

TEXTO II 
 

“Nenhum filósofo [sobre Platão] exerceu e exerce maior influência na cultura ocidental. Mas nenhum foi 
também tão mal interpretado e tão caricaturado. É que a estrutura mesma de sua obra possibilita diferentes 

leituras, algumas parciais e deformantes. Não tendo escrito tratados expositivos, mas diálogos, Platão 
apresenta o filosofar como, fundamentalmente, combate e jogo – jogo sério, ele mesmo adverte – entre 
diferentes opiniões em confronto. E, embora suas teses possam ser geralmente identificadas com as colocações 
feitas por Sócrates – ao mesmo tempo personagem e porta-voz -, o método de investigação das questões 

ultrapassa e condiciona as doutrinas que reciprocamente medem suas forças. A dialética platônica, apesar das 
mutações que apresenta, permanece basicamente uma justa filosófica: disputa na qual o prêmio da verdade 

está prometido – promessa cujo cumprimento é continuamente adiado – ao vencedor de árduas competições 
argumentativas. Ainda: no decorrer dessas lutas, como as travadas entre Sócrates e a sofística, Platão 
reformula suas posições. Desenvolve, assim, simultaneamente, uma dialética interior às próprias doutrinas; 
dialítica construtiva e retificadora que altera, aprofunda ou corrige suas hipóteses. Platão parece considerar o 
exercício do filosofar mais importante que as provisórias consequências desse exercício; o método, mais 
importante que os conteúdos doutrinários. A forma dialogada de sua obra não seria, portanto, mero artifício 
didático ou literário: reflete e desvela a construção dialética de um pensamento aberto e litigante, em 

permanente combate com adversários e consigo mesmo, no esforço de desfazer ilusões e enganos exteriores e 
interiores”. 

José Américo Motta Pessanha, Platão: as várias faces do amor. In: Os Sentidos da Paixão, 1987, p.78 

 

 

 

 

 

 

Olhos sempre 
despertos, a 

coruja é o 
símbolo da 
filosofia 
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contemplando o busto 
de Homero 

 

 

 

 

 

 

 Heráclito, dito o obscuro  

 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/filosofia.htm
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TEXTO III 

 
TEXTO IV 
 

Com a reforma do ensino médio, o espaço para a filosofia nas salas de aula reduziu mais ainda: sem deixar 
de ser obrigatória, ela não é mais exigida nos três anos dessa etapa no ensino. Mas os estudantes perdem algo 
com a redução da carga horária da disciplina?  

Muitas pessoas acreditam que não. Isso porque, ao contrário do que ocorre em outros países, alunos 
chegam ao ensino médio com deficiências graves em outras disciplinas e investir tempo em filosofia não seria a 
melhor escolha. 

Mesmo assim, se trabalhada adequadamente, ela poderia ser um mecanismo para melhorar o péssimo 
desempenho de estudantes no Brasil nessa fase, como faz em outras etapas da educação, como o ensino 
infantil.  
 

Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/o-que-se-perde-ao-diminuir-o-espaco-da-filosofia-no-ensino-medio-

1gkjllit8zd8r7szdpao2uzm0/  

 
TEXTO V 
 

É relevante que a escola, os professores e a comunidade escolar em geral, obtenham uma consciência 
crítica, e um entendimento em torno da disciplina de Filosofia, de modo a compreender que não é papel da 

escola formar filósofos, assim como em história, não é papel da escola formar historiadores. 
Portanto, a obrigação da escola está em oportunizar aos aprendizes o acesso ao conhecimento filosófico, de 

modo a “iluminar” a mente, o caminho, o saber e a vida dos educandos. A escola como instituição social, tem o 
dever de informar, mediar e formar cidadãos atuantes em sociedade, capazes de se relacionarem com as 
diversas realidades, pessoas, e grupos existentes, assim como, saberem se posicionar contra ou a favor dos 
acontecimentos sociais. 
 

Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/filosofia/filosofia-na-escola 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

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 FILOSOFIA É MESMO FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO HUMANA? 

 
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. 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/filosofia/filosofia-na-escola
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UFU - SEMANA I 

Prof. Vanessa 
 
Orientações  
 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará duas 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 - Teletrabalho, Zoom e depressão: o filósofo Byung-Chul Han diz que exploramos a nós 
mesmos mais do que nunca 

 
O coronavírus acelera alguns males de nosso tempo. As videoconferências não trazem a felicidade do 

contato direto, desaparecem os rituais e os espaços comuns. O pensador sul-coreano escreve para o EL PAÍS 
um ensaio em que nos convida a aproveitar a crise para uma revisão radical do nosso modo de vida 

O vírus SARS-CoV-2 é um espelho que reflete as crises de nossa sociedade. Faz com que os sintomas das 
doenças que nossa sociedade sofria antes da pandemia se destaquem com ainda mais força. Um desses 
sintomas é o cansaço. De uma forma ou de outra, todos nos sentimos hoje muito cansados e extenuados. É um 

cansaço fundamental, que acompanha de forma permanente e em toda a parte a nossa vida como se fosse a 
nossa própria sombra. Durante a pandemia, nos sentimos até mais esgotados ainda do que de costume. Até a 
inatividade a que o confinamento nos obriga nos causa fadiga. Não é a ociosidade, mas o cansaço, que impera 
em tempos de pandemia. 

Em meu ensaio Sociedade do cansaço, publicado pela primeira vez há 10 anos, descrevi a fadiga como uma 
doença da sociedade neoliberal do rendimento. Nós nos exploramos voluntária e apaixonadamente, acreditando 

que estamos nos realizando. O que nos esgota não é uma coerção externa, mas o imperativo interno de ter que 

render cada vez mais. Nós nos matamos para nos realizarmos e nos otimizarmos, nos esmagamos à base de 
ter um bom desempenho e fazer uma boa imagem. 

Na sociedade neoliberal do rendimento ocorre uma exploração sem autoridade. O sujeito forçado a render, 
a explorar a si mesmo, é ao mesmo tempo senhor e escravo. Por assim dizer, cada um carrega consigo seu 
próprio campo de trabalhos forçados. O que é peculiar neste campo de trabalhos forçados é que a pessoa é ao 
mesmo tempo prisioneira e vigia, vítima e criminosa. Nisso difere do sujeito obediente da sociedade disciplinar, 

que Foucault descreve em seu livro Vigiar e punir. Mas Foucault não se deu conta do surgimento da sociedade 
neoliberal do rendimento, na qual nos exploramos voluntariamente. 

O que caracteriza o sujeito desta sociedade, que quando forçado a render explora a si mesmo, é 
o sentimento de liberdade. Explorar a si mesmo é mais eficaz do que ser explorado por outros, porque envolve 
a sensação de liberdade. Kafka já expressara com muita exatidão essa liberdade paradoxal do servo que se 
acredita amo. Um de seus aforismos diz: “O animal arranca o chicote do dono e chicoteia a si mesmo para ser 
amo, sem saber que isso nada mais é do que uma fantasia gerada quando na correia do chicote do amo se 

formou um novo nó”. Esse animal que açoita a si mesmo encarna o sujeito forçado a render e que, explorando 
a si mesmo, se imagina livre. 

O sinistro sobre o SARS-CoV-2 é que os contagiados padecem de extremo esgotamento e abatimento. 
Além disso, cada vez mais se ouvem casos de pacientes que, mesmo depois de curados, continuam sofrendo 
graves sequelas. Uma delas é a síndrome da fadiga, que pode muito bem ser descrita com a frase quando a 
bateria não recarrega mais. As pessoas afetadas não são mais capazes de render nem de trabalhar. É difícil 
para elas até mesmo encher um copo de água. Quando caminham têm que parar constantemente, porque se 

sentem sufocadas. Sentem-se cadáveres vivos. Um paciente explica: “É como quando o celular só tem 4% de 
bateria sobrando e com esses 4% você tem que aguentar o dia todo, sem poder recarregá-lo”. 

Enquanto isso, o vírus não esgota apenas os infectados, mas também os saudáveis. Em seu 
ensaio Pandemia: a covid-19 e a reinvenção do comunismo, Slavoj Žižek dedica um capítulo inteiro à 
questão “Por que estamos sempre cansados?”. Nesse capítulo, Žižek analisa em detalhes meu ensaio Sociedade 
do cansaço, que ele descreve de forma muito lisonjeira como uma “obra-prima”, e ao qual faz uma objeção ao 

dizer que não é que a exploração por outros tenha dado lugar à autoexploração, mas que se terceirizou para os 
países do Terceiro Mundo. Concordo com Žižek. Isto é o que acontece. Sociedade do cansaço descreve a 
sociedade neoliberal do Ocidente e não os trabalhadores das fábricas chinesas. Estes eu não diagnosticaria 
como autoexploração. Mas, por outro lado, o que eu chamaria de mentalidade neoliberal também se propaga 
no Terceiro Mundo por meio das redes sociais. Também aí os homens se isolam e se tornam narcisistas. Como 

todos os demais, assimilam o mantra neoliberal: quem fracassa, o faz por sua culpa. Acusam a si mesmos e 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020/05/26/eps/1590517499_245256.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-03-17/a-crise-que-definira-nossa-geracao.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021/01/08/eps/1610126355_684003.html
https://brasil.elpais.com/estilo/2021-02-12/para-mim-a-vida-parou-viver-nao-e-so-trabalhar-a-fadiga-pelo-confinamento-esta-prestes-a-transbordar.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/07/cultura/1517989873_086219.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-19/o-escandalo-de-funcionarios-do-goldman-sachs-que-trabalham-95-horas-por-semana-nao-consigo-dormir.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-19/o-escandalo-de-funcionarios-do-goldman-sachs-que-trabalham-95-horas-por-semana-nao-consigo-dormir.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/14/cultura/1452771353_195413.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/17/eps/1458213301_511715.html
https://brasil.elpais.com/noticias/franz-kafka/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-05/vida-pos-covid-19-inclui-meses-de-fisioterapia-ausencia-de-cheiros-e-sabores-e-remedios-diarios.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-05/vida-pos-covid-19-inclui-meses-de-fisioterapia-ausencia-de-cheiros-e-sabores-e-remedios-diarios.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-01-23/slavoj-zizek-com-a-pandemia-comecei-a-acreditar-na-etica-das-pessoas-comuns.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-01-23/slavoj-zizek-com-a-pandemia-comecei-a-acreditar-na-etica-das-pessoas-comuns.html
https://brasil.elpais.com/tecnologia/2020-01-19/o-lado-escuro-do-tiktok-a-rede-social-chinesa-dos-videos-curtos.html
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não à sociedade. Em maior ou menor grau, as redes sociais fazem de cada um de nós um produtor, um 

empresário de si mesmo. Globalizam o estilo de vida neoliberal. 

Žižek não analisa esse cansaço fundamental, que não afeta mais apenas a sociedade ocidental, como 
também parece representar um fenômeno global. Claro, a fadiga não vem só da pressão interna, mas também 
da pressão externa; não só a autoexploração esgota, também a exploração por outros. As condições mundiais 
de produção, a própria pressão para crescer e produzir extenua a todos nós. Há, no entanto, uma passagem 
em que Žižek parece se entusiasmar com a minha tese de autoexploração, quando escreve: “[Pessoas que 

trabalham à distância] parecem arranjar ainda mais tempo para ‘explorar a si mesmas’”. Assim, em tempos de 
pandemia, o campo neoliberal de trabalhos forçados é chamado de teletrabalho. 

O home office também cansa, ainda mais do que trabalhar no escritório. Causa tanto cansaço 
principalmente porque carece de rituais e estruturas temporárias fixas. É esgotante trabalhar sozinho, passar o 
dia todo sentado de pijama na frente da tela do computador. Também ficamos exaustos com a falta de 
contatos sociais, a falta de abraços e de contato corporal com os outros. Meu livro Do desaparecimento dos 
rituais foi publicado na Alemanha antes da pandemia. Nele descrevo nosso presente a partir da tese do 

desaparecimento dos rituais. Hoje estamos perdendo as estruturas temporárias fixas, inclusive as arquiteturas 
temporárias, que dão estabilidade à vida. Além disso, os rituais geram uma comunidade sem comunicação, 
enquanto o que predomina hoje é a comunicação sem comunidade. A mídia social e a permanente encenação 
do ego nos esgotam porque destroem o tecido social e a comunidade. 

Também aqui se confirma de novo a tese de que o vírus é o espelho da sociedade e agrava suas crises. O 
vírus acelera o desaparecimento dos rituais e a erosão da comunidade. Mesmo aqueles rituais que ainda 
restavam são eliminados, como ir ao futebol ou a um show, sair para comer em um restaurante, ir ao teatro ou 

ao cinema. A distância social destrói o social. O outro se tornou um potencial portador do vírus, do qual devo 
manter distância. O vírus radicaliza essa expulsão do diferente que antes mesmo da pandemia diagnostiquei 
muitas vezes. Na verdade, o vírus atua como um amplificador das crises de nossa sociedade. Todas as crises 
sociais que eu já havia detectado agora se agravaram. 

