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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 I 

De acordo com o Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o homem jovem, solteiro, negro, com até sete anos 
de estudo e que esteja na rua nos meses mais quentes do ano entre 18h e 22h é o perfil dos indivíduos 
com mais probabilidade de morte violenta intencional no Brasil. Os homicídios respondem por 59,1% dos 
óbitos de homens entre 15 a 19 anos no país.   

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

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

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

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

 

http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/06/135/PUBLICACAO-Divulgado-o-Atlas-da-Violencia-2019.html
https://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/cultura-de-paz/violencia/
http://www.crianca.mppr.mp.br/2019/06/135/PUBLICACAO-Divulgado-o-Atlas-da-Violencia-2019.html
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TEXTO IV 

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

Maria Cecília de Souza Minayo, da Fundação Oswaldo Cruz 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: O 
aumento da violência contra os jovens brasileiros e seus fatores motivadores. Apresente proposta de 
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 

ITA - SEMANA I 
Prof. Rogger 

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

Engenharia genética: até que ponto não é uma ameaça à dignidade humana? 
 
Item 1 
Definição: 
Engenharia genética pode ser definida como o conjunto de técnicas capazes de permitir a identificação, 
manipulação e multiplicação de genes dos organismos vivos. 
[...] 
Controle legal: 
Constituição Federal, art. 225, §1º, II; 
Lei 8.974, de 5/1/95 (Lei da Biossegurança) 

No Brasil o controle legal da engenharia genética está previsto no art. 225, §1º, II da Constituição Federal, 
onde diz que é dever do Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Assim, o Poder Público tem o 
dever de preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético, bem como o dever de fiscalizar os 
pesquisadores que manipulam material genético e ainda é obrigado a controlar os métodos, atividades e 
comercialização de produtos ou substâncias que possam causar danos ao meio ambiente, incluindo aí os 
relacionados à manipulação genética. 

Já, a Lei 8.974, de 5/1/95 (Lei da Biossegurança) veio regulamentar os incisos II e V do parágrafo 1º do 
citado artigo constitucional, estabelecendo normas para uso das técnicas de engenharia genética e liberação no 
meio ambiente de organismos geneticamente modificados. 

https://ambientes.ambientebrasil.com.br/biotecnologia/artigos_de_biotecnologia/engenharia_genetica_a_ciencia_da_vida.html 
 
Item 2 
 As descobertas da genética nos apresentam a um só tempo uma promessa e um dilema. A promessa é que 
em breve seremos capazes de tratar e prevenir uma série de doenças debilitantes. O dilema é que nosso 
recém-descoberto conhecimento genético também pode permitir a manipulação de nossa própria natureza – 
para melhorar nossos músculos, nossa memória e nosso humor; para escolher o sexo, a altura e outras 
características genéticas de nossos filhos; para melhorar nossas capacidades física e cognitiva; para nos tornar 
“melhores do que a encomenda”. A maioria das pessoas considera inquietantes ao menos algumas das formas 
de manipulação genética. Entretanto, não é fácil articular nosso mal-estar. Os termos familiares dos discursos 
moral e político tornam difícil afirmar o que há de errado na reengenharia da nossa natureza. 

(Michael J. Sandel [filósofo, professor-visitante na Sorbonne]. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética, 2015.) 
 
Item 3 
 A seleção do sexo do bebê – sexagem – é uma das questões mais controvertidas a que nos expõe o 
desenvolvimento da biogenética. Divide opiniões e é enganoso pensar que as posições liberais estão do lado 
dos cientistas, ou ver as posições conservadoras como deriváveis da consciência religiosa. Mesmo os liberais 
apontam problemas quanto à técnica utilizada na sexagem, devido aos riscos de complicações, desequilíbrio na 
população de homens e mulheres, discriminação contra a mulher. 
 Há motivos também de ordem religiosa: a suspeita de que o ser humano, ao assumir o papel de Deus ou 
da natureza, não produzirá um mundo melhor. Há, certamente, na base da desconfiança, um medo em relação 
aos desdobramentos desse novo poder: se podemos escolher o sexo, podemos também pensar na liberdade de 

https://ambientes.ambientebrasil.com.br/biotecnologia/artigos_de_biotecnologia/engenharia_genetica_a_ciencia_da_vida.html
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escolher outras características. 
 A questão é: até que ponto o poder técnico é também ético? Certamente não devemos condenar a técnica 
quando ela responde a uma finalidade eticamente defensável. Condena-se a técnica quando a motivação é um 
mero desejo ou capricho, mas não se condena quando há razões fortes como evitar doenças ou quando a 
fertilização in vitro é apontada como a única alternativa para a gravidez. 

(João Batistiolle [professor de Bioética, PUC-SP]. “Bebês sob medida”. www.cremesp.org.br, 2005.) 
 

Unicamp - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 
TEXTO I 

Uma em cada quatro jovens já faltou a aula por não poder comprar absorvente, diz antropóloga 
 

Menstruação: um processo natural do corpo feminino, mas ainda um tabu e cercado de desinformação. Por 
isso mesmo, é questão de saúde pública, e não pode ser negligenciada. Agora, e se além de desinformação, 
falta dinheiro para comprar produtos de higiene, como o absorvente? Você já parou para pensar como isso 
pode afetar uma mulher? 

"Uma em cada quatro jovens já faltou a aula por não poder comprar o absorvente e não falam que foi por 
isso. Elas têm vergonha, tentam esconder. A falta de absorvente provoca uma sensação de insegurança. É algo 
que elas sofrem sozinhas, como se fosse um fracasso, uma vergonha, isso é o que mais me chocou", conta a 
antropóloga Mirian Goldenberg, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O Levantamento Nacional Inédito, coordenado pela antropóloga Mirian Goldemberg, entrevistou mulheres 
de todo o Brasil entre 16 a 29 anos para pesquisar sobre a pobreza menstrual. Mas o que significa esse 
termo? Em primeiro lugar, é a falta de itens básicos durante a menstruação, seja por falta de informação ou de 
dinheiro para comprar os absorventes. 

"Tem um cálculo de quanto a mulher gasta com absorvente. Estima-se em R$ 3 mil a R$ 8 mil ao longo da 
vida gasto total com absorvente. O absorvente e outros produtos de higiene menstrual são ainda hoje mundo 
afora vistos como produtos cosméticos, como produto de luxo, são frequentemente tributados dessa forma", 
explica Letícia Bahia, diretora executiva da Girl Up Brasil. 
Reportagem completa disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/02/uma-em-cada-quatro-jovens-ja-faltou-aula-por-nao-

poder-comprar-absorvente-diz-antropologa.ghtml?fbclid=IwAR2TTQoILkyMsYBuDNeOK85UUm8SRRGBIBakmk_Gy_EJTAlykQJLa5O8JJE 
 
TEXTO II 

Senado tem propostas para combater a chamada pobreza menstrual 
Fonte: Agência Senado 

 
Relatório divulgado pela Unicef mostrou que cerca de 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou 

chuveiro em seu domicílio. A chamada pobreza menstrual envolve, além da falta de itens de higiene, a ausência 
de infraestrutura e de informação sobre os cuidados necessários durante esse período. A senadora Zenaide 
Maia (PROS-RN) é relatora de uma sugestão legislativa que determina a distribuição de absorventes para 
mulheres de baixa renda e em situação de rua.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/05/senado-tem-propostas-para-combater-a-chamada-pobreza-
menstrual?fbclid=IwAR1iEBXjW1nqtlIkagmBQbNMhPYX611GjqcZDReWXW4i41tbiCsx_OBQN-I 

TEXTO III 
No dia da dignidade menstrual, ideia legislativa de estudante pede distribuição de absorventes pelo 

SUS 
 
Segundo o Unicef, a pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até 

conhecimento por parte de pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. O 
fenômeno é afetado por variáveis como a desigualdade racial, social e de renda, já que uma família com renda 
menor tem menos condição de dedicar uma fração de seu orçamento para itens de higiene menstrual, já que a 
prioridade é a alimentação. 

— Temos que derrubar de vez esse tabu e falar mais sobre a pobreza menstrual, que já levou uma a cada 
quatro meninas a faltar às aulas por não ter absorvente. A falta de acesso a itens básicos de higiene é uma 
realidade de milhões de meninas e mulheres no Brasil e no mundo — disse a senadora Zenaide Maia à Agência 
Senado. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/28/no-dia-da-dignidade-menstrual-ideia-legislativa-de-estudante-pede-
distribuicao-de-absorventes-pelo-sus 

 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/02/uma-em-cada-quatro-jovens-ja-faltou-aula-por-nao-poder-comprar-absorvente-diz-antropologa.ghtml?fbclid=IwAR2TTQoILkyMsYBuDNeOK85UUm8SRRGBIBakmk_Gy_EJTAlykQJLa5O8JJE
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/02/uma-em-cada-quatro-jovens-ja-faltou-aula-por-nao-poder-comprar-absorvente-diz-antropologa.ghtml?fbclid=IwAR2TTQoILkyMsYBuDNeOK85UUm8SRRGBIBakmk_Gy_EJTAlykQJLa5O8JJE
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139651
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/05/senado-tem-propostas-para-combater-a-chamada-pobreza-menstrual?fbclid=IwAR1iEBXjW1nqtlIkagmBQbNMhPYX611GjqcZDReWXW4i41tbiCsx_OBQN-I
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/05/senado-tem-propostas-para-combater-a-chamada-pobreza-menstrual?fbclid=IwAR1iEBXjW1nqtlIkagmBQbNMhPYX611GjqcZDReWXW4i41tbiCsx_OBQN-I
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/28/no-dia-da-dignidade-menstrual-ideia-legislativa-de-estudante-pede-distribuicao-de-absorventes-pelo-sus
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/28/no-dia-da-dignidade-menstrual-ideia-legislativa-de-estudante-pede-distribuicao-de-absorventes-pelo-sus
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Escolha uma das opções abaixo para produzir seu texto. 
Opção 1 – Suponha que você seja uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e que tenha vivenciado os 
impactos da “pobreza menstrual” em vários momentos de sua vida. Conhecendo sua história, um jornalista 
lhe faz um convite para fazer parte de uma reportagem sobre o tema. Para participar, você deve redigir um 
RELATO sobre sua experiência, contando as dificuldades enfrentadas e descrevendo suas sensações e 
pensamentos durante a situação. 
 
Opção 2 – Redija um ENSAIO sobre a dignidade menstrual no país. 
O ensaio é um texto opinativo em que se expõem ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, 
realizando uma avaliação sobre determinado tema. Geralmente, apresenta conclusões originais. Diferente dos 
textos narrativos e descritivos, o ensaio pressupõe interpretação e análise mais profunda sobre um tema e 
apresenta tentativas de reflexão crítica e subjetiva (ponto de vista pessoal) num fluxo natural de ideias, sendo 
muito solicitado no meio escolar e acadêmico.  
De modo geral, os ensaios são textos em prosa, de teor didático, sendo menos formais e mais flexíveis. Pode 
não apresentar uma fundamentação científica, ou seja, propõe uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo 
uma linguagem mais informal ou coloquial. 
Estrutura: Geralmente os ensaios não seguem uma estrutura fixa (forma livre), os quais propõem a liberdade 
individual na busca de um pensamento original. São textos breves não sistematizados de caráter intimista e 
livre. 
 
Deve conter clareza de ideias e ainda seguir as normas da língua.  
• Título: normalmente os ensaios possuem um título, os quais estão relacionados com o tema que será 

abordado. 
• Corpo de Texto: parte da análise e desenvolvimento do texto. Note que eles seguem a estrutura padrão 

dos textos dissertativos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o autor apresenta o 
tema que será ensaiado. No desenvolvimento, aprofunda suas pesquisas, diversas perspectivas e reflexões 
sobre o tema, donde a principal ferramenta são os argumentos. Por fim, na conclusão o ensaísta arremata 
o tema, concluindo de forma mais original e criativa. 

 
FUVEST - SEMANA I 

Prof. Raul 
 
TEXTO I 

RACISMO: Previsto na Lei nº 7.716/1989. É um crime contra a coletividade e não contra uma pessoa 
específica. Realizado por meio da verbalização de uma ofensa ao coletivo, ou atos como recusar acesso a 
estabelecimentos comerciais ou elevador social de um prédio. É inafiançável e imprescritível. 
 
TEXTO II 

A TV no Brasil existe desde os anos 1950, mas apesar de tanto tempo no ar, os negros (metade da 
população brasileira) ainda são coadjuvantes quando falamos em telenovelas, séries, propagandas, programas 
de entretenimento, entre outros produtos, produzidos pela TV brasileira.  
No caso das novelas, boa parte dos personagens negros aparece em papéis que reforçam estereótipos 
tradicionais como o negro que gosta de samba, mora na favela ou em bairros periféricos, atua num núcleo 
violento ou onde há criminalidade, ou ocupa cargos como porteiros, motoristas, secretários ou empregadas 
domésticas. Muito raramente associa-se um negro com algum papel de destaque ou protagonista.  
No livro "A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira" (2001), o autor Joel Zito Araújo cita elementos 
ouvidos de entrevistados que avaliaram como os meios de comunicação de massa representam negros e afro-
brasileiros na televisão.  
Os principais pontos de crítica foram que 1) os negros são representados através de estereótipos negativos; 2) 
existe uma total invisibilidade da ação positiva dos negros; 3) a cultura negra é vista como folclore, e não como 
parte da cultura popular e da constituição do imaginário e das preferências do povo brasileiro; 4) o negro como 
elemento de diversão para os brancos, e não para si mesmo e seu grupo étnico; e 5) a apresentação do negro 
com o pobre e favelado está na estrutura rotineira dos noticiários. 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/representacao-do-negro-na-tv-antigos-estereotipos-e-busca-contextos-
positivos.htm 

TEXTO III 
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou nesta segunda-feira (09) dois homens acusados de racismo e 

injúria racial contra a apresentadora Maju Coutinho, da TV Globo. 
O juiz Eduardo Pereira dos Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal da Capital Paulista, entendeu que Erico 

Monteiro dos Santos e Rogério Wagner Castor Sales utilizaram perfis falsos nas redes sociais para acessar a 
página da emissora e proferir injúrias contra a apresentadora de forma coordenada. 

