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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 

 
Lei 11.769 determina a obrigatoriedade da música na escola 
 

O ex-presidente Lula sancionou no dia 18 de agosto de 2008, a Lei Nº 11.769, que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. A aprovação da Lei foi sem dúvida uma 
grande conquista para a área de educação musical no País. 

Fonte: http://abemeducacaomusical.com.br/artsg2.asp?id=20 

 

TEXTO II 
 
O objetivo não é formar músicos, mas desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos. 

Nas escolas, a música não deve ser necessariamente uma disciplina exclusiva. Ela pode integrar o ensino de 
arte. Ela é apenas uma das linguagens da disciplina chamada artes, que pode englobar ainda artes plásticas e 
cênicas. A ideia é trabalhar com uma equipe multidisciplinar e, nela, ter entre os profissionais, o professor de 
música. 

Cada escola tem autonomia para decidir como incluir esse conteúdo de acordo com seu projeto político-

pedagógico. Apesar de ser uma boa iniciativa, o trabalho com equipes multidisciplinares para o ensino de 
música não tem acontecido de forma satisfatória nas instituições de ensino. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, só estão autorizados a lecionar na educação básica os 
professores com formação em nível superior, ou seja, profissionais que tenham cursado a licenciatura em 
Universidades e Institutos Superiores de Educação na área em que irão atuar. No entanto, há uma enorme 

carência de profissionais com formação superior em Música capacitados para lecionar. 
http://old.operarnundi.com.br/dialogosdosul/ensino-de-musica-e-obrigatorio-nas-escolas-brasileiras/15022017/ 

 
TEXTO III 

 
https://psicoterapiabrasil.blogspot.com/2013/05/charge-musica.html 

 
 
 

http://abemeducacaomusical.com.br/artsg2.asp?id=20
http://old.operarnundi.com.br/dialogosdosul/ensino-de-musica-e-obrigatorio-nas-escolas-brasileiras/15022017/
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TEXTO IV 
 

Um dos principais aspectos que a música representa no processo de ensino-aprendizagem é o estímulo ao 
uso dos sentidos pelo aluno. Qualquer experiência musical, independentemente do estilo e dos instrumentos 
utilizados, promove maior habilidade de observação, localização, compreensão, descrição e representação em 

quem toca e quem houve. 
No que se refere à criação musical, o uso de diversos instrumentos em sala de aula pode evidenciar 

habilidades desconhecidas, aumentar a interação com objetos e o “saber-fazer", entre outras capacidades tão 

importantes nessa fase de desenvolvimento pedagógico. 
Para o aluno, essas habilidades serão aplicadas não apenas no desenvolvimento das próprias aptidões 

musicais no futuro, como também no aprendizado de outras disciplinas. O estudante com ouvido treinado para 
a observação de letras e poderá ser também um bom leitor e intérprete de textos. 

Muitos estudos relacionam o desenvolvimento de habilidades na música ao raciocínio matemático. Isso 
ocorre porque a sistemática das cifras e partituras utilizadas na composição são verdadeiras equações 
matemáticas: repetições, padrões, tríades, escalas, dicotomias, coerências e adequação de tom. Para o 

aprendizado da matemática, são vários os benefícios desse tipo de aprendizado musical. A familiaridade com 
estruturas pré-definidas de estilo e construção lógica de sentido contribuem para o aprendizado também de 
fórmulas, truísmos e outros raciocínios lógicos. 

Fonte: http://novosalunos.com.br/musica-na-escola-entenda-a-importancia-no-processo-de-ensino-aprendizagem/ 

 

TEXTO V 
 
Música e sociedade sempre estiveram intimamente conectados. A música reflete e cria condições sociais, 

incluindo os fatores que facilitam ou impedem uma mudança social. 
https://administradores.com.br/artigos/o-poderoso-papel-da-musica-na-sociedade 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema “A relevância da música na educação”, apresentando proposta de intervenção que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 

de seu ponto de vista. 

 
 

ITA - SEMANA I 
Prof. Rogger 

 

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

 
Até que ponto o isolamento poderá dificultar o processo de voltar a socializar com os outros no 

espaço físico real?   
Item 1 

 

É possível desaprender a socializar depois de um ano em quarentena? 
 
Daqui a poucas semanas, completa-se um ano que o Brasil começou a adotar medidas para assegurar o 

distanciamento social. De forma descentralizada e ainda criticada, as restrições de circulação e de encontros 
presenciais com quem não mora na mesma casa vieram, em grande medida, de atitudes e preocupações 
pessoais com a covid-19. 

Com a socialização reduzida, muita gente tem tempo de sobra para deitar no sofá, olhar para o teto e criar 

paranoias do tipo "será que quando eu puder voltar a encontrar mais gente, vou saber como me comportar?", 
"e fazer uma apresentação em frente a um monte de gente no trabalho? Será que vai ser muito diferente de 
falar para janelinhas no Zoom?". 

TAB consultou três especialistas para separar o que é paranoia e o que é real nesse medo de voltar a se 
portar com a mesma timidez de um adolescente no primeiro dia de aula na escola nova. 