Também nos esgotamos com as lives permanentes, que nos transformam em videozumbis. Acima de tudo, 
elas nos obrigam a nos olharmos o tempo todo no espelho. É cansativo contemplar a própria cara na tela, 

estamos o tempo todo diante de nossa própria cara. Não deixa de ser uma ironia que o vírus tenha surgido 
justamente na época das selfies, que se explicam sobretudo por esse narcisismo que se espalha pela nossa 
sociedade. O vírus potencializa o narcisismo. Durante a pandemia todo mundo se confronta, sobretudo, com a 
própria cara. Diante da tela fazemos uma espécie de selfie permanente. 

O videonarcisismo tem efeitos colaterais absurdos: desencadeou um boom nas cirurgias estéticas. Ver uma 
imagem distorcida ou borrada na tela faz com que as pessoas duvidem da própria aparência. Quando a tela tem 

boa definição, de repente percebemos rugas, queda progressiva de cabelo, manchas na pele, bolsas lacrimais 

ou outras alterações cutâneas pouco estéticas. Durante a pandemia, as pesquisas relacionadas a operações 
estéticas se multiplicaram no Google. Em tempos de confinamento, os cirurgiões plásticos ficam 
sobrecarregados com a demanda por intervenções para eliminar os sinais de fadiga. Enquanto isso, já se fala 
em videodismorfobia. O espelho digital faz com que as pessoas caiam em dismorfofobias, ou seja, prestem 
atenção exagerada a possíveis defeitos na aparência corporal. 

O vírus radicaliza o delírio da otimização, que antes mesmo da pandemia nos deixava frenéticos. Também 
nisso o vírus é o espelho da nossa sociedade e, no caso da videodismorfobia, não só no sentido metafórico, 

como também no sentido mais literal: um espelho que faz com que nos desesperemos ainda mais com a 
própria aparência. Também a videodismorfobia nos cansa muito. É um fenômeno derivado da distopia digital. 

O governo alemão tem enfatizado repetidamente que a pandemia finalmente deu à digitalização o impulso 
necessário, que libertou o país de seu vergonhoso atraso digital. Quando se trata de digitalização, a Alemanha 
é de fato um país líder do Terceiro Mundo, o que, pessoalmente, não me incomoda. Adoraria morar em uma 
área sem cobertura de internet e me dedicar à jardinagem. Para mim seria uma maravilha. Em meu 

livro Louvor da terra conto como me sinto feliz por passar um tempo no jardim, alheio ao paroxismo da 
comunicação digital. Agora, graças à pandemia, a Alemanha finalmente está entrando no primeiro mundo. 

Alguém poderia dizer que a digitalização é hoje um fim em si mesma. Afinal, já sabemos que os políticos não 
gostam de pensar. Eles também não estão interessados em saber o que é uma vida boa. Aparentemente, sua 
máxima suprema é o crescimento. Na realidade, deveriam estar muito preocupados com o fato de que a 
digitalização mina as bases da democracia com as notícias falsas, os bots nas redes sociais ou os exércitos 
de trolls. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-23/teletrabalho-zoom-e-depressao-o-filosofo-byung-chul-han-diz-que-nos-
exploramos-mais-que-nunca.html?event_log=fa&prod=REGCRARTBR&o=cerrbr 

 

SITUAÇÃO A – Suponha que você esteja em uma aula de produção textual e seu(sua) professor(a) deseja 
testar sua capacidade de resumir um texto, sem alterar o ponto de vista do autor. Levando-se em consideração 
as características desse gênero textual e o texto mencionado, redija um resumo do texto “Teletrabalho, 
Zoom e depressão: o filósofo Byung-Chul Han diz que exploramos a nós mesmos mais do que 
nunca”.   
 
SITUAÇÃO B – Na posição de jornalista especialista em comportamento, escreva um artigo de opinião 

posicionando-se a respeito da sociedade do cansaço em tempos de pandemia. 

 
 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-nao-era-isto.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-nao-era-isto.html
https://brasil.elpais.com/economia/2021-01-07/o-home-office-pode-acabar-com-a-inteligencia-coletiva.html
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-28/trabalho-de-madrugada-porque-nao-dou-conta-de-tudo-em-casa-a-nova-normalidade-massacra-as-mulheres.html
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-05-16/neurociencia-explica-por-que-temos-fome-de-pele-e-precisamos-de-abracos.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-12-23/quando-o-virus-nos-trancou-em-casa-as-telas-nos-deixaram-sem-casa.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-03-05/nao-e-o-lugar-e-o-que-acontece-dentro-por-que-bares-e-restaurantes-apresentam-risco-de-contagio-por-covid-19.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-06/por-que-as-videoconferencias-nos-esgotam-psicologicamente.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/01/cultura/1572614028_845648.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-20/para-onde-olhar-que-fundo-escolher-e-outros-conselhos-para-se-sair-bem-numa-entrevista-de-trabalho-online.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-20/para-onde-olhar-que-fundo-escolher-e-outros-conselhos-para-se-sair-bem-numa-entrevista-de-trabalho-online.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/tecnologia/1534765145_147411.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/tecnologia/1534765145_147411.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-26/rastreamento-manual-de-infeccoes-em-restaurantes-da-alemanha.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-26/rastreamento-manual-de-infeccoes-em-restaurantes-da-alemanha.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-09/a-vitoria-dos-trolls-como-a-internet-se-transformou-na-vida-real.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-09/a-vitoria-dos-trolls-como-a-internet-se-transformou-na-vida-real.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-23/teletrabalho-zoom-e-depressao-o-filosofo-byung-chul-han-diz-que-nos-exploramos-mais-que-nunca.html?event_log=fa&prod=REGCRARTBR&o=cerrbr
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-23/teletrabalho-zoom-e-depressao-o-filosofo-byung-chul-han-diz-que-nos-exploramos-mais-que-nunca.html?event_log=fa&prod=REGCRARTBR&o=cerrbr
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UnB - SEMANA I 

Prof. Raul 
 

ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho. Em 
seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo da Prova de Redação em Língua Portuguesa, no local 

apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. Respeite o limite 
máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. 
 

Texto I 
 

TANTO PARA FAZER, E TÃO POUCO TEMPO 
 

Me relacionar com o tempo foi (é) um dos meus grandes aprendizados, que a vivência da maternidade me 
proporcionou reavaliar. Em resumo, eu que já não tinha tempo, agora tenho menos ainda. 

O tempo, ou falta de, é muito meu amigo. Quanto mais coisa eu faço, mais coisa eu arrumo para fazer, e 
interessantemente, sempre dá tempo. Não significa que sai no tempo certo, mas tudo sai... no possível. 

Com o tempo, fui aprendendo que a maior idiotice é brigar com ele. Nada acontece antes do tempo, 

mesmo. E tempo a gente pode inventar. Nesse momento, arrumei um tempo. 
Entre tantas, tantas, incalculáveis mesmo, coisas que eu tenho para fazer nesse momento do tempo, eu 

dei um sentão no chão do quarto empoeirado dos meninos, enquanto Tomás resmunga as palavras que seu 
tempo lhe permite, e Joaquim opera aparatos tecnológicos à frente do meu tempo. 

Precisava desabafar aqui que eu queria ter mais tempo, mas se o tivesse estaria preenchendo com mais 
coisas para fazer. Não sou do tipo de gente que tem tempo de lazer. Você é? 

Para não soar uma completa reclamona, vou contar que me viciei em um jeito de matar tempo que há 

muito, muito não fazia: assistir série de TV. A bola da vez é Mad Men, e estou amando. Porque eu gosto do 
tema e acima de tudo, por que eu gosto de produções de época. Qualquer época. Essa, no caso, de um tempo 
onde "não existe uma máquina mágica de tirar cópias dos papéis", e mulheres cuidavam perfeitamente de suas 
casas, filhos, maridos. Um tempo impressionante, parecido e totalmente avesso ao tempo de hoje. Ao fim de 
cada capítulo tudo o que eu quero saber é: onde elas arrumavam tempo para manter tudo em ordem assim? 

Tenho tentado andar devagar, por que sou um ser naturalmente com pressa. Mas eu sorrio e choro na 
mesma intensidade e frequência. Agora chega, que o meu tempo de devaneios acabou. 

Vou tratar de alimentar as crias, viabilizar parcerias, ligar para o homem do tapete, dirigir através da 
cidade, colocar uma roupinha na secadora, fechar todas as janelas da casa, colocar os pincéis de molho, 
comprar mais gesso acrílico, responder os e-mails, encaminhar o que preciso, resolver o que estiver urgente, 
enrolar o que tiver mais tempo.... 

Extraído blog de Anne Rammi. 

 
Texto II 
 

Que mania boba a gente tem de deixar as coisas sempre pra depois! Se quer beijar, beije hoje! Se quer 
abraçar, que seja hoje! Se quer estudar, sorrir, contar, pular, dançar, pedir desculpas ou, dizer que ama, faça 
hoje!  

Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, mas não, nós não o temos! Quem sabe o que pode 

acontecer amanhã? Quem sabe se estaremos aqui ou se as pessoas que amamos e, frequentemente, deixamos 
pra depois, estarão aqui? Quem é que sabe se poderemos fazer, amanhã, tudo aquilo que tivemos vontade 
hoje? 

Jéssica Vieira, para o Diário do Aço, em 06/05/2012. 

 
Texto III 
 

CARPE DIEM: frase em latim de um poema de Horácio, e é popularmente traduzida para colha o dia ou 
aproveite o momento. É também utilizado como uma expressão para solicitar que se evite gastar o tempo com 

coisas inúteis ou como uma justificativa para o prazer imediato, sem medo do futuro. Fonte: Wikipédia 
 
Texto IV 
 

O poeta, ensaísta e cientista do trabalho italiano Domenico De Masi foi o criador de um conceito ousado e 
polêmico: o do ócio criativo.  

Para ele, o homem contemporâneo deveria aprender que, em um mundo em que o tempo disponível nunca 
é suficiente para a realização de todos os nossos afazeres, o mais inteligente a fazer seria não se deixar levar 

pela torrente de angústia e estresse representada por essa falta de tempo e, sim, criar um outro padrão de 
vida, no qual o indivíduo administrasse sua rotina, e não que seja, como hoje, administrado por ela. 

O autor pondera que o excesso de produção, associado à falta de tempo, embotou nossas mentes, o que 
comprometeu nossa produtividade e, essencialmente, nossa criatividade. Ele toma como referência a sociedade 
japonesa, que, diante do moto- contínuo da relação trabalho-produção, perdeu grande parte de seu poder 
criativo ao longo dos últimos anos do século XX, ao ponto de as empresas começarem a buscar novas ideias em 
mão de obra estrangeira.  

Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, 
utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema: 

O TEMPO PODE SER ALIADO OU INIMIGO 
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ENEM – SEMANA II 

Prof. Viviane 

 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

– 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. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
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) 

 
TEXTO IV 

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

 

 
 

 

https://jus.com.br/artigos/69717/liberdade-de-expressao-limite-entre-a-livre-manifestacao-de-pensamento-e-o-discurso-de-odio
https://jus.com.br/artigos/69717/liberdade-de-expressao-limite-entre-a-livre-manifestacao-de-pensamento-e-o-discurso-de-odio
http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/1-8.pdf
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa-19841017
http://www.agora.com.vc/noticia/charge-discursos-de-odio-nas-redes-sociais/
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TEXTO V 

 
De acordo com Zilda Márcia GrícoliIokoi, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da USP, o comportamento agressivo nas plataformas online 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 
exemploPara 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) 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

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. 

 
ITA - SEMANA II 

Prof. Fabiana 
 

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

A VIDA PACÍFICA EM SOCIEDADE É UM SONHO POSSÍVEL? 
 
Texto I  
 

O Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro de cada ano, foi instituído pelo papa Paulo 6º, em 1968. 
Desde então, os papas dirigem uma mensagem conclamando as nações e as pessoas de boa vontade a rezarem 
e a se empenharem pela paz. 

Para 2012, Bento 16 dá um caráter educativo à sua mensagem, escolhendo os jovens como seus primeiros 
destinatários. Intitulada "Educar os jovens para a justiça e a paz", a mensagem traduz a confiança do santo 

padre nos jovens, que "podem oferecer, com seu entusiasmo e idealismo, uma nova esperança ao mundo". A 
paz é sonho universal. Sua realização depende de todos nós. Fomos criados para viver harmonicamente, como 
irmãos, e nada justifica qualquer ação que seja obstáculo à paz. 

As diferenças e a diversidade social, política, econômica, cultural, étnica e religiosa, que caracterizam a 

pessoa humana e a sociedade em que vivemos, são nossa riqueza maior, e jamais deveriam se constituir em 
barreiras à conquista da paz. 
 

Folha de São Paulo, 25/12/2011 Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/16743-paz-e-dom-e-obra-a-ser-

construida.shtml. 

 
Texto II 
 

“Se há multidão, o indivíduo entra em pânico. No homem, esses comportamentos foram bem esclarecidos 
pelo teste do elevador, que consiste em observar, por uma câmera pouco visível, o que se passa num elevador 
no momento em que pessoas entram e saem nos diferentes andares. Um indivíduo sozinho fica andando de um 
lado para o outro. Logo que entra mais um, o primeiro se afasta cerca de um metro do que chegou. Tornará a 

mudar de posição com a chegada de um terceiro, de modo a manter a mesma distância em relação aos outros 
dois. 