“Na liderança da comunidade cibernética denominada ‘Warning’, e sob pena de exclusão, ordenaram que 
seus membros efetuassem postagens de cunho preconceituoso e discriminatório contra a raça negra e a cor 
preta, o que efetivamente aconteceu, e de modo maciço e impactante. (...) Ao atacar figura pública 
emblemática, os réus visavam – e de alguma forma obtiveram - ampla repercussão de suas mensagens 
segregacionistas”, disse o juiz na sentença. 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/representacao-do-negro-na-tv-antigos-estereotipos-e-busca-contextos-positivos.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/representacao-do-negro-na-tv-antigos-estereotipos-e-busca-contextos-positivos.htm
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/09/tj-de-sp-condena-dois-homens-por-racismo-e-injuria-racial-contra-a-jornalista-maju-
coutinho.ghtml 

 
A jornalista Maria Júlia Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje, da TV Globo. — Foto: Globo/Reinaldo Marques 

 
TEXTO IV 

 
"Vim ver se era gente ou se era uma raposa na sua cabeça", teria dito o dono de estabelecimento 

em Goiânia para a produtora cultural Sarah Silva, no último sábado, dia 31/10 
MAIS GOIÁS 

04/11/2020 10:27,ATUALIZADO 04/11/2020 10:27 
 
TEXTO V 

Recentemente tem-se verificado uma condenação social aberta às formas mais tradicionais e flagrantes de 
racismo. Em consequência, em várias partes do mundo, alguns estudos utilizando metodologias tradicionais de 
coleta de dados têm demonstrado que os estereótipos negativos associados aos negros têm diminuído. 
Todavia, novas e mais sofisticadas formas de expressão do preconceito e do racismo têm surgido, 
corporificando muitos comportamentos cotidianos de discriminação, quer ao nível institucional, quer ao nível 
interpessoal. Estas novas formas de expressão do preconceito e do racismo produzem na psicologia social 
várias teorizações. Temos as teorias do racismo moderno, do racismo simbólico, do racismo aversivo, do 
racismo ambivalente, do preconceito sutil e do racismo cordial, dentre outras. 

As novas formas de expressão do preconceito e do racismo 
Marcus Eugênio Oliveira LimaI; Jorge ValaII 

IUniversidade Federal de SergipeIIUniversidade de Lisboa 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/09/tj-de-sp-condena-dois-homens-por-racismo-e-injuria-racial-contra-a-jornalista-maju-coutinho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/09/tj-de-sp-condena-dois-homens-por-racismo-e-injuria-racial-contra-a-jornalista-maju-coutinho.ghtml
https://www.metropoles.com/author/emais-goias
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TEXTO VI 
A questão da representatividade do negro na mídia brasileira é algo que vira e mexe recebe holofotes em 

pesquisas e debates. Não é para menos, a indústria cultural midiática ainda é pouco permeável à ideia de ter o 
negro em papel protagonista e segue reproduzindo estereótipos, colocando o negro em papéis que configuram, 
quase sempre, subalternidade. Os velhos papéis se repetem. Do lado negativo, o escravo, a “mulata” lasciva, a 
empregada doméstica, o preto bobo ou ignorante que faz a gente rir e o bandido. Do lado positivo, o jogador 
de futebol, o sambista ou aquele personagem que interpreta a exceção: o moço de família humilde que lutou 
muito e “venceu na vida”. Figuras que não são exclusividade dos produtos de ficção, visto que são assim 
também apresentados em programas de auditório e em quadros do jornalismo. 

https://diplomatique.org.br/negros-e-midia-invisibilidades/ 27 de março de 2017 
 
TEXTO VII 

 
 
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: 

Racismo estrutural e a perpetuação de estereótipos raciais na mídia 
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.  
 

UFU - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 
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. 
 
TEXTO I 

'Nativos digitais' não sabem buscar conhecimento na internet, diz OCDE 
A familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia, que faz deles nativos digitais, não os torna 

automaticamente habilitados para compreender, distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível 
na internet. 

 
Pelo contrário, os dados sugerem que eles são, em grande parte, incapazes de compreender nuances ou 

ambiguidades em textos online, localizar materiais confiáveis em buscas de internet ou em conteúdo de e-mails 
e redes sociais, avaliar a credibilidade de fontes de informação ou mesmo distinguir fatos de opiniões. 

As conclusões foram apresentadas pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) em seminário virtual na última quarta-feira (26/05), com base no relatório Leitores do Século 21 - 
Desenvolvendo Habilidades de Alfabetização em um Mundo Digital. 

O relatório, divulgado no início do mês, mostra as habilidades de interpretação de texto dos alunos de 15 
anos avaliados no Pisa, exame internacional aplicado pela OCDE em 2018 em estudantes de 79 países ou 
territórios, inclusive no Brasil. Os dados são preocupantes: no Brasil, apenas um terço (33%) dos estudantes 
foi capaz de distinguir fatos de opiniões em uma das perguntas aplicadas no Pisa. 

Na média dos países da OCDE, esse índice era de 47%. O que mostra que, mesmo no grupo de países mais 
desenvolvidos, mais da metade dos estudantes de 15 anos não demonstrou, em média, capacidade de fazer 
distinção entre fato e opinião. 

https://diplomatique.org.br/negros-e-midia-invisibilidades/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/21st-century-readers_a83d84cb-en;jsessionid=73wTanft-x7_V3Ih2msID2hq.ip-10-240-5-96
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50606790
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50606790
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Segundo o estudo, apenas metade dos estudantes em países da OCDE disseram ser ensinados na escola 
para reconhecer se a informação que estão lendo é enviesada, e 40% dos alunos nesses países foram 
incapazes de reconhecer os perigos de se clicar em links de e-mails de phishing, por exemplo. 

As habilidades de navegação foram consideradas altamente eficientes para apenas 24% dos estudantes na 
média da OCDE, e para apenas 15% dos estudantes no Brasil. 

As consequências disso são profundas para a inserção no mundo do trabalho e para o exercício da 
cidadania, uma vez que pessoas que não sejam capazes de compreender textos plenamente estarão, em teoria, 
menos aptas para ocupar empregos de alta complexidade - e, ao mesmo tempo, serão presas mais fáceis para 
o ambiente de desinformação que floresce na internet e nas redes sociais. 

"Ter nascido na era digital e ser um nativo digital não significa que você vai ter habilidades digitais para 
usar a tecnologia de modo eficaz", afirmou no seminário Andreas Schleicher, diretor de educação da OCDE. 

Mais tecnologia não equivale a mais alfabetização midiática 
Os resultados também mostram que, apesar de sua crescente familiaridade com a tecnologia, os jovens 

não necessariamente aprendem instintivamente as habilidades necessárias para usar essa tecnologia para obter 
informações confiáveis. 

De modo geral, o maior acesso a tecnologia entre os jovens nos últimos anos não se traduziu em mais 
educação midiática, disse Schleicher no seminário: os índices de alfabetização digital dos jovens evoluíram 
pouco nas avaliações do Pisa feitas entre 2000 e 2018, apesar das enormes mudanças sociais e digitais vividas 
pela comunidade global nesse intervalo de tempo. 

Mais do que contato constante com a tecnologia, Schleicher defendeu que são a "aprendizagem tradicional" 
e o engajamento de professores que farão a diferença em dar aos alunos a capacidade de entender diferentes 
perspectivas em um texto e serem capazes de identificar nuances e opiniões. 

O relatório mostra que, em sistemas educacionais nos quais essas habilidades digitais são ativamente 
ensinadas, estudantes pareceram mais capazes de distinguir fatos de opiniões. 

Mas Schleicher destacou que é um problema que ultrapassa os muros da escola e exaltou o trabalho de 
países que já têm uma cultura mais enraizada de leitura e alfabetização, como Dinamarca, Finlândia, Estônia e 
Japão. 

Ele ressalta, porém, que o tema exige muito mais estudos e discussões na sociedade. "Ainda não temos a 
resposta de por que alguns países se saem melhor" em alfabetização digital, afirmou. 

O que se sabe é que o educador tem um papel central nisso, à medida que mudam as habilidades exigidas 
dos estudantes: no século 20, esperava-se que um aluno obtivesse conhecimento de fontes pré-curadas, como 
enciclopédias. 

Hoje, ele precisa aprender a distinguir o que é relevante entre milhares de resultados de uma busca no 
Google; precisa ser capazes de construir conhecimento e validá-lo, opina a OCDE. "Os educadores precisarão 
ser grandes mentores, mobilizadores e guias" nesse processo, afirmou Schleicher. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-57286155?fbclid=IwAR1WCvlEZqT6RFURwEJPjbaEtyC-4zHd5dA7mrsF91zwD7poWTgoeblkXFI 
 
SITUAÇÃO A - Hoje, a infodemia (como especialistas se referem à proliferação de falsas informações em 
grandes volumes, como ocorre em tempos de covid-19) e a incerteza sobre fatos científicos e de saúde básicos 
capturou o foco dos alunos de 15 anos - e seu anseio por soluções. Com base no texto apresentado e nos seus 
conhecimentos sobre o tema, suponha que você seja o representante de uma associação voltada à educação, 
decide escrever uma carta aberta à população brasileira, a ser publicada num jornal de circulação nacional, 
alertando-a sobre a importância da formulação de políticas públicas para apoiar a formação de leitores do 
século XXI, com o intuito de minimizar os impactos do analfabetismo digital e a propagação de notícias falsas. 
 
SITUAÇÃO B – Na posição de chefe de edição de uma revista de circulação nacional, escreva um editorial 
posicionando-se a respeito da urgência de se lidar com a alfabetização digital. 
 

UnB - SEMANA I 
Prof. Raul 

 
ATENÇÃO: Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite 
será desconsiderado. Na folha de texto definitivo, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente. 
 
TEXTO I 

O discurso de ódio, originário do termo em inglês hate speech, pode ser definido como o conjunto de 
palavras que tende a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, 
nacionalidade, sexo ou religião ou que tem capacidade de instigar a violência, ódio ou discriminação contra tais 
pessoas. Ele é o discurso que exprime uma ideia de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, 
menosprezando-os, desqualificando-os ou inferiorizando-os pelo simples fato de pertencerem àquele 
determinado grupo, motivado por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência, orientação sexual, 
nacionalidade, naturalidade, dentre outros.  

(...) 
Impulsionado pelas crises geradas na convivência de grupos humanos tão diversos e propagados pela 

internet, o discurso do ódio é um fenômeno social e midiático que se tornou um problema de “segurança 
pública” para os Estados. O ódio é algo que sempre existiu, mas a novidade é que agora ele está nas redes 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-57286155?fbclid=IwAR1WCvlEZqT6RFURwEJPjbaEtyC-4zHd5dA7mrsF91zwD7poWTgoeblkXFI


Agosto - 2021 

 

 9 

sociais e na internet, devido à contribuição do uso desenfreado de aplicativos como Facebook, Twitter, 
Instagram. O que antes estava adstrito aos círculos mais fechados de relações agora é projetado em escala 
hipoteticamente infinita e articulado em rede. Percebe-se a imprecisão e a complexidade do conceito sobre ódio 
e o provável poder que um discurso pode exercer na categorização deste fenômeno. Haveria um discurso do 
ódio? Aliás, o que seria o ódio e qual a importância do discurso? O que o discurso procura convencer? 

Apresentação do livro “Discurso de ódio nas redes sociais”, de Marco Aurélio Moura 
 
TEXTO II 

Para Orkut Büyükkökten, criador da finada rede social que levava o seu nome, “a internet transformou a 
humanidade de muitas maneiras, deixou muitas coisas mais fáceis e eficientes, mas estamos mais sozinhos e 
desconectados do que nunca”. 

Ele acredita, ainda, que um dos motivos que explicam esse campo de batalha nas redes sociais é a cultura 
do narcisismo, pois estamos “cercados de espelhos, que refletem não verdadeiramente como nos sentimos, 
mas o que queremos que o mundo veja em nós”. E tudo isso foi potencializado com a chegada do Facebook e 
Instagram, nos anos mais recentes. 

https://canaltech.com.br/comportamento/uma-analise-sobre-a-propagacao-do-odio-pela-internet-e-suas-consequencias-100018/  
 
TEXTO III 

Fica claro que o mundo virtual se transformou em mais um meio disponível e muito acessível para que os 
intolerantes se manifestem, às vezes até mesmo incentivando a expressão desses preconceitos. Isso porque, se 
a internet não criou a intolerância, ela a reproduz, aumenta seu alcance e ajuda a naturalizar e a conservar 
discursos de ódio. 

https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/248153/cresce-a-intolerancia-nas-redes-sociais 12/05/2020  
 
TEXTO IV 

 
https://observatorioracialfutebol.com.br/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa/ 

 
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. 
Discurso de ódio nas redes sociais 
 

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. 
 
TEXTO I 

Representatividade é o sentimento de ser parte de representação, ou seja, enxergar em um reflexo 
interesses pessoais, traços da sua personalidade/identidade, classe social, nicho ou minoria. Acredite: 
representatividade importa muito, principalmente na publicidade! De acordo com pesquisa realizada pelo 
Instituto Locomotiva em 2017, 76% dos brasileiros não se vê representado pelas propagandas exibidas na 
televisão e espera mais das marcas, estando mais propensos a confiar em negócios que abordam a diversidade 
do brasileiro e não seguem os estereótipos de beleza. 

http://www.agenciacuca.com.br/diversidade-na-publicidade-a-importancia-da-representatividade/ (Adaptado) 
 
 

https://canaltech.com.br/comportamento/uma-analise-sobre-a-propagacao-do-odio-pela-internet-e-suas-consequencias-100018/
https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/248153/cresce-a-intolerancia-nas-redes-sociais%2012/05/2020
https://observatorioracialfutebol.com.br/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa/
http://www.agenciacuca.com.br/diversidade-na-publicidade-a-importancia-da-representatividade/
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TEXTO II 
Recentemente, a internet incendiou debates com a polêmica participação do ator transsexual Thammy 

Miranda na campanha de Dia dos Pais da Natura. O caso reaqueceu a importância da representatividade, uma 
vez que vivemos um momento de intenso relacionamento entre marcas e públicos. Em um mundo cada vez 
mais integrado e cheio de dados personalizados, a diversidade humana está em evidência, e o respeito por elas 
não é uma estratégia de marketing, é compreender diferenças entre consumidores que não se sentem 
representados pelas mídias, em coerência com o que acontece dentro e fora do mercado, em que a 
homogeneização dos estereótipos é negativa. 

https://icepropaganda.com.br/o-papel-da-diversidade-no-marketing/ (Adaptado) 
 
TEXTO III  

Representatividade da mulher gorda: elas quebram padrões e ganham destaque 
 

Quando se trata de amar o próprio corpo, toda mulher tem dificuldade em fazê-lo, quando gorda 
principalmente, visto que isso vai contra o padrão. Assim, é difícil encontrar corpos fora dele em novelas, 
revistas, propagandas e programas e, quando isso ocorre, é sempre de forma pejorativa. Até pouco tempo, as 
personagens gordas serviam apenas como alívio cômico, não podiam ser consideradas bonitas, nem bem-
sucedidas, não eram a opção romântica e, tampouco, protagonistas. Quando se fala dessa representatividade 
no Brasil, a realidade ainda é recente. Felizmente, com a ascensão do mercado plus size e da luta pela 
liberdade, algumas mulheres têm se destacado e trazido a representatividade, como Fabiana Carla, Mariana 
Xavier e Cacau Protásio. 