Vamos direto ao ponto: dá para desaprender a socializar? Depende. Alguns fatores determinantes 

são a idade em que cada um entrou em quarentena, o tempo e o grau de isolamento social. Em linhas gerais, 
adultos saudáveis, sem grandes dificuldades de socializar antes da quarentena e que mantiveram contato com 
outras pessoas — pelo menos online — não devem encontrar problemas quando voltarem a encontrar grandes 
grupos. "Eu acho muito improvável que a população em geral desaprenda a interagir. Há pesquisas com 

pessoas que ficaram isoladas no Ártico, por exemplo, e elas mostram que o efeito é principalmente no estado 
emocional da pessoa. Isso, depois, pode atrapalhar a interação. Mas é um efeito colateral de um transtorno 
emocional", diz Ronald Fischer, cientista comportamental e pesquisador do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino 

(IDOR) e da Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia. Em outras palavras, passar muito tempo 

http://novosalunos.com.br/musica-na-escola-entenda-a-importancia-no-processo-de-ensino-aprendizagem/
https://administradores.com.br/artigos/o-poderoso-papel-da-musica-na-sociedade
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sozinho ou interagindo apenas pelas redes sociais mexe com nosso psicológico — mas não há evidências de que 
mexa com o cérebro dos seres humanos, sociais por natureza. 

O que muda, emocionalmente? Quem tinha alguma tendência a fobia social, por exemplo, pode 
apresentar algum grau do transtorno se não tiver oportunidades de interagir durante muito tempo. Quem é 
mais extrovertido, por outro lado, pode estar doido para gastar energia socializando e, quando puder, vai voltar 
a fazê-lo com todo prazer. "Isso depende muito da estrutura de personalidade de cada pessoa", afirma Rossano 

Cabral Lima, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). 

"Muitas vezes as pessoas mais introvertidas costumam ser também mais tímidas, mais inseguras, têm mais 
medos. Então, para lidar com tudo isso que a pandemia reforça — a solidão, a insegurança com a saúde, com o 

emprego —, o impacto é maior para essas pessoas. Precisam de um cuidado maior pelos colegas, pela família 
e, no limite, por um profissional da saúde." Lima ressalta o impacto na saúde mental dos adolescentes 
naturalmente mais tímidos e fechados. "Se a gente está falando de jovens que têm essas características ou 

personalidade, é importante que tenham um suporte em casa de pessoas que compreendam a necessidade de 
ficar mais sozinho, mas que abra pontes para não deixar isso se transformar numa barreira intransponível", 
aconselha. Ele relata que, em seu consultório de psiquiatria, recebe queixas frequentes de pacientes jovens que 
prefeririam não voltar às aulas presenciais, por exemplo. 

Parece então que nem todo mundo está empolgado para a volta "ao normal". Não mesmo. Aliás, o 
psiquiatra enxerga uma retomada de socialização diferente da qual estávamos acostumados. Sabe aquela ideia 
de que, depois que todo mundo estiver vacinado, vai ser quase um Carnaval eterno no Brasil todo? Lima aposta 

que, inicialmente, pode até haver um boom de reencontros, de comemorações atrasadas de aniversários que 
foram só um bolinho no Zoom durante um bom tempo, de viagens e de grandes festas adiadas. Passada a 
euforia inicial, ele vê relações cada vez mais mediadas pelas redes sociais — não necessariamente de uma 

forma negativa, mas uma entrada mais contundente da comunicação virtual nas nossas vidas. Natal em família 
com ligação em vídeo para quem não pôde se deslocar? Tá valendo. Trabalho remoto em um dia de sintomas 
de gripe? Também. 

Ainda acho que vai ser esquisito voltar a encontrar muita gente. Devo me preocupar? Se você 

está sentindo dificuldade em interagir com grandes grupos desde já, e tem medo de perder a sociabilidade 
quando puder ver mais gente ao vivo, vale pensar no que está causando esse problema. Será que não é apenas 
a falta de assunto porque não tem nada muito diferente acontecendo na vida nestes tempos esquisitos? O 

podcast "This American Life", da rádio pública norte-americana NPR, por exemplo, dedicou um episódio inteiro 
à falta de algumas coisas que nem imaginávamos que perderíamos na pandemia. Entre elas, a fofoca. Poder 
jogar conversa fora sobre fatos completamente banais e sem importância faz falta, e não há nem material para 

fofocar durante a pandemia. Outro problema que pode estar te impedindo de socializar é o cansaço causado 
pelas longas chamadas de vídeo. Conhecida como Zoom fatigue, essa exaustão é real e tem distanciado muita 
gente de interações sociais. Lima alerta que vale fazer um esforcinho para manter os laços virtualmente e, se 
necessário, procurar ajuda profissional. 