A partir de uma concentração maior, todos experimentam um sentimento de inquietação. Esta “lei da 
concentração” deve explicar – pelo menos em parte – a agressividade que reina no meio urbano.” 
 

RUFFIÉ, Jacques. O sexo e a morte. Tradução de Carlota Gomes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p. 84. 

 

Texto III 
 
Pela Paz 
Titãs 
 
Você espera sempre mais 
Você não se conforma 

Você não se satisfaz 
Todo mundo diz acreditar na paz 
E você acredita ou não? 

E então, o que você faz pela paz? 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/08/para-especialista-discurso-de-odio-na-internet-e-reflexo-da-sociedade.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/08/para-especialista-discurso-de-odio-na-internet-e-reflexo-da-sociedade.html
http://letras.terra.com.br/titas/
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O que você faz pela paz? 

O que você faz pela paz? 

Todos são capazes da guerra 
Mas ninguém luta por você 
Você ainda está sozinho 
Ninguém acredita em ninguém 
E você acredita ou não? 

E então, o que você faz pela paz? 
O que você faz pela paz? 
O que você faz pela paz? 
 
Texto IV 
 

 
 
Texto V 
 

A paz mobiliza e sensibiliza a todos nós. Políticos, intelectuais, músicos, atores e jornalistas são vistos em 
passeatas pelo fim das guerras nas principais cidades ao redor do mundo. Tudo ilusão. Brigamos entre nós 
desde sempre e nada indica que esse quadro vá mudar. Existem maneiras eficazes de reduzir o número de 

conflitos e de mortos, em especial o estímulo à democracia e ao livre comércio. Mas enquanto existirem seres 

humanos, haverá guerras. 
Desde que a economia de mercado se tornou hegemônica no mundo desenvolvido, no início da década de 

90, o número de guerras diminuiu. Nos últimos 20 anos, apenas três vezes um país lançou seu exército contra 
um outro (Eritreia contra Etiópia, Índia contra Paquistão e Estados Unidos contra Iraque). E, segundo o Centro 
de Segurança Humana da Universidade de British Columbia, no Canadá, o número de mortes por conflito caiu 
de 38 mil, em 1950, para 600 em 2002. O livre comércio e a globalização têm papéis importantes. São mais 

coerentes com democracias e, além disso, a estabilidade deixa a guerra mais cara. Na medida em que as 
nações estreitam as relações de troca, elas têm mais a perder em caso de conflitos. 

A economia é poderosa, mas não o suficiente para controlar os instintos humanos. O nacionalismo e o 
fervor ideológico e religioso explicam por que um país como Israel continua em guerra permanente. Vão existir 
períodos de maior ou menor instabilidade, mas nada indica que daqui a 200 anos a situação será melhor. O 
mesmo vale para Índia e Paquistão, dois vizinhos incapazes de superar suas divergências. No caso da África, 
outro local de tensão constante, o problema está na própria forma como o continente foi fatiado pelos europeus 

no século 19. Décadas de tensão étnica e disputas territoriais (em especial quando riquezas naturais imensas 
estão envolvidas) também vão perdurar. Em alguns casos, é possível vislumbrar uma solução no longo prazo, 
principalmente quando os conflitos são majoritariamente políticos — como as Farc, que parecem perto de 

perder a guerra na Colômbia —, mas esse tipo de atuação belicosa vai continuar existindo. Democracia, 
liberdade de expressão e comércio global ajudam a neutralizar conflitos, mas nunca vão impedir seres humanos 
de lutar uns contra os outros 
 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI181106-17774,00-NUNCA+EXISTIRA+A+PAZ+MUNDIAL.html 

 
 

Unicamp - SEMANA II 
Prof. Vanessa 

 
Texto 1 - Vacina do HIV: 97% dos voluntários geram anticorpos em 1° teste 

 
A vacina conseguiu gerar anticorpos em 97% dos 48 participantes durante a Fase I dos testes clínicos; 

cientistas acreditam que mesma abordagem pode ser usada para combater malária, gripe, Zika e dengue 

O Instituto de Pesquisa Scripps, na Califórnia, em conjunto com a IAVI, organização de pesquisa científica 
sem fins lucrativos, divulgaram os resultados da fase 1 de testes em humanos de uma vacina contra o HIV. 

As descobertas, até então, são extremamente positivas: a vacina conseguiu estimular a produção das 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI181106-17774,00-NUNCA+EXISTIRA+A+PAZ+MUNDIAL.html
http://www.exame.com/noticias-sobre/aids
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células raras e necessárias para gerar anticorpos contra a HIV em 97% dos participantes. Na fase 1 dos 

testes clínicos, 48 voluntários adultos e saudáveis receberam placebo ou duas doses do imunizante, junto com 
um adjuvante desenvolvido pela GlaxoSmithKline, empresa farmacêutica britânica. 

Vale ressaltar que o ensaio clínico foi pequeno e os resultados ainda não foram publicados em qualquer 
periódico científico. Ainda em fase 1, muitos mais testes terão que ser realizados até conseguir a vacina 
final. Mesmo assim, as novidades divulgadas soam promissoras, tanto para o público quanto para os cientistas 
que participaram do estudo. 

De acordo com dados da IAVI, em 2019, 38 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV ou 
aids e 1,7 milhão foram contaminadas só naquele ano. Desse total, 33% não têm acesso ao tratamento 
necessário e podem, consequentemente, infectar outras pessoas. 
 
Como funciona a vacina do HIV? 

Atualmente, existem mais de 20 vacinas contra o HIV em fase teste. A que está na fase 1 dos testes 
clínicos desencandeia a ativação de células B em sua primeira fase, por meio de um processo chamado 

direcionamento da linha germinativa. Ao todo, a vacina é um processo de várias etapas para induzir a produção 
de tipos diferentes de "anticorpos amplamente neutralizantes" (mais conhecidos como bnAbs). 

“Nós e outros postulamos há muitos anos que, para induzir bnAbs, você deve iniciar o processo ativando as 

células B certas”, diz o Dr. William Schief, um professor e imunologista do Instituto Scripps. As células B têm 
propriedades especiais que lhes dão potencial para se desenvolverem em células secretoras de bnAb, 
induzindo-as. Porém, apenas cerca de 1 em um milhão delas irão fazer isso, de acordo com Schief. 

A produção de bnAbs é visto como um "Santo Graal" na comunidade científica. A esperança é que essas 
proteínas sanguíneas irão se ligar às proteínas de superfície do HIV — as chamadas espículas, que permitem a 
entrada do vírus nas células humanas, assim como no coronavírus — e desativá-las pelas regiões que são 
difíceis de acessar. 

“A proteína espicular do HIV é muito mais tortuosa”, diz Schief. Como resultado da rápida mutação dos 
genes que formam a espícula, o HIV tem milhões de cepas diferentes. Devido a isso, é improvável que os 
anticorpos contra uma cepa neutralizem as outras. “E assim o HIV não é realmente um vírus. São realmente 50 

milhões de vírus diferentes em todo o mundo agora.” 
Disponível em: https://exame.com/ciencia/vacina-do-hiv-97-dos-voluntarios-geram-anticorpos-em-1-teste/ 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação: 
 

SITUAÇÃO 1: Suponha que você esteja em uma aula de produção textual e seu(sua) professor(a) deseja 

testar sua capacidade de resumir um texto, sem alterar o ponto de vista do autor. Levando-se em consideração 
as características desse gênero textual e o texto mencionado, redija um resumo do texto “Vacina do HIV: 

97% dos voluntários geram anticorpos em 1° teste”.   
Para desenvolver um bom resumo é importante ser capaz de, sem copiar enunciados do texto original e 

sem emitir comentários ou juízos de valor, identificar as ideias ou os fatos essenciais contidos na matéria. 
 
SITUAÇÃO 2: Texto - Casos de Aids diminuem no Brasil 
 

Boletim Epidemiológico sobre a doença aponta queda na taxa de detecção de Aids no país desde 2012 

O Brasil tem registrado queda no número de casos de infecção por Aids nos últimos anos. Desde 2012, 
observa-se uma diminuição na taxa de detecção da doença no país, que passou de 21,9/100 mil habitantes em 
2012 para 17,8/100 mil habitantes em 2019, representando um decréscimo de 18,7%. A taxa de mortalidade 
por Aids apresentou queda de 17,1% nos últimos cinco anos. Em 2015, foram registrados 12.667 óbitos pela 
doença e em 2019 foram 10.565. Ações como a testagem para a doença e o início imediato do tratamento, em 
caso de diagnóstico positivo, são fundamentais para a redução do número de casos e óbitos.  

O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, ressaltou o esforço do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no tratamento e no diagnóstico da doença e destacou que as ações não param mesmo durante a 
pandemia da Covid-19. “Garantimos tratamento mesmo em época pandêmica. Não faltou medicação, testes 
rápidos de HIV ou preservativos. Garantimos a contínua dispensação de medicamentos para o tratamento 
desse paciente”. 

Na ocasião, o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, Gerson Pereira, reforçou os ganhos do diagnóstico precoce da doença. “Em 2019, cerca de 135 

mil brasileiros não conheciam seu diagnóstico. Hoje esse número reduziu a menos de 100 mil. Isso mostra que 
estamos buscando cada vez mais o diagnóstico”. 

Gerson destacou ainda a redução da mortalidade por Aids e a redução vertical não apenas do HIV, mas 
também da sífilis e das hepatites virais, ressaltando a importância da testagem. “Em 1995 as pessoas morriam 
em 5 meses, nos demorávamos um mês para ter o resultado do teste de Aids. Hoje o resultado sai em 15 
minutos e a sobrevida de um paciente é de uma pessoa normal, desde que faça o tratamento”, afirmou o 
diretor.  

Atualmente, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Dessas, 89% foram diagnosticadas, 77% 
fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmitem o HIV por via sexual 
por terem atingido carga viral indetectável. Em 2020, até outubro, cerca de 642 mil pessoas estavam em 

tratamento antirretroviral. Em 2018 eram 593.594 pessoas em tratamento. 

https://exame.com/ciencia/como-reagem-as-celulas-que-recebem-a-vacina-da-covid-19-veja-imagens/
https://exame.com/ciencia/vacina-do-hiv-97-dos-voluntarios-geram-anticorpos-em-1-teste/
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No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 casos de Aids. O Ministério 

da Saúde estima que cerca de 10 mil casos de Aids foram evitados no país, no período de 2015 a 2019. A maior 

concentração de casos de Aids está entre os jovens, de 25 a 39 anos, de ambos os sexos, com 492,8 mil 
registros. Os casos nessa faixa etária correspondem a 52,4% dos casos do sexo masculino e, entre as 
mulheres, a 48,4% do total de casos registrados. 

Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/casos-de-aids-diminuem-no-brasil 

 
Considerando o texto acima, seu conhecimento de mundo e a seguinte frase: “´Ao menos 75% dessas 

pessoas escondem que são soropositivas; isso ainda é um tabu. Se o governo não considerar esses aspectos 

sociais em suas campanhas, fica mesmo difícil controlar a epidemia´", analisa. ‘Não podemos cair no discurso 
fácil de que a epidemia está diminuindo’”, suponha que você seja um profissional da área da saúde e redija um 
artigo de opinião sobre “O estigma da aids na sociedade brasileira”. 
No seu artigo de opinião, você deve: 
a) identificar e explicitar os principais posicionamentos sobre a questão tratada; 
b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
 

FUVEST - SEMANA II 
Prof. Raul 

 
TEXTO 1 

Controle parental: como a tecnologia melhora a proteção on-line 
 

A máxima de que o universo on-line é um mundo sem filtro e, portanto, reproduz conteúdo sem filtro, é 
verdadeira. Somado a isso, temos uma geração de crianças que já nascem completamente inteiradas com o 
mundo digital, aproveitando de todos os seus benefícios mas também expostas a muitos riscos. Para aumentar 

a proteção e minimizar as ameaças, o controle parental ou controle dos pais é um bom aliado. Mas o que isso 
significa? Quer dizer que é possível utilizar a tecnologia a favor dos pais, para ajudar a preservar as crianças 
dos riscos da internet. Isso porque, o controle parental pode ser descrito como um conjunto de recursos de 
segurança disponível em diversos sistemas operacionais, sites e equipamentos, como roteadores e consoles de 
jogos, e também pode ser instalado por meio de aplicativos pagos ou gratuitos. Estas ferramentas de 
segurança são adequadas para bloquear o acesso a alguns conteúdos ou limitar a conexão de dispositivos 

escolhidos por um determinado período de tempo. E pelos números de uma pesquisa realizada com cerca de 
1,8 mil pais no Brasil, o controle parental se mostra bastante necessário. Pelo estudo, uma em cada cinco 
crianças brasileiras já acessou na internet algum tipo de material indesejado pelos pais, sendo que duas em 

cada cinco acessaram conteúdo adulto e uma em cada cinco assistiu algo que promovia violência. Por outro 
lado, o levantamento apontou para o fato de que apenas um em cada cinco pais possui algum tipo de proteção 
para evitar o uso indevido da internet pelas crianças. 