 
Foto: Instagram @cacauprotasiooficial 

https://anamaria.uol.com.br/noticias/comportamento/representatividade-da-mulher-gorda-elas-quebram-padroes-e-ganham-destaque-na-
midia.phtml (Adaptado) 

TEXTO IV 
Projeto que proíbe LGBTs em propagandas volta à estaca zero na Alesp após proposta de alteração 

no texto 
A Assembleia Legislativa de São Paulo tirou da pauta, em abril de 2021, a votação do projeto de proibir a 

veiculação de propagandas no estado com a presença de LGBTs. A deputada Marta Costa (PSD), autora do PL 
504, argumenta que os materiais podem atuar como "incentivo à prática inadequada". A parlamentar Erica 
Malunguinho (PSOL) abriu a sessão apresentando a proposta de emenda, para que seja vedada a publicidade 
de materiais com alusão a drogas, sexo e violências, e não a presença de LGBTs. "Associar pessoas LGBTs a 
essas características, por simplesmente serem quem são, é, além de desumanizador, cruel – afinal, a afeição a 
'práticas danosas', ou a exercício de 'influência inadequada' pode ser feita por qualquer pessoa e não se 
condiciona ao fato de alguém pertencer a determinada condição da diversidade sexual e de gênero", disse ela. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/28/projeto-que-proibe-lgbts-em-propagandas-volta-a-estaca-zero-na-alesp-apos-
proposta-de-alteracao-no-texto.ghtml (Adaptado) 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 
importância da representatividade na mídia”, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://icepropaganda.com.br/o-papel-da-diversidade-no-marketing/
https://anamaria.uol.com.br/noticias/comportamento/representatividade-da-mulher-gorda-elas-quebram-padroes-e-ganham-destaque-na-midia.phtml
https://anamaria.uol.com.br/noticias/comportamento/representatividade-da-mulher-gorda-elas-quebram-padroes-e-ganham-destaque-na-midia.phtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/28/projeto-que-proibe-lgbts-em-propagandas-volta-a-estaca-zero-na-alesp-apos-proposta-de-alteracao-no-texto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/28/projeto-que-proibe-lgbts-em-propagandas-volta-a-estaca-zero-na-alesp-apos-proposta-de-alteracao-no-texto.ghtml
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ITA - SEMANA II 
Prof. Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
“A ”uberização” do trabalho na era tecnológica: precarização ou liberdade?” 
 
Item 1  

A edição de 2016 do Fórum Econômico Mundial, em curso em Davos, na Suíça, tem como tema central a 
chamada “Quarta Revolução Industrial”. Essa realidade, que já começamos a experimentar no dia a dia, 
significa uma economia com forte presença de tecnologias digitais, mobilidade e conectividade de pessoas, na 
qual as diferenças entre homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação. 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias 
Item 2 

Basta uma passeada virtual pelas lojas de aplicativos para encontrar de tudo um pouco. Essa enxurrada de 
serviços criados para encurtar a distância entre a oferta e demanda já ganhou um nome: “uberização”. É 
herança do Uber, que implantou um conceito de negócio com menos intermediários. “Com certeza vai se 
espalhar. Não é modismo, é tendência macroeconômica de usar a tecnologia para desenvolver quaisquer 
serviços. É como um Eros usando sua flecha para fazer a oferta encontrar a demanda certa”, destaca o 
professor de ciências políticas do Ibmec, Adriano Gianturco. 

Disponível em: http://www.otempo.com.br/capa/economia 
Item 3 
O fim das mesas fixas, o “home office” e, mais recentemente, os escritórios compartilhados refletem a 
tendência de os profissionais buscarem mais liberdade para produzir – as ferramentas para isso podem ser 
carregadas no laptop ou até no celular. 

Disponível em: http://classificados.folha.uol.com.br/empregos 
Item 4 

A precarização vem aumentando na economia formal, com a redução do trabalhador ao trabalho terceirizado 
ou temporário, quando ele deixa de estar protegido pelas leis do trabalho. […] O trabalho passa a ser organizado 
cada vez mais no mundo na forma de redes contratuais descentralizadas. Essa é a mudança de paradigma da 
produção, que é a raiz desse problema da precarização. Não podemos simplesmente desconhecê-la. 

Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/precarizacao-dotrabalho-vem-aumentando-diz-unger 
 
Item 05 

 
https://castrodigital.com.br/2020/07/o-que-e-uberizacao-do-trabalho.html  

 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias
http://www.otempo.com.br/capa/economia
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/precarizacao-dotrabalho-vem-aumentando-diz-unger
https://castrodigital.com.br/2020/07/o-que-e-uberizacao-do-trabalho.html
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Unicamp - SEMANA II 
Prof. Vanessa 

 
PROPOSTA UNICAMP  
TEXTO I 

Tédio social ou por que não vamos mais com a cara de ninguém depois da pandemia 
Especialistas concordam que exista uma apatia generalizada com a crise do coronavírus, mas insistem na 

importância de retomar as relações pelo bem da nossa saúde mental 
 
Já sabemos que a pandemia impactou em mais áreas da nossa vida, além da nossa saúde. Obviamente, 

também o fez em nossa economia e em nossas perspectivas de curto prazo. Mas também o fez em nossas 
relações pessoais. Com amigos, parceiros ou familiares. Mas se déssemos uma olhada nas redes sociais, 
poderíamos dizer que o fenômeno é um pouco maior, algo mais generalizado. Existe um tédio social. Algo como 
se depois da pandemia fôssemos um pouco menos com a cara de todo mundo do que antes. Como se 
estivéssemos decepcionados com a sociedade. 

“As consequências sociais da pandemia foram variadas, marcadas pela ambivalência entre o positivo e o 
negativo”, explica Juan Antonio Roche Cárcel, presidente do Comitê de Sociologia das Emoções da Federação 
Espanhola de Sociologia (FES). O sociólogo, que publicou vários estudos sobre as consequências sociais do 
coronavírus, insiste que houve uma “tensão entre as forças individualizantes e comunitárias”. Em outras 
palavras, “existem aspectos de maior egoísmo individual e aspectos de maior sentido comunitário”. Mas parece 
que, no final das contas, alguns nos impactaram mais do que outros. 

Os confrontos não aconteceram apenas nas varandas dos bares ou nas reuniões familiares. Tampouco 
apenas nos grupos de WhatsApp. Toda a sociedade parece ter se polarizado na hora de opinar sobre novos 
assuntos, como o uso correto ou não das máscaras ou a aplicação das vacinas. Cada um com seus argumentos. 
“Houve uma polarização do político que também afeta a esfera privada”, insiste Juan Antonio Roche Cárcel. Pois 
o debate de nossos políticos passou das discussões nos meios de comunicação às nossas videoconferências. 
Mas principalmente às nossas discussões no Twitter, com muitos desconhecidos. “As redes sociais serviram, por 
um lado, para conectar famílias ou amigos, mas também para gerar fake news, uma exacerbação das emoções, 
uma intensificação dos ódios, o desrespeito pelo diferente. Esta situação gerou medo e solidariedade, que são 
duas das grandes respostas sociais que estiveram presentes nestes meses”, insiste o sociólogo. 

Tudo isso impactou também nos meios de comunicação. No início da pandemia, nos aferrávamos às 
imagens dos aplausos para os profissionais da saúde, das comunidades de moradores fazendo compras para os 
idosos ou dos restaurantes distribuindo refeições gratuitas aos mais necessitados. A estas alturas, as imagens 
predominantes da pandemia são as de festas ilegais, as frases com desculpas impossíveis para desrespeitar as 
restrições ou as pessoas que chegaram a enfrentar até mesmo a polícia. Ambas as realidades representam 
apenas grupos de pessoas e nem sempre as maiorias. No entanto, onde o foco da atenção é colocado, marca a 
nossa forma de entender a sociedade em seu conjunto. 

Amplificação das emoções 
Para além de todos os fatores externos, o tédio social também tem a ver com o cansaço emocional que 

implicou ver nossas vidas transtornadas durante um tempo tão longo. Como exemplo, o estudo da Ipsos Digital 
para a Unilever concluiu que 61% dos espanhóis consideram que seu bem-estar mental diminuiu. 

“Depois deste longo período de pandemia, embora pareça que finalmente começamos a ver a luz e 
deveríamos ter muita vontade de nos relacionarmos, existe um estado de apatia social generalizada”, reflete a 
psicóloga Eli Soler. “A situação de confinamento minou o moral de muitas pessoas. Algumas até se 
acostumaram com o pouco contato social e afirmam que têm preguiça de voltar a se relacionar”. 

A especialista acrescenta que a pandemia trouxe uma maior suscetibilidade e uma amplificação das 
emoções. Ficamos trancados, com uma rotina restrita. Algo parecido com o que aconteceu nas primeiras 
edições do Big Brother, em que os participantes repetiam que “aqui dentro tudo se intensifica”. “Esta 
semelhança é um exemplo muito bom, principalmente a primeira edição. Nós, como sociedade, também não 
esperávamos um confinamento tão longo nem tão estrito. Depois da primeira fase de euforia e da sensação de 
aproveitar o tempo que nos era dado, com o passar das semanas veio o desespero e o desgaste. Veio aquilo de 
ficar em casa usando um eterno pijama, como os participantes desse reality show, e de não ter vontade de 
fazer nada além de comer e assistir Netflix”. 

O ambiente de polarização e a sensação de desgaste individual também marcaram a forma como nos 
comunicamos e nos entendemos. Ou melhor, a forma de gerar mal-entendidos. Principalmente nas redes 
sociais, onde a falta de linguagem não verbal, de expressões e entonações muitas vezes leva a perverter as 
mensagens. 

“Estivemos muito mais irritáveis, tensos e tudo isso nos levou a discutir mais com nossa família ou com 
nosso parceiro”, insiste Eli Soler a respeito dos casos que continua atendendo em seu consultório. “As redes 
sociais foram uma janela externa para a vida social, mas em muitas ocasiões foram usadas mais como via de 
escape do que como ferramenta social funcional.” Acontece que em um momento que socializávamos, o 
fazíamos justamente com os assuntos que mais nos levavam a discutir. Tudo isso levou a que nos fechássemos 
mais em nós mesmos e em nossas opiniões, a que perdêssemos o contato e a confiança com algumas pessoas 
próximas e, definitivamente, que perdêssemos a perspectiva sobre algo fundamental: a empatia. Porque nem 
todo mundo atravessava a mesma situação, nem tinha as mesmas circunstâncias familiares ou financeiras ou 
não sabia administrar suas emoções da mesma forma. 
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“Mas está terminando, pouco a pouco”, acrescenta como um raio de luz a psicóloga, tendo em vista a 
realidade europeia. Ela insiste que agora que as vacinas estão chegando para proteger nossa saúde física é um 
bom momento para abordar nossa saúde mental. “Por isso, para sair desse estado cinza, a melhor coisa a fazer 
é se ativar, entrar em movimento. Obrigar-se a reencontrar os amigos, voltar a fazer as atividades que antes 
nos motivavam e obrigar-se a seguir uma rotina regular. Porque cuidar das nossas emoções é cuidar da nossa 
saúde mental”, conclui a especialista. 

https://brasil.elpais.com/estilo/2021-06-10/tedio-social-ou-por-que-nao-vamos-mais-com-a-cara-de-ninguem-depois-da-
pandemia.html?fbclid=IwAR1UrZ3V4eucZ-z_-OpCvvqcWtm2-Q1T9HLQscJOhyQQLjnUw_jIfP7rNFY 

 
Escolha uma das opções abaixo para produzir seu texto. 
Opção 1 – Redija uma crônica argumentativa a partir da seguinte frase: ““A situação de confinamento minou o 
moral de muitas pessoas. Algumas até se acostumaram com o pouco contato social e afirmam que têm 
preguiça de voltar a se relacionar”. 
Perfazendo-se de poucos personagens, ou em muitos casos isentos dos mesmos, a crônica argumentativa tem 
como principal eixo temático fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, político ou cultural. Desta feita, o 
cronista, lançando mão de sua criatividade imaginativa, incrementa-os com toque de bom humor e ironia, de 
modo a permitir que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que lhes parece relativamete óbvio. 
 
Opção 2 – 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, redija um resumo do texto “Tédio social ou por que não vamos mais 
com a cara de ninguém depois da pandemia”. 
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. 
 

FUVEST - SEMANA II 
Prof. Fabiana 

 
TEXTO I 

O Caos que leva ao crime 
 

Na manhã de 5 de dezembro de 2013, o pedreiro Rosival Cazuza, de 36 anos, arrombou uma casa em Rio 
das Ostras, na região litorânea do Rio de Janeiro, e roubou 7 quilos de carne e 15 pacotes de biscoito. Aos 
gritos de “pega ladrão”, moradores o alcançaram e lhe deram socos e pauladas até a polícia chegar. Cazuza 
passou dois meses e meio na cadeia até ser solto para aguardar em liberdade o julgamento. Desempregado, 
disse que agiu por desespero para alimentar as filhas. O juiz da cidade o absolveu, mas o Ministério Público 
recorreu e pediu pena de até dez anos de prisão. Em fevereiro de 2015, o Tribunal de Justiça do Rio o 
condenou a um ano e quatro meses de reclusão em regime aberto. Embora tenha suavizado a pena, o Tribunal 
afirmou que a alegação de desemprego, “agrura de grande parte da população”, não justifica o crime. 

Estar desempregado não justifica crimes, mas o ato de Cazuza mostra como a crise econômica alimenta a 
fogueira da violência no Estado do Rio de Janeiro. Um aumento de 1% no desemprego provoca alta de 1,9% 
nos homicídios, segundo um estudo de 2015 feito pelo economista Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), com dados do IBGE. 

CÔRREA, Hudson & OLIVEIRA, Graziele. Época, n. 939, Jun. 2016 (fragmento). 
 
TEXTO II 

A crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus é uma preocupação global que tem sido pauta 
dos governos de todos os países. Os desdobramentos socioeconômicos mais esperados dessa crise são 
aumento da taxa de desemprego, diminuição da renda e queda de produção, arrecadação e investimentos. 

Questão pouco explorada, no entanto, são os efeitos que o período de recessão econômica pode acarretar 
no aumento da ocorrência dos crimes, especialmente os patrimoniais, evidenciando que políticas públicas na 
economia podem ser imprescindíveis para minimizar impactos significativos na criminalidade. 