Atenção às crianças. Um grupo mais suscetível a problemas decorrentes da pouca socialização por um 
período prolongado são as crianças. "Elas têm que interagir, principalmente se pensarmos em crianças de dois, 
três, quatro anos, e aprender a negociar com outras crianças, para desenvolver o que a gente chama de teoria 

da mente. É preciso aprender que tem outras pessoas com outras intenções, diferentes das dela", afirma 
Fischer, do Idor. Isso é ainda mais essencial na primeira infância, afirma a psicóloga Maria Beatriz Martins 
Linhares, professora associada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. "Até os seis anos de idade, 

nós temos grandes ganhos desenvolvimentais. São nossas janelas de oportunidade para o desenvolvimento, 
onde os estímulos precisam ser muito bem cuidados. Não só estímulos materiais, mas sociais. O face a face, o 
olhar, o sorriso, a expressão facial, a conversa, a linguagem. Até os dois anos, a criança desenvolve a 
capacidade de comunicação. E eu preciso do outro para falar", diz ela, que também é pesquisadora do Centro 

de Pesquisa Aplicada em Primeira Infância, da Fapesp. A boa notícia é que a criança é muito plástica, ou seja, 
tem capacidade adaptativa grande e pode recuperar essas perdas. Para isso, a especialista afirma que é 
essencial criar memórias e ambientes positivos para os pequenos. Brincar de faz de conta, de escolinha e 

lembrar dos colegas com fotos da turma são sugestões. 
Idosos também têm suas particularidades. O processo degenerativo do cérebro, que ocorre 

naturalmente com a idade, pode ser retardado com algumas atividades que acabam ficando de lado na 

pandemia. O cuidado com a saúde do idoso faz com que esse seja um dos grupos mais isolados e, 
consequentemente, com menos estímulos sociais. "Depois de certa idade, nós perdemos algumas funções e fica 
mais difícil de lembrar de algumas coisas. Quando você tem menos interação com outras pessoas, seu cérebro 
não vai praticar algumas coisas bem importantes, como memória, estimulação e interação", diz Fischer. Ele 

sugere conversas por vídeo, fazer passeios ao ar livre quando possível (com distanciamento, claro), atividades 
manuais, como recorte de gravuras, e exercícios de memória no dia a dia. 

 
Veja mais em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/18/e possivel-desaprender-a-socializar-depois-de-um-ano-em 

quarentena.htm?cmpid=copiaecola  

 
 
 

 
 
 

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/18/e%20possivel-desaprender-a-socializar-depois-de-um-ano-em%20quarentena.htm?cmpid=copiaecola
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2021/02/18/e%20possivel-desaprender-a-socializar-depois-de-um-ano-em%20quarentena.htm?cmpid=copiaecola
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Item 2 
[...] 

"Ainda não temos evidência suficiente para perceber qual será o impacto concreto nas competências sociais 
das pessoas. Contudo, sabemos que crises e desastres usualmente trazem necessidades de contacto social 
mais aprofundado", explica ao Contacto a socióloga portuguesa Bárbara Barbosa Neves.  

A professora da Universidade de Monash, na Austrália – país que no final de 2019 enfrentou uma vaga 
inédita e destrutiva de incêndios – traça a comparação possível, face às poucas evidências que ainda existem 

sobre o impacto da covid-19 em termos de socialização. 

Os investigadores da Universidade do Luxemburgo, que estão a conduzir um inquérito à população, 
acreditam que a continuação do distanciamento social mudará a forma como vivemos as nossas vidas e nos 
relacionamos uns com os outros. Mas mesmo com as alterações impostas pelo momento atual, Bárbara 
Barbosa Neves lembra que os estudos demonstram que "o apoio social é um dos fatores importantes de 

sobrevivência em desastres e crises" e que o confinamento imposto pode trazer uma necessidade redobrada 
desse apoio.  

"A maioria das pessoas estarão agora a sentir os efeitos negativos do isolamento e até de alguma solidão e 

é provável que haja uma vontade acrescida de sociabilidade, de nos encontramos face-a-face e com mais 
frequência com familiares e amigos, de partilharmos mais momentos de qualidade com outros".  

Apesar disso, admite que qualquer evento que implique um isolamento social obrigatório, em que as 

pessoas se habituaram a estar fechadas e ganharam, em alguns casos, medo de voltar à rua, pressupõe um 
"período de transição". "É normal que algumas pessoas (embora normalmente uma minoria) demonstrem 
algum receio de voltar a um estado 'normal', sobretudo aquelas que possam ter perdido algum familiar nesta 
pandemia ou que estejam inseridas num grupo de risco". Porém, para a socióloga isso não significa que nos 

tenhamos desabituado da presença uns dos outros e sublinha que a importância do contacto social é de tal 
forma fundamental para os seres humanos que a "OMS alterou a terminologia de 'distanciamento social' para 
'distanciamento físico' para reiterar a sua importância". 

Mas se é certo que essa é uma necessidade humana, também é verdade que a possibilidade de se ser 
contagiado por terceiros e o medo daí decorrente terá consequências na forma e no grau de sociabilidade 
atuais. "Não sabemos quem tem o vírus e sabemos que o distanciamento físico é fundamental para 

combatermos a pandemia, logo é normal que haja alguns momentos de desconfiança social", reconhece a 
investigadora portuguesa, ressalvando que ainda não existem dados suficientes para saber a representatividade 
do 'medo' entre as pessoas.  