(Disponível em: http://blog.intelbras.com.br/controle-parental-como-a-tecnologia-melhora-a-protecao-online/) 
 

TEXTO 2 
 

[...] 
As crianças estão entrando na internet cada vez mais cedo. Qual a idade adequada, na sua visão? 
A internet é um ambiente de oportunidades, porém, assim como outros ambientes oferece riscos e 
responsabilidades. Quanto mais cedo a criança tem acesso à Internet, mais cedo ela está exposta a um 

ambiente em que há de tudo, assim como uma rua ou uma praça pública. Quanto à idade adequada, esta é a 
pergunta que os pais sempre fazem e sempre respondo que não há idade padrão para liberar o acesso à 
internet ou ao celular. Cada pai e mãe tem que observar se o filho já tem noção de autoproteção e de 
responsabilidade na internet. No meu caso, por exemplo, não deixo minha filha de 8 anos acessar a internet 
sem a presença de um adulto porque sei que ela não tem ainda noção de autoproteção, de responsabilidade, de 
dimensão das consequências. Mais do que tentar descobrir uma idade padrão, os pais deveriam analisar a 

maturidade do filho. A Sociedade Brasileira de Pediatria traz algumas recomendações ligadas à área da saúde, 

como por exemplo, permitir o acesso à Internet por apenas uma hora por dia para crianças de 2 a 5 anos; 
proibir o computador no quarto de crianças de até 10 anos; respeitar as 9 horas de sono para adolescentes; 
equilibrar horas online com atividades esportivas e brincadeiras. 
[...] 
Que tipo de "dramas" digitais as escolas estão administrando? 
Uso indevido de imagem e violação da intimidade, quando os alunos utilizam fotos de colegas ou até mesmo de 

professores, sem autorização, para zombar ou fazer piadinhas de mau gosto. Há casos, inclusive, de alunos que 
chegam a enviar imagens íntimas ou constrangedoras de colegas para a escola inteira, gerando consequências 
devastadoras para aqueles que são expostos. Essas situações muitas vezes não ocorrem dentro do ambiente 
escolar, mas os pais buscam ajuda e punição nas escolas. Será que as escolas devem funcionar como tribunais 
julgando fatos como estes? E mais, será que os profissionais das escolas estão capacitados para lidar com 
situações assim? É difícil responder, mas não tenho dúvidas que o caminho é prevenir jovens para evitar que 
essas situações aconteçam e, aí sim, a escola e os pais têm um papel fundamental. 

 [...] 
(Entrevista com a advogada Kelli Angelini, gerente jurídica do NIC.br, coordenadora do projeto Internet com Responsa, voltado aos 

adolescentes, pais e responsáveis, educadores e pessoas com 60 anos ou mais. Blog Nós. Portal UOL. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-foram-os-maiores-desastres-ecologicos-do-mundo/) 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/casos-de-aids-diminuem-no-brasil
http://blog.intelbras.com.br/controle-parental-como-a-tecnologia-melhora-a-protecao-online/
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/06/crianca-nao-precisa-de-celular-ate-os-dez-anos-dizem-especialistas.htm
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-foram-os-maiores-desastres-ecologicos-do-mundo/
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TEXTO 3 

[…]  
No episódio “Arkangel”, da popular série Black Mirror, uma mãe superprotetora decide implantar um chip 

no cérebro de sua filha para controlar, através de um tablet e um aplicativo, tudo que a criança possar ver ou 
sentir. Este sistema, originalmente pensado como uma aplicação de controlo parental, permite à mãe não só 
ver o que a criança vê, mas também monitorizar as suas emoções e humores e até “filtrar” as imagens que 
podem prejudicá-la, fazendo com que a garota as veja pixeladas.  

[…] 
Não há necessidade de ir tão longe quanto implantar um chip, como sugere a série, para analisar até que 

ponto estamos controlando e quando invadimos a privacidade da criança. Hoje, já existem aplicativos 
disponíveis para a geolocalização, controle do conteúdo que pode ser visualizados na Internet e na televisão, 
aplicativos com acesso ao microfone para ouvir o som de onde estão ou até mesmo gravar tudo o que acontece 
na tela do dispositivo, através de capturas de vídeo. [...] 

(Disponível em: https://www.welivesecurity.com/br/2018/04/13/controle-do-uso-da-tecnologia-privacidade-das-criancas/) 

 

TEXTO 4 
 

 
 

Campanha criada pela organização Save the Children para alertar os pais sobre os perigos que seus filhos 
podem correr ao navegar na internet. As peças impactantes, que falam por si só, trazem um dado alarmante 
sobre o problema. "No México, 1 em cada 7 crianças são vítimas de abuso sexual online. Cuidado com os 
predadores".  

(Disponível em: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/pecas-impactantes-alertam-para-pedofilia-na-internet) 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
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: 
Controle parental em relação ao uso da internet por crianças 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.welivesecurity.com/br/2018/04/13/controle-do-uso-da-tecnologia-privacidade-das-criancas/
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.B143/Official_USA_Site.htm
https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/pecas-impactantes-alertam-para-pedofilia-na-internet
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UFU - SEMANA II 

Prof. Jacqueline 

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

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 

B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, 
obedeça às normas do gênero. 

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação 
escolhida que você pretende abordar. 

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

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

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os. 
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
 

 

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

gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

O debate não é novo. Pode o Estado interferir na vida privada de seus cidadãos? Sem querer fazer um 
histórico sobre a conhecida trajetória de conquistas cívicas e a construção jurídica da intimidade, gostaria de 

lembrar uma discussão mais recente: pais norte-americanos gozam do direito de matricular os filhos apenas 
em colégios que ensinem o criacionismo, contrariando o evolucionismo darwiniano. Ou simplesmente tirar as 
crianças da escola a promover a educação doméstica. 

Ignorância? Cultura? Estupidez ou liberdade? O governo francês, de tão secular, pretendia proibir a 
cobertura islâmica na cabeça das alunas na rede pública de ensino. Vejamos outra situação – o que dizer do 
sacrifício ritualístico de animais nas religiões de origem africana? Crueldade? Crime? Ou simplesmente cultura? 
E o que dizer das vaquejadas, das soltas, das touradas, das rinhas de galo e dos rodeios? 

Não é prosaica a discussão sobre a contraposição entre mentalidades bizantina e contemporânea. O tema 

central persevera tão íntegro quanto polêmico – a tensão entre regulamentação estatal e a privacidade, ambos 
constitucionalmente inseridos nos ordenamentos constitucionais dos países democráticos. 

Nem é preciso chegar ao ponto de citar costumes mórbidos de alguns chineses ao consumir os restos de 
fetos humanos ou a ameríndia de conservar múmias dos parentes na própria casa. Tais práticas não são menos 
legítimas por serem minoritárias, exóticas ou chocantes. A autodeterminação leva a jogar dentes no telhado, 

dar à criança água na casca do ovo e o costume de alguns comerem o cordão umbilical do próprio filho. Bizarro 
ou não, é cultura de uma minoria que, nem por isso, deve ser desrespeitado sob qualquer pretexto ou teoria. 

As soluções jurídicas costumam variar. Soluções domésticas intermediárias são válvulas de escape para 
temas delicados – circuncisão, doação de sangue, poligamia, substâncias alucinógenas, entre tantos outros. No 
Brasil, há quem proíba doação de sangue para os filhos acidentados; há os que consumem entorpecentes a fim 
de alterar o estado mental no curso de rituais religiosos; há quem mutile seus filhos no nascimento. E daí? 

Pode o poder público intervir numa norma cultural ou religiosa? Em matéria de privacidade, será que não 

pode o Estado meter o bedelho em alguns temas e pode noutros? 
Recentemente, o governo brasileiro entendeu por bem sancionar medida que, em tese, proíbe os pais de 

intervirem fisicamente na educação dos próprios filhos. Diante de uma hesitante opinião pública que se furtou a 
ovacionar a norma, adiantaram-se autoridades a declarar que a lei não criminaliza a palmada e o cascudo. Quer 

apenas servir de paradigma para a sociedade perceber o caminho “certo” na educação de crianças e 
adolescentes. E o que será o “certo”? E quem diz o que é o “certo”? Sobretudo, o “certo” para a intimidade 
doméstica de todos... 

Temos uma descarada interferência privada no poder público nacional e, agora, inaugura-se a regulação 
pública da vida privada brasileira! Alguns pedagogos, psicopedagogos, psicoterapeutas professam não ser 
saudável a intervenção física familiar. O governo acolheu a tese, normatizando o tema. Confundiram-se alhos 
com bugalhos. A tortura paterna, aquela de brutalidade atroz já é crime, estando regulamentada uma série de 
medidas protetivas estatais contra os responsáveis pelos castigos degradantes. E a palmada? O beliscão? O 
cascudo? 

Como distinguir a tortura da palmada educativa?, perguntariam. Melhor seria extinguir qualquer forma de 
palmada, seja ela forte, fraca, corretiva ou humilhante. Afinal, limites podem ser estabelecidos através de 
muitos outros métodos, priorizando o diálogo, as limitações de benefícios etc – rematam. Particularmente, não 
importa exatamente o mérito dos argumentos de parte a parte da biblioteca que mais convém. Importa, em 
realidade, se há intervenção estatal na intimidade do cidadão brasileiro. Hoje, a “orientação” é sobre educação. 
O que será amanhã? 

Fico achando graça da contradição de alguns educadores sobre os limites de intervenção familiar. Enquanto 

esconjuram castigos físicos, incentivam o controle ostensivo ou dissimulado do conteúdo da programação das 
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mídias acessadas pelos filhos. Beliscão não vale, mas espionagem é recomendável. Não sei se essas soluções 

são mais modernas ou simplesmente mais hipócritas. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2010-jul-31/intervencao-estado-vida-cidadao-ainda-controversa  

 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
mostrando o papel do Estado na vida do cidadão e das nações. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma CARTA 
ao presidente da república mostrando quando a interferência estatal é indispensável. 

 
UnB - SEMANA II 

Prof. Renato 
 
TEXTO I 
 

Censura. [Do lat. censura.]S.f. 1.Ato ou efeito de censurar. 2.Cargo ou dignidade de censor.  3. Exame 
critico de obras literárias ou artísticas; crítica.  4- Exame de qualquer texto de caráter artístico ou informativo, 

feito por censor. a fim de autorizar sua publicação,exibição ou divulgação.  5- P. ext. Corporação encarregada 
do exame de obras submetidas à censura.  6.Condenação, reprovação, crítica.  7. V. repreensão.  8. 
Condenação eclesiástica de certas obras. 

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª Ed. Editora Nova Fronteira 

 
TEXTO II 

DA BASTILHA AO BRASIL 

 
   Bem antes da Bastilha da Revolução Francesa de 1789, antes mesmo que eles dissessem que os pobres do 
mundo seriam famintos para sempre, já existia esse desejo de mudança. 
Bem antes que os portugueses aportassem no Brasil para aprender a tomar banho com os índios, já existia 
essa vontade de construir o país dos nossos sonhos. E muito antes que os ricos fossem buscar escravos na 
África, já existia a escravidão. 
  Por mais que não queiram alguns, há sentido nessa luta, às vezes insana, pela liberdade. Nenhum homem 

tem o direito de tirar a liberdade de outro homem ou ofender a dignidade de uma Nação inteira. Nem o próprio 
Jesus Cristo, com sua pregação de paz, quis fazer desta uma outra humanidade sem investir contra a falta de 

ética e a corrupção. 
  Os sonhos todos dos homens probos, dos que não se rendem ao estabelecido, não são apenas sonhos; 
fazem parte dessa vontade inspirada por Deus de vencer o mal: autoridades, líderes, filósofos, existem muitos. 
O que não pode sobrexistir é povo com medo, eternamente com medo de não sobreviver a esse ataque furioso 

às nossas instituições. 
  Embora este país não seja a França, embora já se tenha passado o século das luzes, mesmo que sejamos 
descendentes de índios e escravos, ainda temos o direito de protestar e de dizer não. Com a clava ou o tacape, 
é preciso resistir, acima de todas as baixas ideias, a toda e qualquer forma de opressão. 
  Gente é gente, não é gado; povo é povo, não é qualquer coisa abstrata que se possa dominar sem 
respostas. 
  Perceba-se que a crise política não é uma crise de particulares. É pura, simples e inexoravelmente uma 

ofensa ao Brasil. 
 (...) 
  Existem, afinal de contas, razões de sobra para resistir ao absolutismo de uma Câmara de Lordes, que, em 
nome de um corporativismo inexplicável, insiste em se sobrepor à vontade nacional. 

Alice Pires 

TEXTO III 
 

“A lei e o acontecimento ficam um ao lado do outro como últimas grandezas incomensuráveis da nossa 

representação do mundo. Este é um dos pontos limites em que o pensamento científico tem apenas por missão 
levar o problema à luz da consciência, mas não está em condições de o resolver.”  