(...) 
Em geral, as principais economias do mundo estão adotando medidas para repor a renda de seus 

trabalhadores informais e empregados vulneráveis, garantir serviços públicos básicos, conceder isenções e 
flexibilizar as regras e condições de pagamentos de compromissos fiscais e ampliação dos recursos aplicados na 
economia. Essas medidas, de cunho — aparentemente — apenas econômico, podem ter um reflexo positivo nas 
taxas de criminalidade dos países. 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-09/avelar-mariano-risco-aumento-criminalidade 
 
TEXTO III 

O desemprego no Brasil atingiu a taxa recorde de 14,7% no 1º trimestre de 2021, em meio aos desafios 
impostos pela piora da pandemia no país, segundo divulgou nesta quinta-feira (27) o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O número de desempregados também bateu um novo recorde, chegando a 
14,8, milhões de pessoas. 

"É a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica, iniciada 
em 2012", informou o IBGE. 

https://brasil.elpais.com/estilo/2021-06-10/tedio-social-ou-por-que-nao-vamos-mais-com-a-cara-de-ninguem-depois-da-pandemia.html?fbclid=IwAR1UrZ3V4eucZ-z_-OpCvvqcWtm2-Q1T9HLQscJOhyQQLjnUw_jIfP7rNFY
https://brasil.elpais.com/estilo/2021-06-10/tedio-social-ou-por-que-nao-vamos-mais-com-a-cara-de-ninguem-depois-da-pandemia.html?fbclid=IwAR1UrZ3V4eucZ-z_-OpCvvqcWtm2-Q1T9HLQscJOhyQQLjnUw_jIfP7rNFY
https://www.conjur.com.br/2020-abr-09/avelar-mariano-risco-aumento-criminalidade
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O resultado representa uma alta de 6,3%, ou de mais 880 mil pessoas na fila por uma vaga de trabalho no 
país, na comparação com 4º trimestre de 2020. Em 1 ano, 1,956 milhão de pessoas entraram nas estatísticas 
do desemprego. 

 https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/27/desemprego-atinge-147percent-no-1o-trimestre-diz-ibge.ghtml 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
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 “DESEMPREGO E AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA”. 
 
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 II 
Prof. Jacqueline 

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

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

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

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

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

“Na era digital, informações não faltam. Abundam! Mas quem tem tempo de ler tanta coisa? Ou pior: Quem 
tem tempo de pensar sobre tanta coisa, estabelecer relações entre todas essas informações e aprender, de 
fato, alguma coisa com elas? 

A pergunta vale tanto para quem passa o dia no Facebook lendo notícias dos amigos quanto para um 
cientista que passa o dia ligado em sites de ciência e lendo artigos científicos nas páginas de revistas 
especializadas, sejam elas digitais ou de papel. Temos muito mais acesso a informações hoje, sem dúvida. Não 
é preciso nem correr atrás delas; querendo ou não, elas chegam até você. Basta ligar o computador ou o 
celular. Mas será que estamos melhor informados do que antigamente? 

Segundo uma enquete que é realizada desde 1977 por pesquisadores do Centro de Estudos da Informação 
e Comunicação, da Universidade do Tennessee em Knoxville, a capacidade dos cientistas de ler trabalhos 
científicos pode ter chegado ao limite. O levantamento mais recente, realizado com 800 entrevistados, indica 
que, em 2012, cientistas liam uma média de 22 artigos científicos (papers) por mês; cerca de 264 por ano. Um 
resultado estatisticamente igual ao da enquete anterior, de 2005. Foi a primeira vez que o número de artigos 
lidos por semana não aumentou desde que a pesquisa começou a ser realizada, 36 anos atrás, o que levou a 
pesquisadora Carol Tenopir a deduzir que “as pessoas provavelmente chegaram ao limite do tempo que têm 
disponível para ler artigos”. 

O tempo gasto na leitura de cada artigo, que vinha caindo significativamente ao longo dos anos, também 
parece ter se estabilizado, na faixa dos 30 minutos, segundo as enquetes de 2005 e 2012. 

As informações são de uma reportagem publicada no site da Nature, no início deste mês. O artigo científico 
ainda não foi publicado (deverá sair na revista Learned Publishing), as conclusões estatísticas do trabalho já 
tiveram de ser revistas (segundo uma nota de rodapé na matéria da Nature) e a representatividade da enquete 
talvez seja questionável. Ainda assim, os resultados soam bastante compatíveis com o cenário atual da 
disseminação de notícias e informações em geral, incluindo informações científicas. 

O volume de informações disponível para qualquer pessoa aumentou exponencialmente nos últimos anos, 
com o crescimento da internet e a disseminação das redes sociais, smartphones, tablets e outros dispositivos 
tecnológicos portáteis de acesso à rede, que fazem chover informações na nossa mão a hora que quisermos. 
Por outro lado, o ano continua a ter 12 meses; os meses continuam a ter 4 semanas; as semanas continuam a 
ter 7 dias; e os dias continuam a ter apenas 24 horas cada. Informações não faltam. Mas tempo, falta. 

Vinte e dois artigos por mês me parece um número um tanto alto. Até porque não há tantos trabalhos 
relevantes sendo publicados assim, com tanta frequência, para uma área de pesquisa qualquer. Imagino que no 
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Brasil os cientistas leiam menos do que isso, talvez por conta de todas as obrigações administrativas e 
burocráticas com que precisam lidar diariamente.” (Herton Escobar) 

Disponível em: https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/informacao-versus-conhecimento/ 
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como aluno, precisa escrever um RESUMO do texto lido a pedido do seu professor a fim de que você perceba a 
distinção entre ter acesso à informação e ao conhecimento. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre como fomentar o interesse pela busca por conhecimento científico no Brasil.  
 

UnB - SEMANA II 
Prof. Fabiana 

 
TEXTO I 

Sobre ser e parecer 
[...] 
Eu sempre tive dificuldades com o parecer. Acho em geral que as pessoas se distraem tanto pensando em 

como parecem que se esquecem de tentar descobrir o que efetivamente são, deixam de conhecer e conhecer 
os outros. Mas hoje percebo que parecer aquilo que se é (ou se pretende ser) pode ser a diferença entre 
conseguir a coerência não cartesiana necessária ao crescimento (como disse Leminski: “isso de querer ser 
exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além”). Afinal, o que é que podemos dar ao mundo? Aquilo 
que está simplesmente dentro de nós, ou aquilo que colocamos para fora (consciente ou inconscientemente)? O 
que é a verdade de nós para os outros senão aquilo que podem enxergar? Talvez ser para si baste a muitos 
outros. Para mim (e para o que preciso e acredito), tenho de ser ao mundo e para a vida. 

[...] 
Gabriel Neves. <http://questionar.wordpress.com/ 2011/06/25/sobre-ser-e-parecer/>. 

 
TEXTO II 

“O Instagram é pensado para as pessoas se sentirem mal.” 
 

A frase, dita por ninguém menos que Madonna ao jornal inglês The Sun, no mês passado, sintetiza uma 
discussão levantada há anos por pesquisadores, médicos e especialistas em cultura digital: o Instagram pode 
ser prejudicial à saúde mental de seus usuários, em especial para quem já está doente.  

“Você se pega se comparando com outras pessoas. ‘Devo ser assim, agir assim, parecer assim?’ As 
pessoas se tornaram escravas da aprovação dos outros”, sentenciou Madonna, 60, que tem 14 milhões de 
seguidores. Para referência: Anitta tem quase 40 milhões. 

É claro que todas as redes sociais dispõem desse potencial destrutivo, mas, por ser baseado em imagens, o 
Instagram merece mais atenção, explica Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. “Nele é mais fácil 
competir e comparar-se.  

 Leia mais em: https://vejasp.abril.com.br/cidades/instagram-saude-mental-depressao-ansiedade/ 
 
TEXTO III 

Entre ser e ter: (a)parecer 
 

Quase todos nós passamos a vida buscando dar-lhe, à vida, um sentido ou, pelo menos, procurando 
descobrir o sentido que ela pode ter. “Ser” era o verbo que no passado se conjugava com o maior respeito. 
Então vinha uma lista de virtudes que acompanhavam sempre o bom homem. São muitas e conhecidas, as 
virtudes, desnecessário, portanto, desenrolar o rol delas. Aristóteles, em seu Ética a Nicômaco, praticamente 
esgotou o assunto. 

Mas então veio o capitalismo selvagem e consumista, e a maioria das pessoas encontrou no consumo a 
conjugação do verbo “ter”. Depois do verbo, a imensa lista dos bens. Agora, o bom homem passou a ser aquele 
que conseguisse possuir a melhor parte da lista imensa. Nas teorias econômicas o valor já teve (e talvez ainda 
tenha) a companhia de vários adjetivos. Um deles era (ou é) a locução “de uso”.  O valor de uso teve a 
competição do valor-trabalho, além do valor de troca, e a confusão estava feita, com teorias digladiantes e 
inconciliáveis. Pois bem, nenhum desses valores (nem o valor de uso) entraram mais na conta do consumista 
inveterado. Ele não compra objetos, senão o prazer que o ato de comprar proporciona, pois comprar significa 
dispor de poder. Em ambos os casos, as pessoas, ou sua maioria, conjugavam esses verbos aí como o sentido 
enfim descoberto para a vida. Hoje, evoluímos. Nem “ser” nem “ter” dão algum significado à vida da imensa 
maioria das pessoas. O verbo que dá sentido à existência, hoje, é o verbo “aparecer”. Nem seu cognato 
“parecer”, nem ele, satisfaz mais quem quer que seja. De que me adianta parecer se não apareço?  

O maior bem, o mais cobiçado, aquele pelo qual se consomem vidas inteiras, é a celebridade. Meu amigo 
Loyola Brandão estuda o fenômeno em seu romance O anônimo célebre. Suprema glória estar exposto, nem 
que seja por segundos, na telinha. Depois disso, a vida está realizada: pode vir a morte. 

Pobres dessas moças que se sacrificam, que se mortificam, para poder aparecer sempre magrinhas na foto. 
Não sei quem foi o infeliz inventor da ideia de que mulher bonita tem de ser mulher magra. Magra e com cara 

https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/informacao-versus-conhecimento/
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de mau humor. Comem uma folha de alface por dia até morrer de anorexia. Ou de bulimia, como os casos que 
se repetem a toda hora. 

Menalton Braff.  Bula Revista. <www.revistabula.com/posts/colunistas/entre-ser-e-ter-aparecer>. 
 

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 “SABEMOS QUE A ESSCÊNCIA 
VALE MAIS, MAS CONTINUAMOS CUIDANDO APENAS DA APARÊNCIA”. 
 
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. 
 

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. 
 
TEXTO I 

Pesquisa revela que brasileiro não sabe reconhecer que está endividado 
Menos de um terço dos entrevistados admite que tem dívidas. 

 
Pesquisa foi feita pelo SPC e pelo portal Meu Bolso Feliz. 
Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito revelou que a maioria das pessoas tem uma 

noção errada do que é estar endividado, o que dificulta o controle do orçamento. Menos de um terço dos 
entrevistados admite que tem dívidas, então, o consumidor com prestações a pagar ou que comprometeu mais 
de 30% do salário deve ficar atento. 

Uma pessoa é considerada endividada quando tem parcelas a pagar de compras que foram divididas, por 
exemplo, no cartão de crédito e se torna inadimplente, quando essas parcelas ficam pendentes por mais de 90 
dias. 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pelo portal de educação financeira Meu Bolso 
Feliz mostra que 73% das pessoas têm noção errada sobre o que é ter uma dívida. Apenas 28% admitiram 
estar endividadas e 41% dos consumidores atrasaram, pelo menos, uma conta no ano passado. 

O economista Caio Gonçalves explica que não há problema em assumir dívidas desde que isso seja feito 
com planejamento financeiro. “É importante você reservar no máximo 30% de sua renda líquida para o 
endividamento. Para a pessoa que ganha uma renda de R$ 1 mil é importante que ela não supere R$ 300 com 
o cartão de crédito ou com empréstimos. Lembrando, ainda, que ela pode reservar R$ 100 por mês para o caso 
de ocorrer imprevistos e os outros R$ 600 são para as despesas correntes e também para as despesas 
variáveis”, diz. 

A cozinheira Dircilene Ferreira diz que ficou desempregada e durante dois anos não conseguiu pagar o 
cartão de crédito. Hoje, ela pensa muito antes de assumir qualquer compromisso financeiro. “Se eu tiver 
dinheiro para comprar, eu compro. Senão, eu prefiro não comprar”, diz. 

(http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/03/pesquisa-revela-que-brasileiro-nao-sabe-reconhecer-o-endividamento.html )  
 
TEXTO II 

SÓ 1 A CADA 10 BRASILEIROS CONSEGUIRÁ PAGAR DESPESAS DE INÍCIO DE ANO 
DE ACORDO COM PESQUISA FEITA PELA CNDL E PELO SPC BRASIL, APENAS 11% DOS ENTREVISTADOS 

AFIRMAM TER CONDIÇÕES DE PAGAR IPTU, IPVA E MATERIAL ESCOLAR 
 

Um levantamento feito pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço 
de Proteção ao Crédito) mostra que apenas 11% dos consumidores brasileiros têm condições de arcar com as 
despesas de início de ano, como IPTU, IPVA e material escolar, com os próprios rendimentos, sem que seja 
necessário economizar ou fazer reserva financeira ao longo do ano.  

A pesquisa ainda revela que 22% dos entrevistas não fizeram qualquer planejamento para honrar esses 
compromissos em 2020. De acordo com o levantamento, para o novo ano, a maior parte dos entrevistados, 
cerca de 26%, teve de economizar nas festas e nas compras de Natal para conseguir pagar as despesas do 
início de 2020.  
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Outros 21% guardaram ao menos parte do 13º salário para honrar seus compromissos, enquanto que 17% 
disseram ter montado uma reserva ao longo do ano passado para cobrir os gastos no futuro. A pesquisa 
também revela que 14% dos entrevistados passaram a fazer algum bico ou atividade extra para garantir uma 
renda a mais.  

Disponível em: <https://noticias.r7.com/economia/so-1-a-cada-10-brasileiros-conseguira-pagar-despesas-de-inicio-de-ano-08012020>.  
  
TEXTO III 

Os motivos mais apontados para o aumento no número de devedores são: perda de emprego; queda na 
renda real; empréstimo do nome para consumo de terceiros e compras feitas sem controle. Desse modo, os 
principais fatores estão intimamente relacionados à recessão econômica que reflete num número maior de 
desocupados, que já alcançou 9,6 milhões neste ano (IBGE, 2016), à corrosão do poder aquisitivo, decorrente 
da pressão inflacionária, e aos juros mais altos no mercado.  

É notório que esses fatores são determinantes para o quadro de inadimplência do país, mas dois aspectos 
importantes contribuem para tal: o descontrole financeiro e o desconhecimento do brasileiro a respeito de sua 
própria dívida. Conforme estudos do SPC Brasil (2016), a maioria dos brasileiros não tem sobra de recursos ao 
final do mês, e seis, a cada dez pessoas, não sabem, exatamente, o montante devido, e 36%, para quais 
empresas devem. Apesar da renegociação da dívida, uma porcentagem significativa continua devendo parcelas 
(32,6%), enquanto 67,4% pagaram ou ainda estão pagando suas dívidas.  