"A investigação preliminar que temos mostra que a maioria está ansiosa para voltar a socializar e não o 

contrário. Contudo, em algumas pessoas que, por exemplo, sofrem de solidão prolongada (não diretamente 
associada com a pandemia), vemos comportamentos que se pautam por alguma passividade nos 
relacionamentos". 

Bárbara Barbosa Neves reforça que é preciso lembrar o impacto das ligações sociais nas diferentes 
vertentes da vida humana. "Para termos boa qualidade de vida, bem-estar e prevenir um conjunto de doenças 
é extremamente importante. É também importante percebermos como sociedade que a solidão pode afectar 

qualquer um de nós e tem causas e consequências sociais". 
Mas porque o medo, ainda que expectável, não tem de ser mais forte que a necessidade da sociabilidade, a 

investigadora dá como exemplo as ações de solidariedade espontâneas e voluntárias que se têm constituído em 
paralelo. "Embora culpar o 'outro' seja mais fácil, pois dá-nos algum controlo social sobre a nossa própria 

situação e cria algo ou alguém externo que possamos acusar, a verdade é que na maioria dos casos temos 
assistido a grande solidariedade social dentro de comunidades. Claro que as crises podem trazer à superfície o 
pior e o melhor de nós. Porém, depois de alguns momentos iniciais de individualismo e egoísmo (como adquirir 

quantidades desnecessárias de alimentos) que aumentam desigualdades sociais, temos visto solidariedade 
social".  

https://www.wort.lu/pt/sociedade/como-vamos-reaprender-a-socializar-convivendo-com-o-medo-do-v-rus-e-do-outro-
5ebd7c3dda2cc1784e35dc13 

 

https://www.wort.lu/pt/sociedade/como-vamos-reaprender-a-socializar-convivendo-com-o-medo-do-v-rus-e-do-outro-5ebd7c3dda2cc1784e35dc13
https://www.wort.lu/pt/sociedade/como-vamos-reaprender-a-socializar-convivendo-com-o-medo-do-v-rus-e-do-outro-5ebd7c3dda2cc1784e35dc13
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Item 3 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-

desconectados-do-mundo-real.shtml 
 

 

Unicamp - SEMANA I 
Prof. Vanessa 

 

Texto 1 - “Vivo daquilo que os outros não sabem de mim” (Han, 2014b, p. 9). 

Assistimos hoje a uma exigência omnipresente de transparência, sobretudo associada ao discurso público 
sobre a liberdade de informação. Mas esta exigência não é algo historicamente original do nosso tempo. Os 
fundamentos teóricos da transparência, na ótica de Han, parecem ter sido elaborados por Platão e reformulados 

e reivindicados por Jean-Jacques Rousseau. [...] 
Desde o início do texto que o autor analisa várias figuras da transparência da sociedade atual. A linguagem 

torna-se transparente: formal, maquinal, sem ambivalência. O tempo torna-se transparente: não há 

espontaneidade, destino, acontecimento ou liberdade. A ação torna-se transparente: operacional, calculada, 
direcionada, controlada. A política desaparece e dá lugar à administração das necessidades sociais; 
transparente, perde a cor, a negatividade do segredo, torna-se opinião descolorida. O pensamento torna-se 

transparente: não há tempo para contemplar, apenas se pode calcular. O juízo torna-se transparente: o 
pensamento degenerou em cálculo e perdeu-se a negatividade do deixar e do esquecer. A transparência impõe-
se mesmo à alma humana, que se positiva – o amor transforma-se em pornografia, porque não há lugar 
possível para a negatividade da dor, do sofrimento ou da paixão, e o espírito (Geist) perde a sua vida, não 

chega a poder ou a ser. Também a comunicação é coagida pela transparência. 
https://journals.openedition.org/cp/913 

 
Texto 2 - Desconstrução 

Tiago Iorc 

Quando se viu pela primeira vez 
Na tela escura de seu celular 
Saiu de cena pra poder entrar 

E aliviar a sua timidez 
Vestiu um ego que não satisfez 
Dramatizou o vil da rotina 

Como fosse dádiva divina 

Queria só um pouco de atenção 
Mas encontrou a própria solidão 
Ela era só uma menina 

Abrir os olhos não lhe satisfez 
Entrou no escuro de seu celular 
Correu pro espelho pra se maquiar 

Pintou de dor a sua palidez 
E confiou sua primeira vez 
No rastro de um pai que não via 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-desconectados-do-mundo-real.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/25/interna_gerais,532336/exagero-de-tecnologia-deixa-criancas-e-adolescentes-desconectados-do-mundo-real.shtml
https://journals.openedition.org/cp/913
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Nem a própria mãe compreendia 
No passatempo de prazeres vãos 