 

Windelband, Prelúdios, 1911 

 

Considerando que os textos das provas objetivas e os apresentados acima têm caráter unicamente motivador, 
redija uma dissertação a respeito do tema a seguir:  

 
Restrição às liberdades sociais: censura, afronta à sociedade ou uma necessidade dos tempos 

atuais? 
  

 

 
 

 

https://www.conjur.com.br/2010-jul-31/intervencao-estado-vida-cidadao-ainda-controversa
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ENEM – SEMANA III 

Prof. Nathan 

 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

– 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. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 1 

Você é um analfabeto digital? 
 

Fala-se em educação, hoje, evidenciando um caráter amplo, democrático, plural e irrestrito. A escola 
brasileira garantiu (e ainda garante) o ingresso do aluno à educação de base, cumprindo um dos pilares da 

sociedade moderna. Mas, a permanência de crianças e jovens no espaço educacional, é um desafio gigantesco, 
demonstrando uma triste realidade. 

O plano de valorização da educação e, consequentemente do aluno, permeia problemas que envolvem uma 
ampla cadeia reflexiva, instaurando desdobramentos complexos, contraditórios e em alguns casos 
assustadores. A educação não depende só de novos incentivos, edifícios e materiais coloridos e atraentes, mas, 
também, de um olhar clínico para diversos envolvimentos, desenvolvimentos, rupturas e análises com 

resultados satisfatórios, como, por exemplo, o número considerável de analfabetos funcionais no Brasil: uma 
realidade preocupante. 

O analfabetismo divide-se em duas vertentes: o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional. No 
primeiro caso, a pessoa não teve nenhum ou pouco acesso à educação. No segundo caso, a pessoa é capaz de 
identificar letras e números, mas não consegue interpretar textos e realizar operações matemáticas mais 
complexas. As duas formas de analfabetismo comprometem o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. 

De acordo com o diretor de relações com o mercado do Instituto Monitor, Eduardo Alves, mais do que 

limitar a inclusão da pessoa enquanto cidadão, o analfabetismo restringe o desenvolvimento profissional. “Isso 
reflete no país como um todo. Vivemos em um momento de ‘apagão de talentos’, de falta de mão-de-obra 
especializada, e está tudo relacionado com a base da educação brasileira, que ainda deixa a desejar”, explica 
Alves. 

Disponível em: http://direcionalescolas.com.br/2015/03/03/analfabetismo-funcional-uma-realidade-brasileira/ 

 
TEXTO 2 

 
A Folha Online publicou uma reportagem que reforça a ideia de que inclusão digital não está relacionada 

somente com o provimento de infraestrutura, mas vai além disso. 

Com o título “Despreparo faz computador e internet serem subutilizados nas escolas” a reportagem faz 
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referência a uma pesquisa realizada em 400 escolas públicas de 13 capitais brasileiras. A pesquisa aponta que 

cerca de 98% das escolas possuem computador e 83% possuem Internet banda larga, no entanto, toda essa 
infraestrutura não é aproveitada para a potencialização do processo educacional sobretudo por falta de 
instrução dos professores: 

“A formação inicial não prepara os professores para isso. Você precisaria combinar a disponibilidade dos 
recursos com a melhor formação para que a tecnologia fique a serviço da aprendizagem dos conteúdos 
escolares”, explica Ângela Danneman, diretora executiva da Fundação Victor Civita, responsável pela pesquisa. 

A pesquisa ainda aponta que 74% dos professores entrevistados afirmaram que não possuem preparação 
adequada para utilizar o computador como ferramenta pedagógica. [...] 

Como podemos pensar num processo educacional de qualidade se temos uma média de 1000 alunos por 
escola e estes tem a sua disposição apenas 30 máquinas? A verdade é que ainda persistem, e parecem estar 
longe de serem superados, tanto os problemas com a infraestrutura quanto os problemas com o despreparo. A 
inclusão digital continua seguindo como utopia… 

Imagem e texto disponíveis em: https://cibermundi.wordpress.com/2009/12/27/inclusao-digital-nas-escolas-publicas-brasileiras/ 

 

TEXTO 3 
 

Apesar de toda a facilidade e comodidade que as novas ferramentas nos proporcionam, a verdade é que 
muitas pessoas não as usam corretamente ou mesmo não fazem parte de sua realidade social. Para se ter uma 
ideia, no Brasil, enquanto ainda discutimos o analfabetismo funcional, as atenções de outros países já estão 
voltadas para um novo problema educacional: o analfabetismo digital. 

Relatório anual The Inclusive Internet Index 2019, elaborado pela revista britânica e patrocinado pelo 

Facebook, avaliou, recentemente, como a internet contribui, positivamente, para melhorar fatores 
socioeconômicos em nível global. O Brasil aparece na 31ª posição no ranking geral de 100 países, que avalia 
preparo, facilidade de acesso, disponibilidade e relevância da internet em nível global. No quesito de preparo, 
que abrange as categorias alfabetização, confiança e segurança no uso da internet e políticas de incentivo do 
uso da web, o país ficou nas posições 66ª, 21ª e 50ª, respectivamente. [...] 

E aí digo um dos pontos que entristecem nós, educadores: uma das posições mais altas alcançadas pelo 
Brasil no ranking da The Economist foi o nível de confiança em informações compartilhadas em redes sociais. 

Enquanto ficamos em 4º lugar nesse quesito, a Suécia tem uma população mais desconfiada e ficou em 62º 
lugar. Ou seja, ainda não somos alfabetizados quando o contexto é a confirmação da veracidade dos fatos 
noticiados no meio digital. 

Espero, de verdade, que nos próximos anos esses índices mudem. Afinal de contas, em uma sociedade 

cada vez mais dependente da tecnologia, o futuro não pertencerá mais aos que sabem usá-la, mas sim àqueles 
que podem geri-las. 

Disponível em: https://www.imaginie.com.br/temas/a-questao-do-analfabetismo-digital-no-brasil/ 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 

tema “O analfabetismo digital entre os brasileiros: desafios para a inclusão”, 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. 
 
 

ITA - SEMANA III 

Prof. Rogger 
 

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

Positividade e saúde mental: um debate contemporâneo  
 

Item 1 
Opinião: Psicanalista fala sobre altos índices de ansiedade e depressão no Brasil antes da pandemia 

Da Redação 
15/04/2021  

 

[...] O país registrou alta de 17% na venda de antidepressivos e, segundo o INSS, o número de 
afastamentos do trabalho por problemas relacionados à saúde mental cresceu 26% em 2020.  

O psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP Christian Dunker fala sobre o fato de o Brasil 
já apresentar grandes números quando o assunto é depressão e ansiedade, mesmo antes da pandemia. 

"Já éramos [o país mais ansioso do mundo]. Antes da pandemia, o Brasil, especialmente nas grandes 
metrópoles, em relação à ansiedade e depressão, se colocava nos primeiros lugares. A gente pode atribuir 

essas insalubridade a uma série de fatores, desde a percepção social de violência, insegurança, até a mais 
recente polarização. A divisão social, a incerteza diante das nossas autoridades simbólicas, altera a nossa 
capacidade de fazer sacrifícios e se autolimitar", diz. 

https://cultura.uol.com.br/noticias/18861_opiniao-psiquiatra-fala-sobre-altos-indices-de-ansiedade-e-depressao-no-brasil-antes-da-

pandemia.html 

https://cultura.uol.com.br/noticias/18861_opiniao-psiquiatra-fala-sobre-altos-indices-de-ansiedade-e-depressao-no-brasil-antes-da-pandemia.html
https://cultura.uol.com.br/noticias/18861_opiniao-psiquiatra-fala-sobre-altos-indices-de-ansiedade-e-depressao-no-brasil-antes-da-pandemia.html
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Item 2 

 

[...] 
A sociedade tem vivido uma grande ilusão na internet: posta fotografias “photoshopadas”; sacrifica-se em 

dietas infindáveis; faze o que chamam de “harmonização facial”, cirurgias plásticas e outros nomes da moda; 
ostenta com seus carros, celulares e joias; e se exibe em lugares, viagens, hotéis, voos. Tudo isso somente 
para passar a imagem de uma vida perfeita, longe das infelicidades e das dificuldades. 

[...] 
https://www.otempo.com.br/opiniao/artigos/positividade-toxica-e-o-mergulho-na-depressao-1.2433041 

 
Item 3 
 
A ditadura da felicidade 
“E foram felizes para sempre…” 

 
É o que contam os contos da nossa infância. Só não nos contaram que esta é uma meta inalcançável. E nós 

seguimos perseguindo o impossível, não porque a felicidade não exista, mas simplesmente porque não há 
felicidade permanente, completa e imutável. [...]  

Mas o texto de hoje não é sobre a busca pela felicidade. É sobre a necessidade de parecer feliz, mesmo 
sem estar. É sobre o direito de sentir a infelicidade, o direito de viver a turbulência. [...] tudo bem não estar se 
sentindo feliz nesse momento. Mas é difícil dizer isso para uma mente que foi doutrinada a não sentir e não 
aceitar sentimentos “ruins”.  

Eu venho da infância do “não chore, tá tudo bem, não foi nada, seja forte, não pode sentir raiva, menos 
ainda externar, tem que estar sempre sorrindo e de bem com a vida, afinal, você é uma privilegiada, minha 
filha, você tem tudo, vai reclamar do quê?”. Aprendemos a varrer pra debaixo do tapete os sentimentos que 
são considerados ruins pela sociedade, mas que são absolutamente inerentes ao ser humano. Vamos nos 
anestesiando, até não sentirmos mais nada. Nem a própria felicidade, que tanto perseguimos e que está ali, 
nos pequenos gestos, nas miudezas do dia-a-dia. No sorriso de um filho, naquela música favorita que tocou 
bem naquele minuto, no cheiro da comida preferida saindo do forno, no abraço fora de hora (quem disse que 

tem hora pra isso?). Seguimos esperando uma grande materialização de felicidade plena e a perdemos nos 
momentos porque não estamos atentos. E porque não nos ensinaram e nem nos permitiram sentir. Isso não é 
uma crítica aos meus antepassados. Eles fizeram o que podiam com as ferramentas que tinham, do jeito que 
foram ensinados, acreditando estarem fazendo o melhor. E eu, hoje mãe, também me pego repetindo esses 
padrões com meus filhos. Reprogramar nossa mente é uma tarefa hercúlea e que exige muita obstinação, 

vontade e, sobretudo, coragem para encarar nossas próprias sombras.  
Eu mesma procrastinei esse texto porque foi difícil bater de frente com os sentimentos incômodos: 

frustração, raiva, tristeza, falta de perspectiva. E assumir que eles estavam ali. Nomear cada um deles, 
reconhecê-los, senti-los pra depois me desapegar. Parece um paradoxo, mas quanto mais negamos um 
sentimento, tentamos escondê-lo, mais parece que ele se faz presente. Eu não quero me apegar a nenhum 
deles, mas quero me permitir senti-los sem julgamento, vergonha ou medo, para poder me despedir com 
leveza e deixar minha mente livre e atenta aos momentos bons, às pequenas felicidades. 

Daniela é jornalista e locutora há 15 anos, mãe do Gael, de quase 4 anos, e da Maia, de 6 meses. O 

estresse da cidade grande a fez encontrar, no yoga, um caminho de autoconhecimento. Mas foi na primeira 
gestação que pôde se aprofundar na potência do próprio corpo. Dois partos naturais depois, segue na busca 
pelo equilíbrio mental e físico e em formas menos danosas de existir no mundo. Apaixonada por viagens e 
viciada em café. 

https://sounvaa.com.br/ditadura-da-felicidade/ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.otempo.com.br/opiniao/artigos/positividade-toxica-e-o-mergulho-na-depressao-1.2433041
https://sounvaa.com.br/ditadura-da-felicidade/
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Unicamp - SEMANA III 

Prof. Jacqueline 
 
Proposta 1 

 
Disponível em: https://www.proifes.org.br/noticias-proifes/sem-vacina-sala-vazia-retorno-

as-aulas-presenciais-so-quando-a-populacao-brasileira-estiver-imunizada/  

 
O início da vacinação contra a Covid-19 no País, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, visa imunizar 

idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, indígenas e profissionais de saúde. Na prática, os 

municípios têm direito a definir exatamente quem querem vacinar, mas há essa tendência em praticamente 
todos os municípios de Mato Grosso do Sul, por exemplo. 

Por ora, os profissionais de educação não têm lugar definido na "fila da vacina" no Estado e Capital, que 
ainda aguarda repasses de doses dos imunizantes vindas do governo federal. Isso fez até que a Fetems 
(Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) encaminhasse carta pedindo aos gestores 
que fossem vacinados antes do início de aulas presenciais. 

Disponível em: https://www.campograndenews.com.br/enquetes/voce-acha-que-

professores-devem-ser-prioridade-imediata-na-vacinacao  

 
Coloque-se no lugar de um professor que, reconhecendo que há necessidade de as aulas presenciais 

retornarem e que isso só pode acontecer depois que os profissionais da Educação forem vacinados, resolva 
escrever um texto para um ABAIXO-ASSINADO a ser endereçado à PREFEITURA da cidade em que more. 
 