A ampliação da oferta monetária via expansão do crédito às famílias, a partir da primeira década dos anos 
2000, propiciou um “mundo desconhecido” ao brasileiro, com maior acesso a recursos e ao consumo. A 
demanda reprimida das décadas anteriores, aliada à ausência de educação financeira e de “hábito” de 
planejamento da população, entretanto, fez com que esse boom do crédito não fosse encarado com parcimônia.  

Para se ter uma ideia, uma pesquisa da S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey, realizada 
em 2014, aponta que o Brasil ocupa somente a 74ª posição em educação financeira, entre 144 países, índice 
inferior, inclusive, a países mais pobres e desiguais, como Madagascar e Zimbábue.  

Reconhece-se que a educação financeira é de extrema importância para a construção de uma cultura que 
privilegie a melhor gestão do orçamento e que se deve começar desde a infância. Como esta cultura ainda não 
está disseminada no país, é preciso que o brasileiro aprenda a colocar no “papel” suas despesas e suas 
prioridades, a fim de amenizar e/ou solucionar seus problemas financeiros.  

Mesmo que a nossa sociedade esteja, historicamente, acostumada a um orçamento apertado e venha 
cortando gastos com bens de consumo e serviços menos básicos, a saída da inadimplência torna-se difícil, sem 
a devida compreensão das dívidas e o controle dos gastos, sobretudo, em períodos de escassez de oferta de 
crédito e de economia em recessão.  

Ana Raquel Mechlin Prado possui graduação e mestrado em Economia e tem estudos com ênfase em 
Economia Industrial e Economia  

Contemporânea. (Redação - Agência IN)  
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TEXTO IV 

 
 
Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema 
Os impactos da ausência de educação financeira no Brasil, apresentando experiência ou proposta de ação 
social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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ITA - SEMANA III 

Prof. Rogger 
 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
(Famema 2021) Fatos da vida das pessoas noticiados na internet: entre o direito ao esquecimento e o 
interesse público de acesso à informação 
 
Item 1 
 O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que 
verídico, ocorrido em determinado momento da vida dela, seja exposto ao público em geral, causando a essa 
pessoa sofrimento ou transtornos. No Brasil, ele é visto como uma consequência do direito à privacidade, 
intimidade e honra, assegurados pela Constituição brasileira de 1988. Alguns autores também afirmam que 
esse direito é uma decorrência da dignidade da pessoa humana. 
 Atualmente o direito ao esquecimento voltou a ser tema, pois a internet praticamente eterniza as notícias e 
as informações, mesmo que uma pessoa almeje que elas sejam esquecidas. É o caso, por exemplo, de certa 
apresentadora de televisão que, no passado, fez um filme que ela não mais deseja que seja exibido ou 
rememorado por lhe causar prejuízos profissionais e transtornos pessoais. 

(Flávia T. Ortega. “O que consiste o direito ao esquecimento?”. https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br, 11.08.2020. Adaptado.) 
 
Item 2 
 A existência de um direito ao esquecimento é tema extremamente controvertido. Aqueles que sustentam a 
tese da inexistência desse direito argumentam que: implicaria violação à liberdade de expressão; seria uma 
forma de reescrever – ou apagar – a história; sob o argumento de proteção da intimidade, estaria sendo 
realizada uma verdadeira censura a determinadas informações; a proteção à privacidade e intimidade deveria 
ceder quando em confronto com o interesse público de acesso à informação; nada haveria de ilícito em 
registrar – e reafirmar – um fato que já era público. 
 Nesse contexto, é nítida a tensão existente entre o direito ao esquecimento e a liberdade de expressão. Tal 
tensão é ainda mais intensa na atualidade, quando se fala na existência dos direitos comunicativos, 
caracterizados não apenas pela liberdade de todos os cidadãos de expressar ideias e opiniões, mas também 
pela garantia de que tais direitos sejam exercidos livremente. Contudo não se atribui à liberdade de expressão 
a condição de direito absolutamente imune a qualquer limite e restrição. A legislação brasileira defende a 
proteção à privacidade ao reconhecer que “a vida privada da pessoa natural é inviolável”, o que permite ao juiz, 
a requerimento do interessado, adotar as providências necessárias. 

(Ulisses C. M. de Sousa. “Decisão do STJ contribuiu para o aprimoramento do direito ao esquecimento”. www.conjur.com.br, 11.05.2018. 
Adaptado.) 

 
Item 3 
 Uma ex-participante do reality show Big Brother Brasil (BBB) ficou conhecida por ter sido eliminada com a 
maior rejeição da história do programa. Em 2016, ela foi convidada para participar novamente da atração, mas 
negou o convite e afirmou não autorizar que o canal divulgasse qualquer detalhe sobre a sua vida. Todavia, um 
site ligado à emissora publicou uma matéria na internet por meio da qual afirmou que a ex-BBB, após deixar o 
programa, “enfrentou problemas de rejeição nas ruas”. A matéria trouxe várias reproduções de fotos da ex-
participante, que foram retiradas de suas redes sociais e replicadas por veículos de comunicação. 
 Incomodada com a situação, a ex-BBB procurou a Justiça para ser indenizada por danos morais. Em 
primeira instância, o pedido dela foi negado. Para o juiz Daniel Fabretti, os sites não cometeram excesso ao 
divulgar fatos sobre a participação dela no programa, bem como de sua vida privada. Segundo o magistrado, 
“nenhuma informação foi inventada ou aumentada. A autora, ao participar desse tipo de programa, torna-se 
uma personalidade e é comum esse tipo de reportagem, para que o público saiba como está a celebridade nos 
tempos atuais”. 
 Entretanto, em segunda instância, ao reexaminar a demanda da ex-BBB, a decisão final no Tribunal de 
Justiça de São Paulo atentou ao fato de que a liberdade de imprensa tem como base o interesse público da 
obtenção da informação, o que, segundo o desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior, não se aplica a esse 
caso, e as empresas de mídia envolvidas foram condenadas a indenizar a ex-participante em R$ 20 mil. 

(“Ex-BBB tem direito a ser esquecida, decide Justiça”. www.gazetadopovo.com.br, 22.01.2018. Adaptado.) 
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Unicamp - SEMANA III 

Prof. Jacqueline 
 
TEXTO I 

“Nos próximos 20 anos, é provável que testemunhemos algumas das rupturas mais significativas na força 
de trabalho e na forma como trabalhávamos até pouco tempo. Isso tem sido impulsionado pelas tendências 
demográficas e socioeconômicas da última década, como a rápida urbanização e a globalização, aliadas a 
avanços ainda mais rápidos em tecnologia, desde a internet móvel até o aumento da automação e machine 
learning. 

Instituições globais líderes, do Banco Mundial ao MIT, têm investido esforços e iniciativas focadas em 
entender a evolução dos empregos e em abordar uma questão-chave: como os talentos podem ser 
desenvolvidos e implantados para garantir que mais de 7 bilhões de pessoas possam exercer suas 
potencialidades profissionais?” (Anna Tunkel)  

Disponível em: https://forbes.uol.com.br/carreira/2018/08/3-tendencias-sobre-o-futuro-do-trabalho/#foto1 
 
TEXTO II 

 
TEXTO III 

“Para muitos, o futuro do trabalho pode ser assustador. Considerar que as máquinas podem tomar muitos 
dos postos que conhecemos hoje não é mesmo pouca coisa. O tema, porém, vai muito mais a fundo do que 
isso – e conhecer algumas de suas tendências pode ser fundamental para estar melhor preparado para ele. 

O estudo Future of Jobs Report, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, traçou algumas das principais 
tendências para essa área entre 2018 e 2022. A pesquisa analisou 20 diferentes economias e 12 setores da 
indústria e mapeou onde e como devem surgir (ou começar a desaparecer) postos de trabalho, habilidades e 
ferramentas. 
1. Automação, robotização e digitalização serão diferentes em diferentes indústrias (…) 
2. Existe uma perspectiva positiva para empregos – em meio a disrupções significativas (…) 
3. A divisão de trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos está mudando rapidamente (…) 
4. Novas tarefas estão impulsionando a demanda por novas habilidades (…) 
5. Todos precisarão se tornar “eternos aprendizes” 

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/10/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-futuro-do-trabalho.html  
 
Você deverá escolher UMA das propostas para desenvolver o seu texto. Não se esqueça de marcar a 
situação escolhida na folha de redação. 
PROPOSTA 1: Após ler os textos motivadores e com base em seu conhecimento de mundo, redija uma 
crônica em que você pondere de forma reflexiva sobre a relação entre empregabilidade e a disposição de 
aprender sempre. 
 
A crônica é uma forma textual no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem em 
nosso cotidiano. [...] O texto é curto e de linguagem simples [...] 
Resumidamente, a crônica: 
• apresenta uma narração curta. 
• descreve fatos da vida cotidiana. 
• pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico. 
• possui personagens comuns. 
• segue um tempo cronológico determinado. 
• apresenta uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. 
• utiliza uma linguagem simples. 
 
PROPOSTA 2: Suponha que você trabalhe como colunista de uma revista eletrônica bastante acessada no 
Brasil. Com base nos textos apresentados e nos seus conhecimentos sobre o tema, escreva um artigo de 
opinião em que você defenda uma posição clara a respeito da relação existente entre desemprego e 
automação. 
 
O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no nosso cotidiano. Publicado normalmente em 
jornais, revistas e blogs, esse gênero tem como função apresentar e defender um ponto de vista 
sobre algum assunto relevante para a sociedade. 

https://forbes.uol.com.br/carreira/2018/08/3-tendencias-sobre-o-futuro-do-trabalho/#foto1
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/10/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-futuro-do-trabalho.html
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FUVEST - SEMANA III 
Prof. Fabiana 

 
TEXTO I 
 

“O poder revela quem somos” 
Um pesquisador americano diz como o poder nos torna mais corruptos, mesquinhos e hipócritas 

 
Dizer que o poder corrompe é um antigo chavão. A novidade é que esse velho axioma acaba de ser 

comprovado cientificamente em um trabalho de pesquisadores da Kellogg School of Management, nos Estados 
Unidos. Após uma série de testes comportamentais com voluntários, eles demonstraram como o poder 
costuma, em geral, mudar as pessoas para pior. Em testes, os poderosos não só trapaceavam mais, como se 
mostravam mais hipócritas ao se desculpar por atitudes que condenavam nos outros. “Os poderosos acreditam 
que devem ser excluídos de certas regras”, afirma o psicólogo social Adam Galinsky, professor de ética e 
decisões em gerência da Kellogg School of Management e um dos autores do estudo.  

QUEM É  
Americano de 41 anos, é Ph.D. em psicologia social pela Universidade Princeton  

 
O QUE FAZ  

Professor de ética e decisões em gerência da Kellogg School of Management, nos 
Estados Unidos  

 
O QUE PUBLICOU  

Mais de 75 artigos científicos. É coautor do estudo Power increases hypocrisy (O 
poder aumenta a hipocrisia) 

 
ÉPOCA – O poder corrompe?  
Adam Galinsky – Sim, corrompe. Basicamente, apesar de o poder deixar as pessoas no centro das atenções, 
de estarmos todos olhando para as autoridades, os poderosos se sentem psicologicamente invisíveis. E, por 
causa dessa sensação de invisibilidade, eles se permitem agir de maneiras imorais, ao passo que outras 
pessoas não agiriam assim por medo de punição. É como se ficassem à vontade para preencher suas mais 
íntimas necessidades. Uma das comparações de que gosto de fazer é a história do Senhor dos Anéis. No 
momento que ele põe o anel, fica invisível e age mal. O poder é esse anel.  
ÉPOCA – Como o senhor constatou isso?  
Galinsky – Fizemos vários experimentos. Um deles foi com um jogo de dados. Dividimos os voluntários para a 
experiência em dois grupos: os muito poderosos e os pouco poderosos. Isolamos os grupos em um cubículo. 
Dissemos a cada um que eles ganhariam bilhetes para uma loteria conforme os pontos obtidos ao jogar os 
dados, que poderiam variar de 0 a 100. A média esperada era de 50 pontos. O grupo pouco poderoso anunciou 
ter obtido um resultado de 59 pontos, enquanto o grupo muito poderoso disse ter obtido 70 pontos. A 
conclusão é que o grupo pouco poderoso pode ter trapaceado com os dados, mas o muito poderoso trapaceou 
muito mais para conseguir mais bilhetes de loteria.  
ÉPOCA – O senhor diria que a melhor maneira de testar a identidade moral de um indivíduo é dar 
poder a ele?  
Galinsky – Sim, porque o poder não apenas muda a pessoa, mas revela quem ela é de verdade. Podemos 
afirmar, a partir dessa pesquisa, que a experiência do poder provoca certas mudanças no ser humano – e a 
maior é torná-lo hipócrita.  
ÉPOCA – A pesquisa chega a essa conclusão a partir de questões que envolvem superfaturar 
despesas de viagem ou ultrapassar o limite de velocidade. Quem faz isso está mais propenso a se 
tornar corrupto se chegar ao poder?  
Galinsky – Em média, muitas pessoas, quando investidas de poder, tornam-se mais mesquinhas, afrouxam 
seus padrões éticos. Você está me fazendo uma pergunta diferente: se as pessoas que agem sem ética 
provavelmente se corromperiam no poder. “Provavelmente”, é a minha resposta.  
 

"Quando estão fora do poder, as pessoas dizem: ‘Eu nunca agiria  
dessa forma’. Mas a verdade é que, no poder, muitos mudam" 
(Fonte: Revista Época; Isabel Clemente, 06 de março de 2010) 

 
TEXTO II 

DEFINIÇÃO – Em seu significado mais geral, a palavra Poder designa a capacidade ou a possibilidade de 
agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a 
fenômenos naturais (como na expressão Poder calorífico, Poder de absorção). 

Se o entendermos em sentido especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em 
sociedade, o Poder torna-se mais preciso, e seu espaço conceitual pode ir desde a capacidade geral de agir, até 
à capacidade do homem em determinar o comportamento do homem: Poder do homem sobre o homem. O 
homem é não só o sujeito mas também o objeto do Poder social. É Poder social a capacidade que um pai tem 
para dar ordens a seus filhos ou a capacidade de um Governo de dar ordens aos cidadãos. Por outro lado, não é 
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Poder social a capacidade de controle que o homem tem sobre a natureza nem a utilização que faz dos recursos 
naturais.  