Viu toda a graça escapar das mãos 
E voltou pra casa tão vazia 
Amanheceu tão logo se desfez 

Se abriu nos olhos de um celular 
Aliviou a tela ao entrar 

Tirou de cena toda a timidez 

Alimentou as redes de nudez 
Fantasiou o brio da rotina 
Fez de sua pele sua sina 
Se estilhaçou em cacos virtuais 

Nas aparências todos tão iguais 
Singularidades em ruína 
Entrou no escuro de sua palidez 

Estilhaçou seu corpo celular 
Saiu de cena pra se aliviar 
Vestiu o drama uma última vez 

Se liquidou em sua liquidez 
Viralizou no cio da ruína 
Ela era só uma menina 
Ninguém notou a sua depressão 

Seguiu o bando a deslizar a mão 
Para assegurar uma curtida 

https://www.letras.mus.br/tiago-iorc/desconstrucao/ 

Escolha uma das situações abaixo para produzir seu texto 
 

Proposta 1 – Considerando os textos motivadores e seu conhecimento de mundo, redija um texto de 
opinião posicionando-se acerca da seguinte reflexão: “As relações são trocadas pelas conexões, nas quais os 
indivíduos acham o próprio reflexo de si (narcisismo), já que se tem a possibilidade de excluir aquilo que não se 

curte ou contraria suas expectativas, visto que o igual não pesa e muito menos magoa”. 
No seu artigo de opinião, você deve: 
a) identificar e explicitar os dois principais posicionamentos sobre a questão tratada; 

b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto em que o autor expõe seu posicionamento 

diante de algum tema atual e de interesse de muitos. É um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre 
o assunto abordado, portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de 

informações coerentes e admissíveis. 
 

Proposta 2 
 

 
 

Como jornalista e conhecedor do conceito de “sociedade da exposição”, redija UMA CRÔNICA 
ARGUMENTATIVA,  a qual fará parte de uma edição sobre os padrões de comportamento “construído” nas 
redes sociais. 

 

a) O ponto de partida deve ser um fato vivido ou presenciado no seu cotidiano; 

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

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

Perfazendo-se de poucos personagens, ou em muitos casos isentos deles, a crônica argumentativa tem 
como principal eixo temático fatos corriqueiros inerentes ao cotidiano social, político ou cultural. Desta feita, o 

cronista, lançando mão de sua criatividade imaginativa, incrementa-os com toque de bom humor e ironia, de 
modo a permitir que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que lhes parece relativamente óbvio. 

https://www.letras.mus.br/tiago-iorc/desconstrucao/
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FUVEST - SEMANA I 
Prof. Nathan 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes fragmentos de textos. 
 
1. Alguns conceitos filosóficos encaixam-se apropriadamente no âmbito da vida moderna: nunca pensou-se 

tanto acerca do sentido de tudo o que nos rodeia, o sentido de tudo ser como está e acontecer da forma como 

vemos, pois hoje o conhecimento não é monopolizado como já o foi. 
Há séculos que uma geração critica sua anterior por seus valores, que já não são mais os mesmos. Essa 

mudança decorre de um processo natural de adaptação do modo de vida que surge através da tecnologia, por 
exemplo, ou até mesmo de uma constatação filosófica, como o “carpe diem”. 

Na esfera pessoal, o advento dos meios de comunicação em massa – e a rapidez na troca de informações – 

colocou, como nunca antes, os valores sociais (conservadores) em xeque, forçando a sociedade a driblar a 
corrupção da moral. As relações interpessoais já não são tão duradouras, porém se dão de forma intensa e são 
eficientes para o ser humano à medida que satisfaz suas necessidades. 

 
https://esteeomeusangue.wordpress.com/2009/05/23/a-efemeridadetransitoriedade-dos-fatos-

dos-valores-das-relacoes-e-seus-efeitos-no-ser-humano/ 

 
2. “Um viciado em Facebook se gabou para mim, dizendo que ele havia feito 500 amigos num dia. Minha 

resposta foi que eu tenho 86 anos, mas não tenho 500 amigos, então presumidamente, quando ele fala 

“amigo” e quando eu falo “amigo” nós não estamos querendo dizer a mesma coisa” 
O relato é do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que vai fazer 90 anos em 2015. (...) Bauman 

defende a tese da sociedade líquida. Líquida no sentido de que as relações, com o passar do tempo, estão 

ficando cada vez mais superficiais e o contato entre os indivíduos é cada vez menor. Uma de suas mais 
famosas frases é que “as relações escorrem entre os dedos”. Essa perda de valores, porém, não se traduz em 
seus estudos em uma falta ou uma necessidade de recuperar aspectos do passado, mas sim em uma 

necessidade de reinventar e redefinir os valores da atualidade. Nada é permanente. 
 

https://www.oconhecimento.com.br/relacoes-liquidas-diferencas-entre-amizades-reais-e-virtuais/ 

 
3. Os contatos online têm uma vantagem sobre os offline: são mais fáceis e menos arriscados — o que 

muita gente acha atraente. Eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar. Casos as coisas fiquem 

“quentes” demais para o conforto, você pode simplesmente desligar, sem necessidade de explicações 

complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. Atrás do seu laptop ou iPhone, com fones no 
ouvido, você pode se cortar fora dos desconfortos do mundo offline. Mas não há almoços grátis, como diz um 
provérbio inglês: se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades 

necessárias para estabelecer relações de confiança, as para o que der vier, na saúde ou na tristeza, com outras 
pessoas. Relações cujos encantos você nunca conhecerá a menos que pratique. O problema é que, quanto mais 
você busca fugir dos inconvenientes da vida offline, maior será a tendência a se desconectar. 