Esse texto deverá contemplar: 
1. o contexto da pandemia e a suspensão das aulas presenciais; 
2. o reconhecimento da necessidade do retorno às aulas presenciais; 
3. a advertência acerca dos perigos a que estão expostos os profissionais da Educação; 

4. o pedido para que a Prefeitura declare a classe dos profissionais da Educação como prioritária à vacinação 
contra a Covid-19; 

5. o pedido do agendamento da vacinação; 
6. o chamamento à comunidade para assinar o texto, case concorde com a reivindicação. 
 

O ABAIXO-ASSINADO é um gênero textual de caráter expositivo-argumentativo-reivindicatório, escrito e 

assinado por uma coletividade de pessoas, em favor de uma causa de interesse coletivo (por exemplo: em 

favor do asfaltamento de uma rua; contra a demolição do prédio da tecelagem ____________; em favor da 
intensificação do policiamento de um bairro etc.) ou de interesse particular (por exemplo: pedir a intervenção 
da Secretaria de Educação para a matrícula escolar de uma criança com deficiência; pedir a intervenção do 
sindicato em favor de professor que está sendo alvo de racismo institucional etc.). 

 
Proposta 2 

 
TEXTO I 
 

A comunicação massificada gera, entre tantos fatores, a disseminação de conteúdo. Tal fenômeno se 
sustenta e multiplica-se, por exemplo, a partir da intensa atuação nas mídias sociais. Mídias que informam e, 
eventualmente, compõem inverdades apelativas em busca de um clique. Muitos subestimam essa força; porém, 
há países que reconhecem e controlam esse bombardeio de informações presente nas redes sociais. (...) A 

dependência desenvolvida à utilização das redes sociais, o avanço tecnológico e a maior acessibilidade aos 
meios, estimulam e propiciam um ambiente fértil para esse espetáculo nonsense. 

Disponível em: http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2051  

https://www.proifes.org.br/noticias-proifes/sem-vacina-sala-vazia-retorno-as-aulas-presenciais-so-quando-a-populacao-brasileira-estiver-imunizada/
https://www.proifes.org.br/noticias-proifes/sem-vacina-sala-vazia-retorno-as-aulas-presenciais-so-quando-a-populacao-brasileira-estiver-imunizada/
https://www.campograndenews.com.br/enquetes/voce-acha-que-professores-devem-ser-prioridade-imediata-na-vacinacao
https://www.campograndenews.com.br/enquetes/voce-acha-que-professores-devem-ser-prioridade-imediata-na-vacinacao
http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2051
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TEXTO II 

 

A quantidade de informações enganosas disseminadas já atinge grandes proporções. Exemplos recentes 
deste cenário são o número de compartilhamentos nas redes sociais de notícias falsas sobre as eleições 
americanas de 2016 e o caso conhecido como ‘Operação Lava-Jato’, aqui no Brasil. (...) O número de 
interações nas redes sociais com as notícias falsas excedeu o de interações com as notícias que, de fato, eram 
verdadeiras. Se alguma vez a informação já foi escassa, hoje a situação é oposta. Vive-se dentro de uma 

infosfera, que produz constantemente uma grande quantidade de informações, de forma que o próprio 
indivíduo parece não dar conta da carga informacional disponibilizada diariamente ao seu aparato cognitivo. 
Não bastasse a explosão informacional, que leva o volume de informações a um nível muito mais difícil de 
acessar e interpretar, ainda se soma a isso a mistura de informação verídica com informações e dados falsos, 
propagados muitas vezes de forma negligente e até intencional. Dessa forma, a atual emergência do fenômeno 
da desinformação sugere que a leitura e interpretação perdeu seu poder de criticidade, gerando uma 
mecanização no comportamento dos indivíduos acerca da informação, de modo que acabam se comportando 

como replicadores de uma “poluição informacional”. 
Disponível em: https://portal.febab.org.br/anais/article/viewFile/1961/1962  

 
TEXTO III 

 
A chamada Era da Informação transforma o conhecimento em um novo tipo de mercadoria, a qual nem 

todas as pessoas têm acesso. Uma sociedade de comunicação instantânea convive simultaneamente com uma 
realidade ainda fortemente excludente. Um dos elementos que compõem essa nova realidade são as chamadas 

redes sociais, espaços não só de compartilhamento de informações, mas também de construção de identidade. 
Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-

midia-digital/desinformacao-na-era-da-informacao-estudo-sobre-o-facebook 

 

Imagine que você, ao final da leitura do material de apoio abaixo, decida escrever um COMENTÁRIO 
CRÍTICO sobre o tema: “A desinformação na era da informação”. Nesse comentário você deverá registrar uma 
síntese do assunto e posicionar-se sobre ele. Escreva entre 15 e 20 linhas. 
 

O COMENTÁRIO CRÍTICO situa-se no âmbito do domínio do discurso jornalístico opinativo. Costuma ser 
mais rápido e mais econômico que o Artigo de Opinião, e diferencia-se dele porque, em geral, o Comentário 

parte de um texto-base – o que, a rigor, não acontece com o Artigo. O gênero Comentário pressupõe um 
diálogo entre dois ou mais textos. É preciso esclarecer que “criticar” significa tecer considerações positivas e 

negativas acerca de um fato/evento. Isso se estende ao comentário – uma peça crítica por natureza. 
 
 

FUVEST - SEMANA III 
Prof. Fabiana 

 
Texto I 

 

Outra ideia, não, - um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi 
o que me mordeu, ao repetir comigo as palavras de José Dias: 'Algum peralta* da vizinhança. 'Em verdade, 
nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma 
noção sem realidade; nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança, vária idade e feitio, grandes 
passeadores das tardes. 
 

(Dom Casmurro, Machado de Assis, Cap. 62)  

 

*Peralta: pessoa afetada nos modos e no vestir; elegante, muito enfeitado. 

 
Texto II 

 
http://www.glimboo.com/imagens_ciumes_6.php 

https://portal.febab.org.br/anais/article/viewFile/1961/1962
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-midia-digital/desinformacao-na-era-da-informacao-estudo-sobre-o-facebook
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-midia-digital/desinformacao-na-era-da-informacao-estudo-sobre-o-facebook
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Texto III 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Texto IV 
 

Primeiro, a realidade começa a ser deturpada pelas desconfianças do outro. Por que saiu com essas roupas 
se só vai trabalhar? Para que ir à academia usando um perfume que só passava para sair à noite? Por que está 
saindo tão tarde do trabalho? De quem são essas ligações no celular? Por que ainda mantém contato com o ex? 

Por que não está querendo transar?  
Depois vêm as desconfianças de si próprio. Sabemos que há outras pessoas no mundo que são melhores 

na cama. Mais bonitas. Mais bem-sucedidas. E diante de tantas dúvidas, só resta uma coisa: apertar o cerco. A 

cada suspiro que a outra pessoa toma, cada passo que ela dá, você estará à espreita. O ciúme é o inferno dos 
amantes.  

Por que sofremos assim? Roberto Carlos sabe dizer melhor: “Entenda que no meu coração tem amor 
demais, meu bem, e essa é a razão do meu ciúme, ciúme de você.” Traduzindo para as palavras do Rei para a 
linguagem científica, é basicamente o seguinte: a mente cultiva relações humanas à base de recompensa e 
castigo – de um lado, o afeto; de outro, o ciúme.  

Vivemos rodeados por candidatos com características físicas e condições materiais mais desejáveis do que 

nosso parceiro titular. E, se por um lado, o afeto é o que nos leva a um comportamento mais altruísta e a 
opção por manter-nos fiéis, é ele também o gerador de nossa insegurança. Se existe concorrência para o nosso 
parceiro, existe também para nós e a consciência de que podemos ser substituídos é nos remete ao ciúme. 

O ciúme é uma variação da ansiedade. E , tal como a ansiedade, ele faz com que nos antecipemos a 
possíveis situações de perdas e danos – reais ou imaginárias. É uma estratégia preventiva, mas que causa 
sofrimento e traz o risco de que nossa mente nos leve a reagir de forma desnecessária.  
 

TEXTO ADAPTADO. Leia o texto original em: https://super.abril.com.br/comportamento/o-lado-bom-do-ciume/ 

Texto V 
 
FRASES 
 
"Vale mais romper de uma vez do que alimentar permanente suspeita." 

(Júlio César) 
 
"Se o ciúme é sinal de amor, como querem alguns, é o mesmo que a febre no enfermo. Ela é sinal de que ele 
vive, porém uma vida enfermica, maldisposta. " 
(Miguel de Cervantes) 
 

"Se a mulher se irrita com o homem ciumento, muitas vezes isso sucede porque ela não se decide sobre se tal 
ciúme é homenagem ao seu amor ou ofensa à sua virtude." 
(Sthendal)  

Disponível em: https://www.pensador.com/frase/NTY0Mzc5/ 

 
Texto VI 
 

“Otelo, o Mouro de Veneza”, é das mais importantes peças de William Shakespeare. 
Iago, alferes de Otelo, não suporta ver outra pessoa ocupar o posto de tenente que 

pretendia. Já Otelo, um nobre mouro a serviço do Estado, não acredita que possui 
qualidades suficientes para manter ao seu lado uma mulher jovem e bonita como 
Desdêmona. Iago, tomado pela inveja e sentimentos malévolos, acusa Desdêmona de 
infidelidade e busca a destruição de Otelo, que tomado por ciúme, envenenado por Iago, 
mata-a injustamente. 

 Texto adaptado de: 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3710050/otelo-o-mouro-de-veneza-col-saraiva-de-bolso 

 

 
 

 

Ciúme 
 

 
1 estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em 

relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo; receio de que o 
ente amado dedique seu afeto a outrem; zelo (mais us. no pl.) 

2 medo de perder alguma coisa 

Houaiss – dicionário eletrônico 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3710050/otelo-o-mouro-de-veneza-col-saraiva-de-bolso
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Texto VII 

 

Ciúme de Você 
Roberto Carlos 
 
Se você demora mais um pouco 
Eu fico louco esperando por você 

E digo que não me preocupa 
Procuro uma desculpa 
Mas que todo mundo vê 
Que é ciúme, ciúme de você 
Ciúme de você, ciúme de você 
Se você põe aquele seu vestido 
Lindo e alguém olha pra você 

Eu digo que já não gosto dele 
Que você não vê que ele está ficando démodé 
Mas é ciúme, ciúme de você 
Ciúme de você, ciúme de você 

Este telefone que não para de tocar 
Está sempre ocupado quanto eu penso em lhe falar 
Quero então saber logo quem lhe telefonou 

O que disse, o que queria e o que você falou 
Só de ciúme, ciúme de você 
Ciúme de você, ciúme de você 
Se você me diz que vai sair 
Sozinha eu não deixo você ir 
Entenda que o meu coração 

Tem amor demais meu bem e essa é a razão 
Do meu ciúme, ciúme de você 
Ciúme de você, ciúme de você. 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/roberto-carlos/182204/ 

 
Leia atentamente os textos selecionados a seguir e desenvolva um texto a partir da seguinte temática: 
 

CIÚMES: VAIDADE, MEDO, SENTIMENTO DE POSSE OU AMOR? 
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. 
 
 

UFU - SEMANA III 
Prof. Renato 

 
REDAÇÃO ORIENTAÇÃO GERAL  
 
Leia com atenção todas as instruções.  
 

A) Você encontrará DUAS 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. 
 

Um manual de instruções para a terceira juventude 
Conhecer a si mesmo para descobrir uma nova paixão, se exercitar. Há pessoas que florescem tarde. Uma 

existência ativa e com propósito é o melhor caminho para morrer aos 100 anos sendo jovem 

  
A história da espanhola Guadalupe Ruiz-Giménez, de 73 anos, demonstra que a vida nos dá segundas e 

http://letras.mus.br/roberto-carlos/
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terceiras oportunidades quando nos mantemos conectados a nossas paixões. Filha e esposa de político, após 

ser professora de Estrutura Social da Espanha na Universidade Complutense, teve cargos de responsabilidade 
no UCD e no CDS, sendo eurodeputada entre 1989 e 1994. Tendo 55 anos, em 2002 deu uma guinada 
surpreendente em sua vida, ao abandonar a política para se dedicar ao mundo terapêutico. Iniciada em 
diversas disciplinas orientais e em técnicas corpo-mente, em 2003 decidiu abrir um centro de pilates em 
Marbella onde trabalharia como instrutora. Em 2021, em plena forma, escreveu El arte de envejecer 
bellamente (A arte de envelhecer belamente), onde menciona três pontos essenciais para que os anos deem 

experiência sem tirar vitalidade: 
— Descobrir quem você é para poder se gostar e cuidar melhor. 
— Viver o presente com atenção plena. 
— Equilibrar o dar e receber amor nas relações. 
Guady, como seus amigos a chamam, se propôs a manter essa filosofia até o último dia de sua vida para 

morrer “em perfeito estado de saúde”. Seu caso não é único. Os anglo-saxões têm uma palavra muito bonita 
para definir essas pessoas que vivem uma nova juventude graças a uma paixão: os “late bloomers”, as pessoas 

que florescem tarde. 
Encontramos um exemplo de paixão tardia em Mary Delany, que viveu na Inglaterra do século XVIII. Após 

enviuvar pela segunda vez, aos 72 anos deu início à sua carreira artística, ao perceber a semelhança entre um 

pedaço de papel amassado em sua cabeceira e a pétala de um gerânio. Com este humilde impulso, iniciou um 
projeto que a levaria a criar até o fim de sua vida 985 colagens florais que marcaram um feito na história da 
arte. A própria autora reconheceu: “Inventei uma nova forma de imitar as flores”. Suas obras são exibidas 

atualmente no Museu Britânico. 
Hoje em dia, com uma expectativa de vida notavelmente maior, muitas pessoas têm diante de si duas 

décadas ou mais de “vida útil” que pode se encher de significado ou ser somente a antessala do fim. 
De fato, no estudo sobre o ikigai —propósito final— que fiz junto com Héctor García na “aldeia dos 

centenários”, um povoado agrícola na região norte da ilha japonesa de Okinawa com o recorde Guinness de 
longevidade, sua disposição ativa foi um dos pontos fundamentais para uma vida longa e saudável. Em nosso 
retorno em dezembro de 2019 para filmar um documentário com a National Geographic que estreará em pouco 

tempo, um ancião de 108 anos que regava seu jardim nos presenteou uma sacola de frutas com um grande 
sorriso. 