Naturalmente existem relações significativas entre o Poder sobre o homem e o Poder sobre a natureza ou 
sobre as coisas inanimadas. Muitas vezes, o primeiro é condição do segundo e vice-versa. Vamos dar um 
exemplo:  uma determinada empresa extrai petróleo de um pedaço do solo terrestre  porque tem o Poder de 
impedir que outros se apropriem ou usem aquele  mesmo solo. Da mesma forma, um Governo pode obter 
concessões de outro Governo, porque tem em seu Poder certos recursos materiais que se tornam instrumentos 
de pressão econômica ou militar. Todavia, em linha de princípio, o Poder sobre o homem é sempre distinto do 
Poder sobre as coisas. E  este último é relevante no estudo do Poder social, na medida em que pode  se 
converter num recurso para exercer o Poder sobre o homem. [...] 

Norberto Bobbio. Dicionário de política. 11 ed. Brasília: Editora UNB, 2009 
 
TEXTO III 

O poder corrompe? 
 

Algumas frases que correm soltas e parecem, inclusive pela força da  sua formulação, evidentes por si 
mesmas, se prestam a somar-se à desmoralização da política, das ações coletivas, do Estado, favorecendo, 
como contrapartida, o individualismo, o egoísmo, o mercado – que busca congregar a todos como indivíduos na 
sua dimensão de consumidores. 

Há poderes corruptos e outros não. Absolutizar é fazer o jogo dos que  querem governos e Estados fracos, 
como os monopólios privados da mídia.  Como dizer que “político é corrupto”, que “partidos são tudo a mesma 
coisa”, que “as pessoas não prestam”, que “todo mundo é egoísta”, “que  o mundo não tem jeito”, “que as 
coisas estão cada vez pior no Brasil e no  mundo”. 

O senso comum costuma ser a representação popular de grandes preconceitos. Aparece como verdades” 
evidentes por si mesmas, que nem  precisam de demonstração. E camuflam valores muito reacionários. Para  
isso, precisam naturalizar as coisas, tirando seu caráter histórico. 

O poder da ditadura, o do Collor, o do FHC e o do Lula são iguais?  Basta se chegar ao poder para alguém 
se tornar corrupto? O poder de uma  grande potência imperialista, como os EUA, é mais ou menos corrupto que 
o poder de um país da periferia? O poder de um grande conglomerado econômico transnacional é maior ou 
menor do que o dos governos? 

Uma ONG internacional publica anualmente o ranking do que seriam  os governos mais corruptos do 
mundo. Um deles colocou o Haiti entre os  líderes. Será que o governo do Haiti é mais ou menos corrupto que o 
governo dos EUA? 

Mas o principal problema dessa lista é que ela lista os corruptos, mas  não os corruptores, que certamente 
estão entre as grandes corporações  multinacionais. Mas se trata de uma ONG, busca criminalizar os governos 
e, por dedução, absolver as empresas privadas. 

Essa visão criminalizadora da política e do poder sugere que as pessoas são “boas” na “sociedade civil” e 
quando “entram” para o Estado, para a política, se corrompem. É a visão que sustenta a opinião, tão  
disseminada, de “quanto menos imposto se paga, melhor”, de que “o seu  imposto está sustentando os 
burocratas”, etc. 

Do que se trata é de historicizar o tema. Há poderes e poderes. Todos  eles têm natureza de classe. Mas 
mesmo nesse marco, há poderes assentados diretamente em organizações populares, em dirigentes com 
compromisso ideológico com os processos de transformação profunda da realidade. 

Senão, contribuiríamos para a rejeição da política, deixando para  que ela seja feita justamente pelos 
políticos tradicionais, acostumados a  tirar proveitos do Estado e dos governos, a desmoralizar a política. 

Carta Maior, Blog do Emir Sader. 
 
TEXTOV I 

O Brasil é o país que mais caiu em um ranking latino-americano que mede a capacidade de cada nação de 
combater a corrupção. 

O ranking, divulgado nesta terça-feira (15/06), se chama Índice de Capacidade de Combate à Corrupção 
(CCC) e é elaborado pela entidade empresarial americana Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) e 
pela consultoria britânica Control Risks. 

O texto do relatório citou entre os fatores o "desmantelamento da operação Lava Jato em fevereiro deste 
ano" e a nomeação pelo governo do presidente Jair Bolsonaro de "pessoas percebidas como menos 
independentes para o comando da Polícia Federal e do Ministério Público Federal". 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57481191 
 

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: A SUSCETIBILIDADE DO 
CARÁTER HUMANO DIANTE DO PODER. 
 
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.bbc.com/portuguese/brasil-57481191
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UFU - SEMANA III 
Prof. Renato 

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

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

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

 
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. 

“Na era digital, informações não faltam. Abundam! Mas quem tem tempo de ler tanta coisa? Ou pior: Quem 
tem tempo de pensar sobre tanta coisa, estabelecer relações entre todas essas informações e aprender, de 
fato, alguma coisa com elas? 

A pergunta vale tanto para quem passa o dia no Facebook lendo notícias dos amigos quanto para um 
cientista que passa o dia ligado em sites de ciência e lendo artigos científicos nas páginas de revistas 
especializadas, sejam elas digitais ou de papel. Temos muito mais acesso a informações hoje, sem dúvida. Não 
é preciso nem correr atrás delas; querendo ou não, elas chegam até você. Basta ligar o computador ou o 
celular. Mas será que estamos melhor informados do que antigamente? 

Segundo uma enquete que é realizada desde 1977 por pesquisadores do Centro de Estudos da Informação 
e Comunicação, da Universidade do Tennessee em Knoxville, a capacidade dos cientistas de ler trabalhos 
científicos pode ter chegado ao limite. O levantamento mais recente, realizado com 800 entrevistados, indica 
que, em 2012, cientistas liam uma média de 22 artigos científicos (papers) por mês; cerca de 264 por ano. Um 
resultado estatisticamente igual ao da enquete anterior, de 2005. Foi a primeira vez que o número de artigos 
lidos por semana não aumentou desde que a pesquisa começou a ser realizada, 36 anos atrás, o que levou a 
pesquisadora Carol Tenopir a deduzir que “as pessoas provavelmente chegaram ao limite do tempo que têm 
disponível para ler artigos”. 

O tempo gasto na leitura de cada artigo, que vinha caindo significativamente ao longo dos anos, também 
parece ter se estabilizado, na faixa dos 30 minutos, segundo as enquetes de 2005 e 2012. 

As informações são de uma reportagem publicada no site da Nature, no início deste mês. O artigo científico 
ainda não foi publicado (deverá sair na revista Learned Publishing), as conclusões estatísticas do trabalho já 
tiveram de ser revistas (segundo uma nota de rodapé na matéria da Nature) e a representatividade da enquete 
talvez seja questionável. Ainda assim, os resultados soam bastante compatíveis com o cenário atual da 
disseminação de notícias e informações em geral, incluindo informações científicas. 

O volume de informações disponível para qualquer pessoa aumentou exponencialmente nos últimos anos, 
com o crescimento da internet e a disseminação das redes sociais, smartphones, tablets e outros dispositivos 
tecnológicos portáteis de acesso à rede, que fazem chover informações na nossa mão a hora que quisermos. 
Por outro lado, o ano continua a ter 12 meses; os meses continuam a ter 4 semanas; as semanas continuam a 
ter 7 dias; e os dias continuam a ter apenas 24 horas cada. Informações não faltam. Mas tempo, falta. 

Vinte e dois artigos por mês me parece um número um tanto alto. Até porque não há tantos trabalhos 
relevantes sendo publicados assim, com tanta frequência, para uma área de pesquisa qualquer. Imagino que no 
Brasil os cientistas leiam menos do que isso, talvez por conta de todas as obrigações administrativas e 
burocráticas com que precisam lidar diariamente.” (Herton Escobar) 

Disponível em: https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/informacao-versus-conhecimento/ 
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como aluno, precisa escrever um RESUMO do texto lido a pedido do seu professor a fim de que você perceba a 
distinção entre ter acesso à informação e ao conhecimento. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL 
sobre como fomentar o interesse pela busca por conhecimento científico no Brasil.  
 
 
 
 
 
 

https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/informacao-versus-conhecimento/
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UnB - SEMANA III 
Prof. Raul 

 
ATENÇÃO: Respeite o limite máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse 

limite será desconsiderado. Na folha de texto definitivo, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material transparente. 
 
TEXTO I 

Na ensolarada manhã de 14 de agosto de 1971, a tranquilidade da rica cidadezinha californiana de Palo 
Alto foi subitamente quebrada por uma visão rara: policiais algemando um estudante branco e conduzindo-o 
firmemente ao banco de trás da viatura, sob o olhar assustado dos vizinhos. Aquele seria o primeiro de nove 
jovens levados presos.  

Nenhum dos nove tinha cometido crime algum – eram estudantes saudáveis e comuns que tinham se 
voluntariado para uma pena de duas semanas numa prisão simulada, montada num porão da Universidade 
Stanford, em troca de US$ 15 por dia. Os guardas dessa prisão seriam 15 rapazes tão saudáveis e comuns 
quanto os prisioneiros, contratados pelo mesmo salário. O autor da pesquisa, o psicólogo Philip Zimbardo, 
definiu por sorteio quem seria guarda e quem seria prisioneiro. A partir daí, os prisioneiros seriam tratados 
apenas por números, e foram obrigados a referir-se aos guardas como senhor oficial correcional. Nada de 
nomes.  

Apenas seis dias depois, o Stanford Prison Experiment teve que ser encerrado prematuramente, após 
vários prisioneiros sofrerem colapsos nervosos. A convivência entre os dois grupos de rapazes comuns tinha 
degringolado para a hostilidade aberta. Os guardas abusaram de torturas, humilhações e atos de crueldade 
gratuita. Já os prisioneiros sentiam-se impotentes, deprimidos e se tornaram dissimulados e amargos.  

Ao fim do experimento, havia desaparecido qualquer sinal de empatia entre um lado e outro. Um guarda 
resumiu como uns viam os outros: esqueci que os prisioneiros eram gente. Esse fenômeno é conhecido pelos 
psicólogos como desumanização. Segundo Zimbardo, a desumanização desliga nosso senso moral. Em seu livro 
O Efeito Lúcifer, ele explica que, quando isso acontece, pessoas comuns tornam-se capazes de cometer 
atrocidades.  

Para que a desumanização ocorra, é importante apagar a individualidade de quem está do outro lado. É o 
que revelou um outro experimento clássico, realizado em 1963 por Stanley Milgram, na Universidade Yale. 
Nesse estudo, os sujeitos de pesquisa tinham a tarefa de administrar choques elétricos em voluntários vistos 
através de um vidro (os voluntários na verdade eram atores fingindo estrebuchar). Em alguns dos testes, uma 
pessoa na sala comentava de passagem que os sujeitos tomando choques eram legais. Em outros, o 
comentário era: eles parecem animais. Embora os atores fingindo levar choque fossem sempre os mesmos, os 
sujeitos da pesquisa estavam muito mais dispostos a eletrocutar o outro quando ele era descrito como animal. 
É que o primeiro passo para a desumanização é rotular o sujeito do outro lado.  

A partir do momento em que acreditamos que o outro não é um ser humano, mas um animal, tornamo-nos 
capazes de basicamente tudo. Um ambiente onde há uma grande desigualdade de poder – como uma prisão – 
é o lugar perfeito para que ocorra rotulagem e, portanto, desumanização.  

Excerto do texto “Israel, o bem e o mal”, de Denis Russo Burgierman 
 
TEXTO II 

Hannah Arendt, com o conceito banalidade do mal, procura traduzir e expressar uma situação na qual a 
crueldade e violência assumem e tomam o cotidiano da existência. A banalidade do mal se torna realidade 
quando a perversidade passa a se constituir como algo comum e costumeiro, que deixa de causar 
estranhamento. A violência passa a fazer parte do cotidiano de maneira tão intensa que não produz espanto 
algum. O mal se torna banal quando os homens passam a agir sem raciocinar, perdendo o horizonte das 
consequências e do significado das ações de violência extrema. 

https://www.alagoas24horas.com.br/blog/banalidade-mal-leva-pessoas-normais-cometerem-atrocidades/ 
 
TEXTO III 

(...) 
A morte não causa mais espanto 
Miséria é miséria em qualquer canto 
“Miséria”, dos Titãs 

 

https://www.alagoas24horas.com.br/blog/banalidade-mal-leva-pessoas-normais-cometerem-atrocidades/
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TEXTO IV 
 

 
 
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. 
Banalidade do mal e indiferença: caminhos para a desumanização 
 

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. 
 
TEXTO I 

Brasil tem dificuldade de atrair jovens para a carreira de professor 
 

O Brasil, assim como outros países da América Latina, tem dificuldade em atrair jovens talentosos para a 
carreira de professor. Essa é uma das conclusões do estudo “Profissão Professor na América Latina - Por 
que a docência perdeu prestígio e como recuperá-lo?”, divulgado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). No Brasil, apenas 5% dos jovens de 15 anos pretendem ser professores da 
educação básica. Entre as razões para o desinteresse pela educação estão os baixos salários e as condições 
de trabalho. O estudo aponta ainda que muitos jovens acabam seguindo a docência “por eliminação, não 
por vocação”; muitos estudantes escolhem a licenciatura para ter uma alternativa caso não consigam outro 
emprego ou por ser a única possibilidade de estudo perto de casa. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-07/brasil-tem-dificuldade-de-atrair-jovens-para-carreira-professor (Adaptado) 
 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-07/brasil-tem-dificuldade-de-atrair-jovens-para-carreira-professor
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TEXTO II 

 
TEXTO III 
 

Estudo da OCDE revela que a média salarial dos professores no Brasil está entre as piores 
 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou um relatório mostrando 

que a remuneração dos professores no Brasil é bem mais baixa do que a média dos países membros da 
organização. No caso dos professores do ensino médio, por exemplo, o salário recebido é quase a metade da 
média paga pelos demais integrantes da OCDE. O estudo, que envolveu 38 países membros e outros oito 
convidados, como o Brasil, faz a comparação calculada em dólares pela paridade do poder de compra. Nesse 
caso, um docente do ensino médio ganha por ano o equivalente a U$S 25.966, enquanto a média dos membros 
da OCDE é de U$S 49.778. 

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2020/09/media-salarial-professores-brasil-ocde/ (Adaptado) 
 
TEXTO IV 

Desafios do ensino remoto impactam na saúde mental dos professores 
 
Ansiosos, sobrecarregados, cansados, estressados e frustrados, assim se sentem a maior parte dos 

professores diante da realidade das aulas remotas. É o que mostra a pesquisa “Sentimento e percepção dos 
professores brasileiros nos diferentes estágios do Coronavírus no Brasil”, do Instituto Península.  