 

http://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/ 

 

Proposição 
 
Nesta época chamada de pós-moderna, muito tem se discutido sobre os rumos das relações humanas e do 

amor. Apesar de seu prestígio cultural, o amor deixou de ser um puro momento de encanto para, muitas vezes, 

se tornar um peso: “Quando é bom, não dura, e quando dura, já não entusiasma” O ideal do amor no qual a 
sociedade é fixada, herdado do romantismo, tornou-se contraditório com a "paixão pelo efêmero", e a 
necessidade de reinventá-lo. 

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 efemeridade dos 
relacionamentos do século XXI”. 

 
Sugestão de leituras complementares 

http://ojs.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/7606/4568 
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/zygmunt-bauman-o-pensamento-do-sociologo-da-modernidade-

liquida.htm 

https://esteeomeusangue.wordpress.com/2009/05/23/a-efemeridadetransitoriedade-dos-fatos-dos-valores-das-relacoes-e-seus-efeitos-no-ser-humano/
https://esteeomeusangue.wordpress.com/2009/05/23/a-efemeridadetransitoriedade-dos-fatos-dos-valores-das-relacoes-e-seus-efeitos-no-ser-humano/
https://www.oconhecimento.com.br/relacoes-liquidas-diferencas-entre-amizades-reais-e-virtuais/
http://ojs.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/7606/4568
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/zygmunt-bauman-o-pensamento-do-sociologo-da-modernidade-liquida.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/zygmunt-bauman-o-pensamento-do-sociologo-da-modernidade-liquida.htm
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UFU - SEMANA I 

Prof. Vanessa 
 

Orientações  

 
Leia com atenção todas as instruções.  

 

A) Você encontrará duas situações para fazer sua redação.  
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA. 
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  

G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema e ao gênero que 

escolheu, sua redação será penalizada. 
 
Texto 1 - Nativos digitais: o impacto da pandemia na geração da instantaneidade 
 

As marcas que entenderem o delicado equilíbrio entre o real e o digital como registro da 
Geração Z serão capazes de empatizar 

 

A Geração Z, ou simplesmente GenZ, nascida em meados dos anos 90 e sucessora dos Millenials, já 
representa mais de 30% da população mundial. São aproximadamente 2,47 bilhões de jovens conectados, que 
há tempos demonstram uma visão de mundo e um comportamento de consumo distinto das demais gerações. 

Entendê-los, indo além dos estereótipos clássicos de nativos digitais multiplataformas, é uma questão chave 
para os profissionais de marketing que atuam com o segmento que regerá o futuro das nações. 

Para começar, a pesquisa Barômetro Kantar Covid-19, revela que o principal desejo dessa faixa etária da 
população é ver atitude, proatividade para um mundo melhor. Eles são inclusivos e abominam qualquer tipo 

de discriminação. Conscientes de sua responsabilidade social e ambiental, essa geração traz à consciência 

coletiva a empatia como “marca registrada”. 
 

Por dentro da Geração Z 
 
E o que buscam esses jovens, quando o assunto é comportamento e consumo, em um mundo afetado pela 

contaminação do novo coronavírus? 
A Geração Z quer começar do zero, esse é o desejo dos jovens até 25 anos, reconstruir a sociedade! Uma 

geração altamente motivada e cheia de recursos está refazendo as instituições da sociedade e repensando as 
normas sociais, segundo o relatório Culture Next, focado no comportamento de consumo e na atitude social 

dessa geração, divulgado pela plataforma de streaming Spotify. 
É fato que a pandemia impulsionou comportamentos emergentes entre esses jovens. O surgimento de 

novas plataformas online acompanhada das “queridinhas” da geração ganharam uma nova dimensão para 

atender as necessidades desse público, então privado pelo contexto de isolamento social. 
O TikTok segue no ranking dos mais acessados. Durante a quarentena a plataforma funcionou como um 

“lugar de alívio” e “combate ao tédio” para sua comunidade, pois através de milhares de expressões pessoais 

publicadas diariamente através de vídeos e memes, a plataforma converteu a expressão pessoal em uma 
comunidade empática, onde se torna possível ver como outras pessoas estão vivendo e superando a 
quarentena. 

Embora desenvolvido para os negócios, o Zoom, serviço de conferência, colaborou significativamente com 

os jovens da GenZ. Rapidamente a plataforma se transformou em um ambiente para sediar aniversários, mas 
também foi muito utilizada para encontros de jovens empreendedores, sem falar de ter sido a sede de muitas 
aulas universitárias. 