Existe uma relação direta entre o envelhecimento e nossa atividade física e mental. As pessoas que após 
sua aposentadoria adotam uma vida passiva e sedentária aceleram seu desgaste. A falta de movimento vai 
diminuindo as capacidades do corpo, assim como uma interação social pobre prejudica as habilidades 
intelectuais. 

Se a inatividade se soma à solidão, além disso, o processo de envelhecimento se acelera. Passar o dia sem 

outro estímulo que não a televisão e o celular, sem receber visitas e ir a outros lugares faz com que muitas 
pessoas não tenham motivação para se ocupar de seu cuidado pessoal e sua alimentação. 

No extremo oposto, as pessoas ativas e com propósito se mantêm conectadas à vida e conservam hábitos 
saudáveis. Além de não pararmos com as coisas que gostamos, vamos ver três conselhos aos anciãos de 
Okinawa que estão referendados pela ciência. 
 

Fique em forma para seu próximo adversário. Um pouco de exercício leve todos os dias ajuda a 
manter em boa forma nosso veículo para a vida, além de estimular a produção de endorfinas, os hormônios da 
felicidade. 
 

Reconecte com a natureza. Praticar pelo menos uma vez por semana o “shinrin yoku”, os banhos de 
mata recomendados pelos médicos japoneses, promove a longevidade ao aumentar o índice de células que nos 
protegem contra o câncer. As fitoncidas, venenos naturais das plantas, também reforçam o sistema 

imunológico. 
Agradeça. Assim como uma atitude de queixa e irritação constante dispara os níveis de cortisol, o 

hormônio prejudicial do estresse, uma atitude de gratidão à existência e às pessoas que nos acompanham 
promove a serenidade e a vontade de viver. 
 
O aluno mais velho do mundo 
 

— Ainda que universidades como Cambridge tenham visto alunos de até 102 anos se formarem, como foi o 
caso de Brian Lowe, a pessoa mais velha a iniciar os estudos primários foi o queniano Kimani Maruge. Aos 84 
anos começou a ir todos os dias à aula, dividindo a carteira com outras crianças e vestindo o mesmo uniforme 
que o restante dos alunos. 

— Muito querido por seus colegas, foi eleito presidente de classe e um ano depois subiria pela primeira vez 
em um avião para participar em Nova York de um congresso das Nações Unidas sobre a educação gratuita 

universal. 
— O caso de Maruge mostra que, como dizia o motivador radiofônico Earl Nightingale, nunca é tarde 

demais quando se tem um propósito, uma meta digna e uma motivação (...). Uma pessoa pode chegar mais 
longe em poucos anos do que o fez em toda uma vida”. 

Francesc Miralles é escritor e jornalista especialista em psicologia. 

https://brasil.elpais.com/estilo/2021-04-05/um-manual-de-instrucoes-para-a-terceira-juventude.html 
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SITUAÇÃO A 

 

Redija uma carta aberta à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, denunciando o descaso com o 
envelhecimento no país e alertando-a sobre a necessidade de se promover campanhas que estimulem o 
brasileiro a criar uma nova cultura de envelhecimento, auxiliando as pessoas a terem melhor qualidade de vida 
ao longo dos anos.  
 

SITUAÇÃO B 
 

Redija um texto de opinião, posicionando-se sobre a ideia de se difundir nacionalmente um manual de 
instruções para a terceira juventude, com o intuito de ressignificar o envelhecimento no Brasil. 
 
 

UnB - SEMANA III 

Prof. Raul 
 
Texto 1 
 

Amanhã  
Mesmo que uns não queiram  
Será de outros que esperam 

Ver o dia raiar 
 
“O amanhã”, Guilherme Arantes” 
 
Texto 2 

 
Disponível em Google Imagens 

 
A partir da relação intertextual presente entre os versos e a imagem acima, elabore uma dissertação em 

prosa que analise e se posicione acerca da temática sugerida em ambas. 

 

Instruções 
Seu texto deve ter entre 20 e 30 linhas. 
Dê um título coerente e criativo a sua redação. 
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ENEM – SEMANA IV 

Prof. Viviane 
 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

– 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. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

 
Números da Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstram que o consumo de bebidas alcoólicas pelos 

brasileiros acima de 15 anos acelerou em uma década: se em 2006 o consumo per capita anual era de 6,2 

litros de álcool puro, em 2016 essa média pulou para 8,9 litros. O aumento é de 43,5%. Dados epidemiológicos 
nacionais demonstram que há um consumo cada vez mais cedo entre os jovens e que cerca de 13% da 
população apresenta um quadro de dependência alcoólica. Os danos sociais causados pelo álcool tendem a 
piorar nos próximos anos, já que os jovens estão consumindo bebidas alcoólicas cada vez mais cedo, por volta 
dos 14 anos, e por causa do aumento do consumo irresponsável.  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/consumo-de-alcool-cresce-no-brasil-e-provoca-cada-vez-mais-danos/ (Adaptado) 

 
TEXTO II 
 

Quando somos jovens, temos a sensação de que nada vai nos acontecer – é a onipotência juvenil 
manifestando-se. Nunca vamos ficar doentes, não vamos morrer e muito menos vamos perder o controle só 
porque bebemos quatro latinhas de cerveja no bar, na sexta-feira. É comum o jovem esquecer que é humano 
e, portanto, perecível. Ele não pensa nos perigos, nem na fragilidade da vida. Acredita que pode tudo. Seu 

“prazo de validade” ainda não acabou. O tempo de se cuidar é o futuro.  
https://psicanaliseblog.com.br/2018/02/07/por-que-os-jovens-bebem-tanto/ (Adaptado) 

 
TEXTO III 

 
Diversos fatores estão relacionados ao consumo de álcool por jovens. A puberdade, principal marcador 

biológico desse período, provoca mudanças psicológicas, despertando a necessidade de conquistar mais 
autonomia em relação aos adultos. Paralelamente, as relações interpessoais com jovens da mesma faixa etária 
passam a ter maior importância. Dessa forma, a pressão social do grupo de amigos, combinada à tendência 
para a impulsividade e às expectativas positivas dos efeitos do álcool ao observar o consumo pelos adultos, 
contribui para aumentar a curiosidade em relação à substância. Evidências científicas mostram que, quanto 

mais cedo ocorre o contato com o álcool, maiores os riscos de desenvolver dependência dessa substância na 
idade adulta, além de outros desdobramentos negativos para a saúde mental. Entretanto, ainda se conhece 
pouco sobre essa relação. 

http://www.cisa.org.br/artigo/8694/prevencao-ao-consumo-alcool-na-infancia.php (Adaptado) 

 

TEXTO IV 
 

 
http://diariodesorocaba.com.br/noticia/218962 (Adaptado) 

 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/consumo-de-alcool-cresce-no-brasil-e-provoca-cada-vez-mais-danos/
https://psicanaliseblog.com.br/2018/02/07/por-que-os-jovens-bebem-tanto/
http://www.cisa.org.br/artigo/8694/prevencao-ao-consumo-alcool-na-infancia.php
http://diariodesorocaba.com.br/noticia/218962
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TEXTO V 

 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou, em 2017, o Guia Prático de Orientação: Bebidas 
alcoólicas e prejuízos à saúde da criança e do adolescente, documento que tem como público alvo gestores, 
médicos, pais e educadores e traz alertas sobre os distúrbios causados pelo consumo precoce de bebidas 
alcoólicas.  

“São crianças e adolescentes e seus familiares que precisam de toda a ajuda possível. Os pediatras 

esperam que o tema seja colocado em evidência. No debate, a sociedade poderá encontrar uma ou várias 
respostas”, disse a presidente da SBP, Dra. Luciana Rodrigues Silva. 

http://primeirainfancia.org.br/sociedade-de-pediatria-lanca-guia-para-estimular-a-prevencao-ao-consumo-de-alcool-precoce-entre-os-

adolescentes/ (Adaptado) 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
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 
consumo de álcool entre os jovens brasileiros”, 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. 
 

ITA - SEMANA IV 
Prof. Rogger 

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

(Espm 2019 - adaptada)  Como as empresas em seus negócios digitais precisam se adaptar para 
dialogar com o consumidor contemporâneo?   
 
Item 1 
 
Jornada do consumidor na era digital 
 

É possível citar diversos exemplos em que a insatisfação do consumidor provocou a ruptura digital: o 
serviço ruim ao consumidor possibilitou a ascensão da Amazon e do comércio eletrônico; as taxas de aluguéis 
de vídeo possibilitaram o advento da Netflix; a má qualidade dos serviços de táxis viabilizou o UBER; álbuns 

longos com muitas músicas favoreceram o modelo de Spotify, Apple, iTunes e Deezer e a limitação de quartos 
de hotel e preços altos possibilitaram o AirBnB. Todos esses exemplos reforçam a importância de entender 
melhor a experiência do consumidor, o que é cada vez mais desafiador por causa do aumento da complexidade 

nas interações. As empresas sofrem diversos problemas para conseguir juntar as pontas e enxergar esse 
consumidor.  
 

Prof. Claudio Oliveira – Blog Nota Alta ESPM /28/08/2018 

  
Item 2 

 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbrainly.com.br%2Ftarefa%2F24402008&psig=AOvVaw0OAvtTNblWYXIj

hvSzYWVQ&ust=1619278240212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjb6NbXlPACFQAAAAAdAAAAABAU 

 
 
 

 

http://primeirainfancia.org.br/sociedade-de-pediatria-lanca-guia-para-estimular-a-prevencao-ao-consumo-de-alcool-precoce-entre-os-adolescentes/
http://primeirainfancia.org.br/sociedade-de-pediatria-lanca-guia-para-estimular-a-prevencao-ao-consumo-de-alcool-precoce-entre-os-adolescentes/
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbrainly.com.br%2Ftarefa%2F24402008&psig=AOvVaw0OAvtTNblWYXIjhvSzYWVQ&ust=1619278240212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjb6NbXlPACFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbrainly.com.br%2Ftarefa%2F24402008&psig=AOvVaw0OAvtTNblWYXIjhvSzYWVQ&ust=1619278240212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjb6NbXlPACFQAAAAAdAAAAABAU
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Unicamp - SEMANA IV 

Prof. Renato 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação. 
 
TEXTO 1 
        Ou isto ou aquilo 

Cecília Meireles 
 
Ou se tem chuva e não se tem sol, 
ou se tem sol e não se tem chuva! 
 
Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 

 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 

 
É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

 
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro. 
 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 
 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saio correndo ou fico tranquilo. 
 
Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo. 
 

TEXTO 2 

 
"Somos as escolhas que fazemos e as que omitimos, a audácia que tivemos e os fantasmas aos quais 

sacrificamos a possível alegria e até pessoas a quem amamos; a vida que abraçamos e a que desperdiçamos. 
Em suma, fazemos a escritura da nossa complicada história." 

Lya Luft.  

 
TEXTO 3 
 

"Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências." 
Pablo Neruda 

 
TEXTO 04 

 
 

OPÇÃO 1 
 

Imagine que você seja o editor-chefe de um jornal de grande circulação nacional e, diante das matérias 
divulgadas por uma revista, é motivado a escrever o editorial do próximo número do jornal. A motivação para 
a produção do editorial centra-se, principalmente, na dificuldade de se fazer escolhas na sociedade 
contemporânea, sobretudo frente às enormes possibilidades de ofertas de produtos e de situações em nosso 
cotidiano. Há uma infinidade de ofertas de campos profissionais, de opções de lazer, de consumo, de estilos de 

vida, por exemplo. A temática central de seu texto deve ser o medo de tomar decisões na sociedade 
contemporânea e a convivência com os efeitos das escolhas que se tem que fazer no dia a dia. 