O processo de adaptação e o novo formato de ensino aumentaram ainda mais o volume de trabalho dos 
educadores. Para a professora Ana Carolina, essa transição foi desafiadora e caótica, pois o trabalho triplicou: 
“Antes, para preparar uma aula, eu precisava preparar um roteiro de aulas e exercícios. Agora, para as aulas 
on-line, eu preciso preparar um roteiro da aula transcrito para os alunos e exercícios diferentes, para que eles 
consigam fazer sozinhos”. Outra dificuldade dos docentes é o baixo desempenho e a apatia dos alunos. “O 
maior desafio é tentar superar a falta de envolvimento, empatia e dinâmica que só o presencial possibilita. Eu 
fico inseguro com o nível de retenção e aprendizado dos alunos. Houve perda pedagógica, é inegável”, conta o 
professor Josué. 

https://querobolsa.com.br/revista/desafios-do-ensino-remoto-impactam-na-saude-mental-dos-professores (Adaptado) 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “O 
baixo interesse dos jovens pela carreira docente”, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2020/09/media-salarial-professores-brasil-ocde/
https://querobolsa.com.br/revista/desafios-do-ensino-remoto-impactam-na-saude-mental-dos-professores
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ITA - SEMANA IV 
Prof. Yuri 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
“Desafios no combate aos crimes cibernéticos” 
 
Item 1  

Crimes cibernéticos disparam e expõem fragilidade tecnológica no Brasil 
 

Diariamente, são registrados pelo menos 366 crimes cibernéticos em todo o país. O levantamento mais 
recente, feito em 2018 pela associação SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), 
contabilizou 133.732 queixas de delitos virtuais, como pornografia infantil, conteúdos de apologia e incitação à 
violência e crimes contra a vida e violência contra mulheres ou misoginia e outros. 
Em comparação ao ano anterior, a quantidade de ocorrências deu um salto de quase 110% – em 2017, a 
associação registrou 63.698 denúncias. Um fator que contribui para a ação criminosa, na visão de especialistas, 
é o descuido da população quanto ao uso de ferramentas que protejam os aparelhos celulares das invasões de 
hackers. Apesar de ser impossível estar 100% a salvo, o mínimo de precaução pode reduzir as ameaças à 
privacidade de cada um. 

“Utilizamos os celulares intensamente. Eles são dispositivos que contêm dados individualizados sobre o que 
cada um de nós pensa e como nos comportamos. Portanto, por eles serem um grande guardião de informações 
sobre nós mesmos, são necessários cuidados com relação à segurança deles. Vivemos em uma sociedade onde 
a vigilância está se incrementando”, diz o professor Jorge Henrique Fernandes, do Departamento de Ciências da 
Computação da Universidade de Brasília (UnB). Segundo ele, além do crescimento da quantidade de crimes 
cibernéticos no último ano, os recentes ataques a celulares de autoridades da República, como o presidente Jair 
Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mostram que o sistema telefônico é 
bastante suscetível à interceptação de mensagens. 

“O sistema telefônico não garante o sigilo das comunicações de forma perfeita. O investimento das 
empresas tem sido mais para fazer com que o usuário não perca uma ligação ou conexão do que no sentido de 
impedir que essa conversa seja interceptada. Essa fragilidade é um problema mundial”, afirma. Para Jorge 
Henrique, atitudes mais convencionais, como a utilização de senhas para controlar o acesso a aplicações e a 
cópia de documentos importantes em outro dispositivo, são o primeiro passo para se resguardar da ação de 
invasores. 

Especialista alerta para comportamento na internet 
“Os aparatos tecnológicos, de fato, foram feitos para nos espionar, e o principal problema desses 

equipamentos é não deixar claro qual tipo de informação ele coleta do usuário. Isso é agravado pela falta de 
educação informática das pessoas, que não sabem a dimensão do poder do dispositivo que têm em mãos. Por 
isso, é recomendável que cada pessoa que usufrui da tecnologia reflita sobre até que ponto o que elas fazem 
virtualmente tem importância e como vão se comportar na internet”, recomenda o professor. 

Professor e advogado especializado em direito digital e proteção de dados, Fabricio Mota sugere que, ao 
utilizar computadores públicos, as pessoas evitem acessar redes sociais e sempre navegar na internet em abas 
anônimas. Além disso, não repetir a mesma senha em vários dispositivos. Segundo ele, é recomendável um 
código para cada aplicação. Quanto mais difícil ele for, alternando entre caracteres especiais, números e letras 
maiúsculas e minúsculas, melhor. 

“Senhas biométricas, que solicitem a impressão digital, uma confirmação por voz ou a leitura da íris do 
olho são preferíveis. O usuário tem de ser receoso. Sempre atualizar o antivírus dos seus aparelhos e usar uma 
rede privada virtual para filtrar as redes de wi-fi gratuitas. A partir do momento em que temos a percepção do 
risco, adotar providências para diminuir as ameaças será algo quase instintivo”, garante o especialista. 

Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/04/interna_politica,1074689/crimes-ciberneticos-disparam-expoem-
fragilidade-tecnologica-no-brasil.shtml (Adaptado) 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/04/interna_politica,1074689/crimes-ciberneticos-disparam-expoem-fragilidade-tecnologica-no-brasil.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/08/04/interna_politica,1074689/crimes-ciberneticos-disparam-expoem-fragilidade-tecnologica-no-brasil.shtml
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Item 2 

 
Disponível em: https://cartilha.cert.br/golpes/ 

Item 3 
A fragilidade da computação em nuvem 

 
A inteligência humana voltada para as novas tecnologias ultrapassa até as barreiras do imprevisível. A 

evolução do conhecimento é tamanha que o cérebro, que era esculpido numa formatação seletiva, vagarosa, 
caminhando de acordo com as necessidades sociais, num piscar de olhos, emite contínuos fluxos dinâmicos, 
cria ferramentas poderosas para grampear os internautas que frequentam as comunicações via satélite, 
microondas, celulares, fibras ópticas e outras mais. 

Neste patamar de raciocínio, o acesso à internet através dos mais diversos meios de comunicação abriu 
caminho para uma nova série de crimes, conhecidos como cibernéticos. Não é de hoje que criminosos se valem 
do anonimato que a rede digital lhes proporciona para aplicar inúmeros golpes. Ocorre que a cada passo dado 
pelo avanço da tecnologia outro é dado pelos hackers. Nessa incessante evolução digital questiona-se a 
segurança do usuário, assim como em indagar se a tecnologia está realmente a serviço da vida. Não era tão 
agressivo o investimento de Steve Jobs, que pretendia fazer da comunicação um verdadeiro canal que pudesse 
ligar os homens de forma harmônica. 

A atual geração da internet não se limita aos e-mails e às redes sociais, como o Facebook, Twitter, MSN, 
entre outros. A rede cibernética disponibiliza ao usuário, principalmente para as grandes empresas e 
corporações, o armazenamento de dados e informações em massa em um sistema que pode ser acessado em 
qualquer lugar, desde que haja conexão à celula mater internet. O sistema é conhecido por computação em 
nuvem e visa facilitar, agilizar e otimizar os resultados dessas empresas. Ocorre que esse novo sistema está 
vulnerável ao ataque de não somente hackers, mas de qualquer um que conheça sua operacionalidade. 

O Brasil está longe de ser um exemplo quando o assunto é segurança digital. Em um relatório emitido pela 
Business Software Alliance (BSA)[1], uma organização que representa as maiores empresas de software do 
mundo, como a Microsoft, coloca o Brasil em último lugar entre os vinte e quatro pesquisados. A pesquisa levou 
em consideração a privacidade de dados, a segurança, o crime digital, a propriedade intelectual, o apoio a 
padrões da indústria, harmonia internacional de regras, a promoção de livre comércio e a preparação 
tecnológica. 

O estudo comprova o atraso do Brasil e revela os principais desafios que precisam ser superados para 
alcançar um nível ideal de segurança digital. Japão, Austrália e Alemanha encabeçam a pesquisa e devem servir 
como exemplo para o nosso país, que se encontra atrás de China, Tailândia e Vietnam. 

A economia nacional está numa evolução crescente e junto dela a economia digital. Essa, por sua vez, não 
goza de leis protetoras, e por tal razão coloca o Brasil em situação de vulnerabilidade. Além da insegurança 
jurídica, que proporciona ao usuário um enorme risco quanto à privacidade de seus dados e informações, é 
notável o prejuízo financeiro sofrido pelo próprio país, já que muitas empresas deixam de investir em razão da 
ausência de confiança na rede nacional de computadores. 

Apesar do alerta ligado, nossos legisladores ainda não foram capazes de aprovar uma lei que se harmonize 
com a “Convenção sobre Cibercrime[2]”, que é o tratado internacional que vem definir os crimes praticados no 

https://cartilha.cert.br/golpes/
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âmbito da internet e as suas formas de persecução. Não se cuida mais de proteção doméstica e sim da 
mundial. Sem lei há o caos social. A lei é ordem, dizia Aristóteles e uma boa lei é uma boa ordem. 

Nesta corrente, resta ao ordenamento jurídico brasileiro se adaptar às mudanças impostas pela evolução 
do mundo tecnológico e inserir medidas protetivas. Trata-se de um mundo que vive em constante evolução e a 
ausência de leis acarreta impunidade para os criminosos virtuais. A fusão entre o homem e a máquina reclama 
a intervenção legal para regularizar a nova estrutura virtual. 

É o caso, por exemplo, do vazamento na internet das fotos íntimas de Carolina Dieckmann. Além da 
invasão se sua privacidade, expondo-a de forma inescrupulosa, foi vítima de extorsão para que as fotos não 
fossem publicadas. 

Já foi o tempo em que Hobbes afirmava que o homem é lobo do próprio homem. Hoje, os artefatos 
tecnológicos de última geração aniquilam o próprio homem. 

Disponível em: https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823177/a-fragilidade-da-computacao-em-nuvem 
 

Unicamp - SEMANA IV 
Prof. Renato 

 
TEXTO I 

 
Leia a matéria abaixo, publicada na revista acadêmica Pesquisa Rio. Imagine que um diretor de uma escola 
se entusiasmou com o projeto e decidiu divulgá-lo no site de sua instituição. Para isso fez uma pequena 
entrevista com a coordenadora da Oficina de Experimentação Corporal mencionada na matéria. Crie 
essa entrevista, marcada pelo discurso oral formal, na qual deverão constar, necessariamente: 
 
• três perguntas que explorem dados importantes da matéria; 
                                              e 
• as respectivas respostas, também com base na matéria. 
 
Lembre-se de que não deverá recorrer à mera colagem de trechos do texto lido. 
 

Perceber sem ver 
 
Imagine não conseguir ver o mundo que nos cerca e, mesmo assim, ter que aprender a viver nele. Esse 

desafio é uma realidade para mais de 1 milhão de cegos e 4 milhões de pessoas com deficiência visual que 
vivem no Brasil. No Instituto Benjamim Constant (IBC), a Oficina de Experimentação Corporal, coordenada pela 
professora Márcia Moraes, procura promover e ampliar os modos pelos quais as pessoas com deficiência visual 
experimentam e conhecem o próprio corpo e o mundo à sua volta. 

O trabalho, que contou com o apoio da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro), é realizado por meio de uma parceria entre a UFF (Universidade Federal Fluminense) e o IBC, e conta 
com nove jovens – graduandos e mestrandos de psicologia da UFF e estudantes de dança da pós-graduação da 
Faculdade Escola Angel Vianna – que organizam as oficinas. Nelas, procura-se trabalhar a percepção do corpo, 
os movimentos, a noção de espaço e as diferentes texturas dos objetos. A finalidade é que, por meio dessas 
experimentações e sensibilizações corporais, os integrantes do grupo possam conhecer melhor o espaço a sua 
volta, o outro e a si mesmos, o que contribui para uma maior autonomia e independência do grupo. Os 
encontros, que ocorrem duas vezes por semana, têm duas horas de duração. 

Em 2018, o grupo deixou de trabalhar com crianças e passou a fazer oficinas com jovens e adultos com 
cegueira adquirida ou com baixa visão. Os exemplos bem-sucedidos têm sido muitos. 

“Quando você perde a visão, você morre e nasce de novo”, fala Camila Araújo Alves, de 18 anos, cega 
desde os 14, por conta de uma doença congênita. Da revolta à aceitação, Camila passou por várias fases 
difíceis enquanto perdia gradativamente a visão. A determinação para ingressar na universidade a levou a 
estudar com enorme afinco. O resultado compensou: dos seis vestibulares que prestou, passou em quatro e 
acabou optando pelo curso de psicologia da UFF, onde conheceu a coordenadora da oficina. 

Camila não só começou a participar das oficinas de experimentação corporal como também é membro da 
equipe de pesquisa. Além disso, passou pelos cursos de reabilitação no instituto. “Nas aulas de Atividades da 
Vida Diária e de Orientação e Mobilidade reaprendi a fazer uma série de atividades cotidianas e pude 
reconquistar certa autonomia. Hoje moro com minha prima e me viro sozinha.” 

(Adaptado de “Perceber sem ver”, Pesquisa Rio.) 
 
TEXTO II 

 
Leia a crônica abaixo e coloque-se na posição de um adulto que teve uma experiência escolar de “menino 
triste” e resolveu relatá-la em uma carta endereçada ao autor da crônica. Nessa carta, marcada por uma 
interlocução bem definida, você deverá: 
 
• relatar sua experiência escolar de menino triste; 
                                          e 
• relacionar essa experiência com a posição de M-1 ou de M-2, mostrando como sua escola lidou com a 
questão. 

https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823177/a-fragilidade-da-computacao-em-nuvem
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Lembre-se de que não deverá recorrer à mera colagem de trechos do texto lido. 
 

Olho de menino triste 
 

Duas pessoas que não conheço dialogam no ônibus e participo, em silêncio, ouvindo e pensando. Adorável 
conversa a três na qual apenas dois falam. 

M-1 é a moça um. M-2 é a moça dois, a interlocutora. A-T sou eu. Elas conversavam, eu ouvia e pensava. 
M-1 – Nada me comove mais que olho de menino triste. Você não tem vontade de chorar? 
M-2 – Ah, minha filha, eu nem olho muito. De triste já chega a vida. Finjo que não vejo e só reparo os 

meninos alegres, aqueles comunicativos. Criança, para mim, tem que ser feito aquelas dos anúncios: sempre 
perfeitas, fortes, gordas, engraçadinhas e modelares. 

M-1 – Também acho, mas quando vejo uma criança de olho triste, não consigo me desligar do que ela 
estará pedindo sem falar. Fico numa agonia danada querendo adivinhar qual é o seu problema. Tenho certeza 
de que ninguém alcança. 

A-T – Não adianta, moça. O inconsciente humano, assim como carrega o passado do homem e da espécie, 
também tem germens de antecipação do futuro. As dores da humanidade, presentes, passadas e por vir, já 
acompanham algumas pessoas. E modelam seus rostos, olhos e mensagens corporais silenciosas... 