“Na verdade, as plataformas tecnológicas não apenas oferecem a oportunidade de descobrir, mas também 
permitem que a geração Z colabore, crie e compartilhe, venda e promova seu trabalho de forma 
independente.” – relatório Next Culture 

Enquanto isso, a Houseparty, aplicativo lançado em 2016, saltou de seu 304º ranking na App Store da 

Apple para o primeiro lugar. De um aplicativo de rede social descontraído para conversar com os amigos, a 
plataforma se tornou um “salva-vidas” legítimo para pessoas inesperadamente presas em ambientes fechados, 
declarou Sima Sistani, cofundadora do aplicativo. 

Adquirido pela Epic Games, dona do blockbuster Fortnite, a nova integração com o aplicativo Houseparty 
traz uma inovadora tecnologia onde o usuário pode conversar por vídeo com amigos enquanto busca uma difícil 
Vitória Royale. 

E por que isso se torna tão atraente para essa geração? 
Os jogos também têm sido o abrigo para os “quarenteners”. Diferente do que pensam outras gerações, os 

jogos são sobre construir comunidades e amizades, e por que não para fazer festas também? Isso explica o 
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sucesso da integração Fortnite & Houseparty. A construção de um modelo híbrido e integrativo de 
entretenimento através do eSport se estabelece abrindo oportunidades para as marcas se conectarem e 

engajarem com esses jovens. 
Como ficam as relações de consumo? 
Em se tratando de marcas, quais são as expectativas dessa geração e quais marcas mais conectam com 

ela? 

Segundo a pesquisa Barômetro Kantar Covid-19, quando o assunto é consumo, 48% dos jovens dessa 

geração acreditam que as marcas precisam servir de exemplo e guiar uma mudança mundial positiva; e 35% 
esperam que essas empresas usem conhecimento para explicar e informar seus consumidores. 

Assim, as marcas que desejem construir relacionamento com os consumidores da GenZ precisam transmitir 
confiança e transparência, e o momento é agora. 

Essa expectativa não é de fato uma novidade, entretanto, se esses jovens já selecionavam e consideravam 

marcas que têm consciência coletiva e responsabilidade social & ambiental, agora, com a pandemia, mais do 
que nunca o que eles querem ver é essa atitude na prática. Afinal, eles esperam que as empresas e marcas que 
consomem ajudem a sociedade a passar por tudo isso construindo um mundo melhor e mais igualitário para 
todos. 

Para conectar com o coração dessa geração, as marcas que têm criado empatia com os consumidores 
são as que possuem posicionamentos claros e atitudes socialmente responsáveis. A GenZ declara, inclusive, 
estar disposta a pagar mais caro por produtos “ecofriendly” e sustentáveis. 

Entretanto, é importante lembrar que as marcas devem ser genuínas ao adotar causas e de fato praticar 
aquilo que defendem em toda a sua cadeia, do desenvolvimento a produção, caso contrário além de serem 
desconsideradas por eles, podem cair na “boca” dos micro influenciadores, porta vozes ativos da nova geração. 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/01/27/nativos-digitais-geracao-z-impacto-da-pandemia-instantaneidade/ 

 

SITUAÇÃO A – Suponha que você esteja em uma aula de produção textual e seu(sua) professor(a) deseja 
testar sua capacidade de resumir um texto, sem alterar o ponto de vista do autor. Levando-se em consideração 
as características desse gênero textual e o texto mencionado, redija um resumo do texto “Nativos digitais: o 

impacto da pandemia na geração da instantaneidade”.   
 
SITUAÇÃO B – Em 2020, a Vivendi Brand Marketing divulgou o estudo “GEN Z & Entertainment” que 

revelou, entre tantas informações importantes, que a autenticidade está na lista de preferências para as 

marcas, sendo que 61% do público da Geração Z prefere que as marcas apresentem pessoas reais em seus 

anúncios versus 39% que preferem que as campanhas sejam estreladas por celebridades. 
 

Coloque-se como um consumidor da geração Z e redija uma CARTA DE SOLICITAÇÃO ao representante 
de sua marca preferida, solicitando modificações na abordagem das propagandas da marca e argumentando 
para que ele entenda que o delicado equilíbrio entre o real e o digital como registro dessa geração tornará a 

empresa capaz de empatizar e, assim, de criar conexões genuínas e experiências relevantes para os jovens. 
 

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. 
 