Mobilize argumentos que sustentem o ponto de vista do jornal, refutando argumentos contrários ao seu 
posicionamento. 

http://pensador.uol.com.br/autor/lya_luft/
http://pensador.uol.com.br/autor/pablo_neruda/
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OPÇÃO 2 

 

O gênero comentário contempla a análise de determinado assunto, um fato acontecido, uma questão 
polêmica, uma obra publicada, um filme, entre outros. Neste gênero, o locutor deve tecer considerações e um 
ponto de vista sustentado predominantemente pela argumentação, objetivando convencer os interlocutores 
acerca da tese defendida. Um dos contextos de circulação do comentário é a internet. 

Escreva um comentário relativo ao medo de decidir e as consequências das escolhas na vida do 

sujeito. Para construir seus argumentos, relacione dados e fatos que possam convencer o seu interlocutor a 
acatar o seu ponto de vista. Considere, em seu comentário, as características interlocutivas próprias desse 
gênero. 
 

FUVEST - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes fragmentos de textos. 
 

Fragmento de conferência de Olavo Bilac (1865-1918) sobre a obra do poeta Bocage (1765-1805): 
 

É tão fácil ser popular! terríveis assassinos, exímios ladrões, grandes devassos alcançam facilmente uma 

celebridade mais vasta do que a que logram os mais altos benfeitores da humanidade e os mais claros 
servidores da arte. Nem é preciso para ganhar notoriedade ser um chapado criminoso, nem um rematado 
louco; para subir ao galarim, não é necessário ser Nero, nem Eróstrato; a escalada para o fastígio não requer 
sublimidades de crueldade nem de megalomania: nem a carnificina de cem mil cristãos, nem o incêndio do 
templo de Diana. Para guindar um homem ao Capitólio, bastam tolices vulgares, extravagâncias jocosas ou 
escandalosas, e pequeninas infâmias (...). 

(OLAVO BILAC. Últimas conferências e discursos. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1927, p. 84.) 

 

2. Fragmento de entrevista do ator Pedro Cardoso (1962-) à revista IstoéGENTE: 
IstoéGENTE – Encontrou sucesso no teatro e ficou famoso na tevê. É bom ser famoso? 

Pedro Cardoso – Gosto do sucesso, não gosto da fama. Quando minha imagem está vinculada ao meu trabalho, 
não há problema. Do contrário, é incômodo para a individualidade. Tenho horror a área vip. Você já me viu em 
algum lugar? Não, né? Eu não vou. Compro ingresso, entro na fila, vou onde todos vão. É ridículo ir a lugares 
vip. Num país como o Brasil, é falta de educação. 

(www.terra.com.br/istoegente/290/entrevista/index.htm.) 

 

3. Fragmento de crônica de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987): 
Fama 

Ninguém se espante com o diálogo que mantive com um bebê de 15 dias de existência. Hoje, a 
comunicação não conhece fronteiras espaciais ou etárias. O bebê não fala o português de Portugal nem o 

português brasileiro, ensinado pelo saudoso professor Stanislaw Ponte Preta. Mas fala a seu modo, desde que 
se saiba interrogá-lo, e eu, não é por me gabar, tenho meus macetes. 

Perguntei-lhe de saída:  
— Então, satisfeita de vir ao mundo?  
Respondeu-me com rabugem, em termos que traduzirei assim:  
— Como posso estar satisfeita, se ainda bem não cheguei a este lugar, já me televisionaram e estão me 

entrevistando?  

— É a era tecnológico-aldeiglobal-consumística, minha querida.  
Desde o primeiro minuto de vida extra-uterina você participa da sociedade eletrônico-difusoro-cósmica 

ilimitada.  
— É, estou vendo mas não acho graça nenhuma.  
— Não é para achar graça nem desgraça, é para se integrar, entende? Você tem de aderir ao processo. O 

processo é irreversível.  

Melhor você não dar uma de contestadora, e entrar na jogada.  
— Mas eu nem tive tempo de contestar, me botaram diante das câmaras, fechei os olhos para não me 

ofuscar com aquelas luzes, chorei em sinal de protesto, riram de mim, e agora, pelo que vejo, estou em todas. 
— De fato. Seu índice de publicidade é um dos mais altos. Em duas semanas você varou o Brasil, fez 

concorrência a Elizabeth Taylor, aos terroristas palestinos e aos não palestinos, governos que caem, governos 
que sobem, técnicas de exorcismo...  

— E daí? Pensa que o meu Ibope me dá prazer?  

— Ibope não dá prazer. Dá dividendos. Você tem o futuro garantido, se for sempre dócil às exigências do 
sistema. Não deve bobear. Esteja sempre perto de uma objetiva, um gravador, a passarela. 

— Preferia viver a vida, com a sensação de ter uma vida realmente minha. 
— Quem tem isso hoje em dia, meus-encantos? Só os loucos, isso mesmo apenas certos loucos, não 

marcados pela psicose de governar o mundo. Loucos mansos, vamos dizer assim. São raros, a maioria é 
agitada, e não só recebe a influência da comunicação delirante como, por sua vez, influi sobre esta, 
aumentando-lhe o delírio. De sorte que é bom você renunciar ao ideal individualista e anacrônico. Vida 

particular da gente já era. Agora vivemos a vida dos outros, em bloco, ou melhor, a de ninguém.  
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. De notícias & não notícias faz-se a crônica – histórias, diálogos, divagações. 2 ed. Rio de Janeiro: 

José Olympio Editora, 1975, p. 133-134.) 
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4. Fragmento de fala do velho do Restelo, do canto IV de Os Lusíadas de Luís de Camões (1525-1580): 

“Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 
Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça 
C’uma aura popular, que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 

Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldades neles exp’rimentas!” 
 

(LUÍS DE CAMÕES. Os Lusíadas, canto IV, 95.) 

 

Proposição 
 
Celebridade, renome, nomeada, notoriedade, conceito, reputação, prestígio, glória, fama. São numerosas 

as palavras para rotular um mesmo status social: ser conhecido, ser reconhecido, ter nome, ter renome, ter 
nomeada, ter prestígio, ter glória, ser célebre, ser famoso, ser glorioso, ser conhecido por todas as pessoas no 
mundo todo. Os artistas antigos representavam alegoricamente a Fama como uma deusa dotada de cem bocas 

e cem orelhas, com olhos que surgiam por baixo de suas asas. Consta que o obscuro efésio Róstrato, no afã de 

imortalizar seu nome, incendiou em 356 a.C. o grande templo de Ártemis, considerado uma das maravilhas do 
mundo antigo. Mas é preciso buscar a fama a qualquer custo? É vital para um homem ser 
conhecido/reconhecido por todos? 

Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redija uma 
dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema “É preciso ser famoso para 
existir no século XXI?”. 
 

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. 
 

UFU - SEMANA IV 
Prof. Jacqueline 

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

proposta com a qual você tenha maior afinidade. 

B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, 
obedeça às normas do gênero. 

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação 
escolhida que você pretende abordar. 

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

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

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os. 
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
 

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

tema e ao gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Com 726 mil presos, Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo 

 
A população prisional brasileira cresce em ritmo acelerado e segue alocada em condições precárias, apesar 

dos recentes investimentos bilionários do governo. Os dados são do novo relatório do Sistema Integrado de 
Informações Penitenciárias, o Infopen, divulgados pelo Ministério da Justiça nesta terça-feira 23. 

O documento, que reúne dados até junho de 2014, revela um crescimento de 161% no total de presos 
desde 2000. Com isso, o número de presos no Brasil alcançou 607.731 pessoas, contingente que dá ao Brasil o 

quarto lugar no ranking das maiores populações prisionais do mundo - perdendo apenas para Estados Unidos, 
China e Rússia. Em março, CartaCapital mostrou que, nos últimos 15 anos, o Brasil é o segundo país que mais 

prendeu pessoas. 
Embora o ritmo de crescimento do número de presos no Brasil seja constante, a explosão de pessoas 
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encarceradas se deu a partir de 2002, quando o País tinha 239 mil presos, ou seja, 60% a menos do que possui 

hoje. Atualmente, o País registra um crescimento de 7% ao ano no número de prisões. 

Além de possuir mais presos, as condições do sistema prisional seguem degradantes, aponta o relatório. 
Em 2014, o Brasil possuía um déficit de 231 mil vagas. Isso significa dizer que os presídios brasileiros vivem 
em uma condição de superlotação, com 1,6 presos por vaga. A situação é especialmente grave em um quarto 
das prisões, onde existem mais de dois presos por vaga. 

Na tentativa de apresentar uma solução para a superlotação dos presídios, o relatório afirma que o governo 

federal fez um investimento recorde de mais de 1,1 bilhão de reais na construção de novas vagas. No entanto, 
esta medida é insuficiente porque ataca apenas uma face do problema.  

Segundo o texto, assinado pelo diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Renato de 
Vitto, "é preciso analisar a 'qualidade' das prisões efetuadas e o perfil das pessoas que têm sido encarceradas, 
para que seja possível problematizar a 'porta de entrada' e as práticas de gestão dos serviços penais, desde a 
baixa aplicação de medidas cautelares e de alternativas penais até a organização das diversas rotinas do 
cotidiano das unidades prisionais". 

As sugestões do diretor-geral do Depen vão ao encontro às políticas empregadas por Estados Unidos, 
Rússia e China - os três líderes em encarceramento no mundo -, que, ao contrário do Brasil, vêm conseguindo 
reduzir sua população carcerária em até 24% entre 2008 e 2014, aponta o relatório. 

A urgência do País em reduzir o número de presos fica mais clara com as projeções do relatório. De acordo 

com o texto, se o ritmo de encarceramento for mantido, o Brasil terá cerca de 1 milhão de presos em 2022. Em 
2075, o número chegará a uma em cada dez pessoas, estima o estudo. 

Outra informação que chama a atenção no relatório é o alto número de presos provisórios, ou seja, aqueles 

que aguardam presos o julgamento da Justiça. Atualmente, quatro em cada dez presos brasileiros são 
provisórios. Além disso, muitos deles não ficam em presídios separados daqueles que já foram julgados 
culpados. Segundo o Infopen, apesar de metade das unidades serem destinadas a presos provisórios, 84% 
delas também abrigam condenados. (...) 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas  

 
SITUAÇÃO A: A partir da leitura do texto motivador, preocupado (a) com o atual sistema carcerário brasileiro, 
você proponha ao Ministro da Justiça, por meio de uma CARTA ARGUMENTATIVA, outras formas de punição 

que não sejam o encarceramento para crimes leves e que não envolveram pessoas feridas gravemente ou 
mortas. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um RESUMO a 
pedido do seu professor que irá avaliar a sua competência de leitura. 

 
 

UnB - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
Texto I 
 

A desigualdade brasileira continua a ocupar os primeiros lugares no ranking mundial. O IBGE mostrou 

nesta quinta-feira que o país é o novo mais desigual do mundo, usando dados do Banco Mundial. O Brasil está 
pior inclusive que Botsuana. O mais desigual é a África do Sul e a Bélgica é o mais igualitário. 
 

O Índice de Gini, que mede a concentração de rendimentos e quanto mais perto de um, pior a distribuição, 
ficou em 0,543 em 2019, pelos dados da Síntese dos Indicadores, uma leve queda em relação a 2018, mas 
perdemos terreno. Em 2012, esse mesmo índice era de 0,540. Chegamos a 0,523 em 2015, mas a recessão 
entre 2015 e 2016 e a recuperação seguinte mais forte para a camada mais rica da população pioraram a 

distribuição de renda no Brasil. 
 

Outra maneira de se olhar a desigualdade é quanto cada faixa de renda se apropria dos recursos totais. 
“Em uma primeira vista nos dados, chama atenção, mais uma vez, a pouca variação da estrutura da 
desigualdade brasileira refletida pela distribuição muito desigual dos rendimentos entre as pessoas ao longo dos 
anos”, diz o texto da pesquisa. 
 

Segundo a Síntese, os 10% mais pobres, “embora mantendo uma parcela em torno de 1% do total, 
perderam 17,5% de participação” de 2012 a 2019”. Entre os mais ricos, não houve alteração. Os 10% que têm 
mais renda continuam se apropriando da mesma parcela de recursos: em 2012, concentravam 43% da renda. 
Em 2019, 43,1%. No Sudeste e no Nordeste, houve até aumento dessa participação nesses anos. 
 

Fonte: https://exame.com/economia/brasil-e-nono-pais-mais-desigual-do-mundo-diz-ibge/ 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas
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Texto II 

 
Segundo relatório de ONU (2010) as principais causas da desigualdade social são: 
- Falta de acesso à educação de qualidade; 
- Política fiscal injusta; 
- Baixos salários; 
- Dificuldade de acesso aos serviços básicos: saúde, transporte público e saneamento básico. 

 
Decorrente, essencialmente, da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil 
são observadas pela: 
- favelização; 
- pobreza; 
- miséria; 
- desemprego; 

- desnutrição; 
- marginalização; 
- violência. 

 
Estudiosos propõem soluções para o problema, dentre eles: aliar democracia com eficiência econômica e justiça 
social. 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/desigualdade-social-no-brasil/ 

 
Texto III 
 

 
 

Considerando que os textos e as imagens apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, 
utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto expositivo-argumentativo sobre o seguinte tema: O 

PANORAMA DA DESIGUALDADE NO SÉCULO XXI 
 

 