M-2 – Deixa isso pra lá. A gente não vai salvar o mundo, mesmo. Se você ficar sempre olhando o lado 
triste quem acaba na fossa é você e sem nenhum proveito. Fossa pega, menina. E quem fica na fossa não tira 
ninguém dela. 

Sei lá. Se você ficar triste, por causa dele, o menino de olho triste vai ficar mais triste ainda. 
M-1 – Pode ser que você tenha razão. Mas se fico negando a parte triste e transformo tudo em alegria, 

tenho a sensação de estar enganando minhas crianças (nessa hora, percebi que ambas eram professoras). O 
que é que vou fazer, se lá no colégio sinto mais simpatia pelos que ficam quietinhos, morrendo de medo dos 
outros, loucos de vontade de brincar mas sem coragem de se enturmar. 

A-T – Esses vão ser assim sempre. Claro que terão, na mocidade, um período de reação, no qual tentarão 
se extroverter e nesse afã seguramente hão de exagerar. Lentamente, porém, como um rio após a enchente, 
voltarão para o leito de sua disposição inata e seguirão pela vida sempre olhando os brinquedos do lado de fora 
da vitrina. 

M-2 – Bobagem sua. Com jeito, você pode ir atraindo os mais encabulados para a brincadeira dos outros. 
Se eles sentem que você está com peninha, nunca vão reagir. Vão é se basear na sua pena para ficar ainda 
mais tristes. 

M-1 – E você pensa que não tenho tentado? É que observei que os meninos tristes, mesmo quando 
incentivados a brincar com os demais, acabam voltando ao que são, dentro da brincadeira. Os mais alegres e 
soltos sempre levam a melhor. Fico pensando se não seria o caso de se inventar uma pedagogia especial para a 
sensibilidade. Não há currículo? Não há nota? Não há teste de inteligência e de habilidades psicomotoras? Se 
tudo isso é importante, por que a escola não inventa, também, um tipo de currículo ou de pedagogia ou até 
mesmo escolas especiais para as crianças mais sensíveis? Acho que, se a gente consegue integrá-las na média, 
mais do que educando estará é violentando uma parte boa delas. Você não acha? 

M-2 – Não acho, não. Se a escola conseguir formar e aprimorar sensibilidades, você acha que depois, na 
vida aqui de fora, haverá a mesma compreensão para os sensíveis? Essa não. Não é o mundo que tem que se 
adaptar às pessoas. Elas é que têm que se adaptar ao mundo. 

A-T – Estava na hora de saltar. Desci feliz. Uma conversa como esta, de duas professoras, mostra que o 
mundo pode ser salvo. Mas fiquei pensando: talvez sejam os meninos tristes que o salvarão, sempre que a 
escola, um dia, os entenda e aprenda a cuidar-lhes sensibilidade e emoção da mesma maneira que se lhes 
aprimora a inteligência. Mas pedagogias à parte: haverá algo mais apatetante, culposo e dolorido que menino 
de olho triste? 

 (Artur da Távola. Mevitevendo (Crônicas). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996: 25-27.) 
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FUVEST - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes fragmentos de textos. 
 

Precarização; s. f. -Processo que torna algo precário, diminuindo sua qualidade e eficiência; ação de tornar 
precário, ineficiente, inseguro. [Jurídico] Conjunto de alterações relacionadas com o mercado de trabalho e com 
os trabalhadores, especialmente com a perda e/ou não garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários 
estabelecidospela lei, resultando numa piora das condições, qualificações e direitos do trabalhador. 

(Disponível em:https://www.dicio.com.br/precarizacao/- Acesso em: 4 maio 2017). 
 

O trabalho é uma atividade cujo sentido se inscreve no conjunto da vida social e nas relações que os atores 
estabelecem entre si. Sua inscrição no mundo social supõe um processo de hierarquização das múltiplas esferas 
da vida social, configurando-se um jogo entre atividades sociais mais ou menos valorizadas ou desvalorizadas. 
A dinâmica histórica de construção do “trabalho” como uma esfera de atividade especializada, valorizada por si 
mesma, expressa esse jogo [...]. No próprio interior do mundo do trabalho e da esfera econômica, um jogo 
complexo de valores e hierarquias se configura, implicando sua estruturação como uma “ordem simbólica”. 

A “precariedade do trabalho”, nesse sentido, pode ser definida como o resultado de um processo de 
desvalorização de determinadas ocupações, profissões ou grupos sociais numa dada hierarquia social ou 
profissional, tendo como consequência níveis inferiores e (ou) insatisfatórios de retribuição material e simbólica. 

(Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v29n77/0103-4979-ccrh-29-77-0313.pdf- ). 

 
(Disponível em:http://www.abrhbrasil.org.br/cms/materias/noticias/pesquisa-mostra-satisfacao-dos-brasileiros-com-qualidade-de-vida-no-

trabalho/). 
 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um dos fatores que determinam a satisfação do indivíduo na 
empresa e está diretamente relacionada à produtividade de seus colaboradores. Para Chiavenato (2004), o 
conceito de QVT refere-se à preocupação com o bem-estar de uma forma geral e a saúde dos trabalhadores no 
desempenhar de suas tarefas. Ele acredita que a organização que quiser atender bem o cliente externo, não 
poderá esquecer de atender bem o cliente interno. Dessa forma, a gestão da qualidade total nas organizações 
depende, essencialmente, da otimização do potencial humano e de quão bem as pessoas se sentem no 
trabalho. Além disso, as condições de trabalho devem ser seguras e saudáveis, não expondo o trabalhador a 
condições físicas ou ajustes de horários indevidamente penosos. 
(Disponível em: http://www.abrhbrasil.org.br/chttp://www.administradores.com.br/artigos/negocios/os-impactos-da-insatisfacao-no-trabalho-

sobre-as-organizacoes/75033/). 
 
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 “A qualidade de vida e as 
relações de trabalho no século XXI”. 
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UFU - SEMANA IV 
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. 

 
A Ciência e sua importância 

 
A conceituação de ciência é muito mais problemática e complexa do que o que coloquei aqui, mas não é 

minha intenção fazer uma revisão histórico-teórica sobre o conceito, e sim apenas apresentar algo mais 
genérico que me permita seguir na linha de raciocínio.  

As limitações e potencialidades da ciência são discutidas calorosamente no mundo todo: alguns se focam 
em reconhecer os avanços e a condição humana superior que alcançamos hoje em relação aos nossos 
ancestrais como nosso conforto, saúde, comodidade, conhecimento, tecnologia, entretenimento e relativa 
estabilidade em comparação com o passado, advinda dos avanços nessas áreas; outros se preocupam mais 
com as limitações da ciência, com o fato dela não ter conseguido resolver todos os problemas do mundo, de 
mudar de opinião o tempo todo, de ter criado a bomba atômica e de tentar alcançar uma neutralidade 
inalcançável. 

Desde que os primeiros seres humanos surgiram na terra, cerca de 150.000 anos atrás,  a ciência formal 
se instituiu apenas nos últimos séculos da nossa existência, ganhando reconhecimento da sociedade e apoio do 
estado mais recentemente ainda. Portanto, a ciência não teve  tempo e nem meios (até os últimos séculos) de 
responder a todas as perguntas ou resolver todos os problemas, até porque tentar responder a uma pergunta 
invariavelmente nos levou a novas perguntas e o mesmo serve para os problemas. 

Os cientistas mudam de opinião o tempo todo porque não trabalham com certezas a princípio – o seu 
trabalho só é possível através da dúvida e da incerteza. Se novas evidências são encontradas que contradigam 
as ideias que se tinham de algum fenômeno, os cientistas podem mudar seu posicionamento. A atividade 
científica se baseia no uso de ideias que expliquem os fenômenos da forma mais satisfatória possível. 

Se um cientista formula uma explicação melhor ou obtém evidências de que a explicação predominante 
estava errada, as ideias precisam ser mudadas. Mas isso não quer dizer que os cientistas nunca chegam a uma 
conclusão sobre as coisas – sabemos, por exemplo, que a terra não está no centro do universo e que o sol é 
bem maior que a terra. 

Não foram os cientistas que quiseram explodir a bomba atômica, mas sim políticos, apesar de que a 
responsabilidade ética de conduzir uma pesquisa que obviamente poderia resultar em uma arma de destruição 
em massa não pode ser retirada deles. Avanços tecnológicos podem ser usados para o bem ou para o mal e o 
fato de um grupo de cientistas terem desenvolvido uma bomba não faz todas outras conquistas benéficas que 
outros cientistas produziram se tornarem inválidas. 

A neutralidade faz parte de um grupo comum de mal entendidos, visto que quando cientistas buscam ter o 
máximo de cuidados e precauções ao fazer um experimento isso não significa que eles acreditam que estão 
livres de vieses, influências desconhecidas e erros durante o processo investigativo. 

Compreensões errôneas sobre a ciência são muito comuns e é preciso desmistificar o que se faz, pensa e 
conclui dentro de um contexto científico. Esperamos que se consiga cumprir em certo grau com essa demanda, 
visto que atualmente nossa sociedade tem grandes vínculos com a ciência e, se as pessoas não compreendem 
corretamente o que é fazer ciência, podem deixar de dar importância e apoiar algo que elas gostariam de 
apoiar se conhecessem melhor. 

https://www.blogs.unicamp.br/socialmente/2010/04/28/ciencia-e-sua-importancia-2/ 
SITUAÇÃO A  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um EDITORIAL sobre a 
importância da ciência para a sociedade contemporânea. 
SITUAÇÃO B 
Considerando o texto motivador apresentado, escreva um texto do gênero PERFIL de um cientista (fictício ou 
real), cujas ações relativas ao reconhecimento e à difusão da ciência no Brasil o tenham colocado no lugar de 
celebridade. Para justificar o registro do perfil de sua personagem-cientista, produza o texto destacando os 
principais acontecimentos e realizações dele em alguma área do ramo científico. Conte a história da celebridade 
escolhida, demonstrando como sua obra propõe e reforça o papel da ciência no cotidiano nacional. Por meio de 
fatos ocorridos, explicite o ponto de vista do cientista sobre o papel da ciência na sociedade contemporânea. 

https://www.blogs.unicamp.br/socialmente/2010/04/28/ciencia-e-sua-importancia-2/
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UnB - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
TEXTO I 

“Com a desmilitarização, os recrutas não serão submetidos a treinamentos violentos e a maus tratos, eles 
terão seus direitos respeitados e serão preparados para respeitar os direitos dos cidadãos; os policiais terão 
liberdade para se expressar e exigir condições dignas de trabalho; os profissionais não serão mais submetidos à 
Justiça Militar e a punições descabidas, como prisão por atraso; abusos de autoridade, tão comuns à hierarquia 
militar, não serão permitidos. Com a desmilitarização ganham os PMs e a sociedade, que terá uma polícia 
treinada não para a guerra, mas para a proteção dos direitos e promoção da cidadania.”  

Fonte: http://www.huffpostbrasil.com/2017/02/06/nao-defendemos- o-fim- mas-a-desmilitarizacao-dapolicia-militar_a_21708308/ 
 
TEXTO II 

O debate no Brasil, hoje, se divide entre os que são a favor da total desmilitarização, unificando as polícias, 
ou criando uma nova; os que desmilitarizariam, mas acreditam ser necessária a existência de diversas polícias 
separadas e com objetivos específicos; e os que defendem o modelo atual, apostando em saídas como um 
melhor treinamento e integração visando resultados menos negativos para a imagem dos órgãos de segurança 
do país.  

O que significa desmilitarizar?  
As forças de segurança no Brasil são as nacionais Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária, e as estaduais 

Militar, responsável pelo policiamento ostensivo (rondas) e de preservação da ordem (abordagem e 
encaminhamento para delegacia), e a Civil, que cuida da parte investigativa e judiciário (encaminhamento de 
inquérito, por exemplo). A Polícia Militar não tem o título por acaso. Sua raiz é de fato militar, e seu objetivo 
mais comum, no mundo, é o de funcionar como uma corporação de reserva das Forças Armadas, para atuar no 
interior do país em situações de guerra ou conflito. Isso implica que a sua formação histórica é diferente dos 
agentes civis, assim como a sua formação, seus títulos de hierarquia (capitão, tenente, coronel e major), 
código penal e objetivos.  

O vereador Coronel Camilo ouviu às reivindicações, mas prefere ver a coisa toda de um ponto de vista mais 
prático (...) “O regime militar é para controlar pessoas que tem o poder de tirar vidas. Por isso submeter à duas 
justiças, civil e militar (que no código prevê inclusive pena de morte). Hierarquia e disciplina são fundamentais 
para o controle de um efetivo que é maior do o próprio Exército e é treinado em combate diariamente”, diz o 
coronel. (...) Para o militar, casos com o do pedreiro morador da favela da Rocinha Amarildo mostram não um 
defeito do caráter militar da corporação, mas sim de desvios de atuação de policiais e violação de direitos 
humanos, que devem ser punidos. “Da mesma forma, há desrespeito à vida em delegacias, por civis e não por 
militares. A hierarquia e ética militar, pelo contrário, ajuda na prevenção disso”, opina. “Por mais que a entrada 
na corporação seja rigorosa, é inevitável que um ou outro acabe se desvinculando.”  

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/02/desmilitarizacao-e-o-melhor-modelo-para-policia-brasileir a.html 
 
TEXTO III 

 
Fonte: http://www.adepolsc.org.br/noticias/maioria-foi-contra-a-pec51-em-pesquisa-do-portal-de-noticias-do-senado 

http://www.huffpostbrasil.com/2017/02/06/nao-defendemos-%20o-fim-%20mas-a-desmilitarizacao-dapolicia-militar_a_21708308/


 

 
34 

Proposição 
Não é recente, por parte de uma parte da sociedade, a proposta de desmilitarização. Ela consiste na mudança 
da Constituição, por meio de Emenda Constitucional, a fim de que as polícias Militar e Civil constituam um único 
grupo policial, e que todo ele tenha uma formação civil. Nesse sentido, propostas como a PEC 102, de 2011, de 
autoria do senador Blairo Maggi (PR/MT), tenta autorizar os estados a desmilitarizarem a PM e unificarem suas 
polícias. 
 
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 “Desmilitarização da polícia 
militar”. 
 
Sugestão de leituras complementares 
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/02/desmilitarizacao-e-o-melhor-modelo-para-policia-
brasileira.html 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/desmilitarizacao-da-pm-um-debate-mais-do-que-necessario-
3910xqgti4deiwrc002908j78 
 

http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/02/desmilitarizacao-e-o-melhor-modelo-para-policia-brasileira.html
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/02/desmilitarizacao-e-o-melhor-modelo-para-policia-brasileira.html
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/desmilitarizacao-da-pm-um-debate-mais-do-que-necessario-3910xqgti4deiwrc002908j78
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/desmilitarizacao-da-pm-um-debate-mais-do-que-necessario-3910xqgti4deiwrc002908j78
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