 
“Room in New York”(1932), de Edward Hopper 

 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/01/27/nativos-digitais-geracao-z-impacto-da-pandemia-instantaneidade/
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https://www.quora.com/What-is-the-worst-thing-about-the-city-of-Tokyo 

 

Fascínio e medo se misturam quando se nota como as fronteiras entre o humano e a tecnologia se 
encontram cada vez mais diluídas, considerando o acelerado desenvolvimento da comunicação em escala 
global. Ao mesmo tempo em que se observa a ampliação das oportunidades de contato entre as pessoas, nem 

sempre a realização presencial da interação se confirma. Assusta o abastecimento da autossuficiência virtual 
como cultura dos “novos tempos”. Se, por um lado – justiça seja feita –, muitas relações de hoje nasceram no 
ambiente virtual e prosperaram, convém também atestar a existência de uma parcela representativa de 
interações que permanece encapsulada no ambiente digital. Também chama a atenção a performance dos 

dispositivos linguísticos, que promovem, mas também atrapalham, a subjetividade humana à luz do código 
tecnológico vigente. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/ 

 
Minhas lágrimas escorrem 

sobre um teclado 
que não consegue digitar: 
sauddddaaadeeessSSSSSSSS… 

“Lágrimas cibernéticas”, de Joãozinho da Vila 
 
A humanidade gerou a tecnologia para gozar a vida em abundância. O lado nefasto do desenvolvimento 

técnico ocorre quando ele corporifica o congelamento dos afetos, via robotização do ser. Terceirizar a 
interioridade humana, entregando-a ao comando automático em destaque nas máquinas, significa arcar com 
um sério risco alienador. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/ 

 

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. 

 
A falta de comunicação na era da informação  

 
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 1 
 

Foi aprovada em 2004 a Lei de Inclusão Social, que obriga as empresas, que possuem mais de 100 
funcionários, reservarem de 2% a 5% para os deficientes. Mesmo assim, portadores de necessidades especiais 

se deparam com dificuldades para conquistar uma vaga no mercado. De acordo com o Presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência CONADE, Alexandre Carvalho, um dos maiores obstáculos 
que os deficientes tem enfrentado é o preconceito por parte dos colegas de trabalho.Além disso, os ambientes 

de trabalho precisam passar por uma adaptação, como instalar rampas de acesso e alargamentos de portas, 
sem contar a dificuldade de comunicação, quanto as pessoas cegas e surdas.  

 

(https://www.ibccoaching.com.br/portal/mercado-trabalho/deficientes-fisicos-mercado-trabalho/)  

https://www.quora.com/What-is-the-worst-thing-about-the-city-of-Tokyo
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/a-crise-da-comunicacao-na-era-da-informacao/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/mercado-trabalho/deficientes-fisicos-mercado-trabalho/


 

 
12 

Texto 2 
 

É hora de cumprir a determinação, de maneira eficiente, econômica e que proteja os interesses de sua 
empresa. Muitas empresas, apesar dos seus esforços, têm encontrado dificuldades para desenvolver projetos 
bem estruturados, que cumpram as exigências da Lei de Cotas. Elas esbarram nas discriminações do passado. 
Deficientes com freqüência eram excluídos, pela própria família, do ensino com qualidade e do convívio social. 

Pessoas com diferentes tipos de deficiência podem exercer praticamente qualquer atividade profissional. Nesta 

fase de transição, entretanto, encontrar mão-de-obra qualificada tem sido um desafio. 
(https://www.deficienteonline.com.br/a-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia-fisica-no-mercado-de-trabalho___45.html)  

 
Texto 3 

 
O número de evasão escolar dos deficientes físicos, devido à dificuldade que encontram para concluir do 

trajeto Casa/Escola, é   cerca de 25% segundo o Censo Escolar de 2015. Mesmo assim, as negligências em 

relação às políticas públicas seguem altas, pouco é feito a respeito e quem sonha em se formar segue apenas 
no sonhar. 

https://falauniversidades.com.br/as-dificuldades-de-deficientes-no-transporte-publico/ 

 
Texto 4 

 
A procuradora do trabalho Ludmila Reis Brito Lopes chama a atenção para a importância de sensibilizar 

todos os setores para a questão:  “A gente não quer ter que acionar ninguém judicialmente. O que a gente 

quer é que as empresas entendam a importância da inclusão, mas inclusão verdadeira e não apenas contratar 
para cumprir cota, até mandando a pessoa ficar em casa. Se não, não se cumpre o objetivo de inserção no 
mercado de trabalho para garantir cidadania, aponta. Cumprir a cota é pouco. Mas nem elas estão sendo 
cumpridas.  O que agrava o problema é a resistência das companhias, que procuram subterfúgios para se livrar 

da obrigação. Dizem que estão tentando contratar, mas não conseguem porque não aparece ninguém ou 
porque não acharam gente qualificada. A encenação se repete nos mais diversos setores. Muitas colocam 
anúncios em veículos de comunicação só para dizer que estão tentando e colocam até número de telefone 

falso, condena.”  
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2018/04/01/interna-trabalhoeformacao-

2019,670201/deficiencia-x-mercado-trabalho.shtml. 

Texto 5 

  
http://mixsaudelife.blogspot.com/2010/04/portadores-de-necessidades-especiais-no_3145.html 

 
Repertório sócio cultural: “ Desafios para incluir a pessoa com deficiência física no mercado de 

trabalho”  

A preocupação com a inclusão social do deficiente físico é pauta constante da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, que protege os deficientes por meio das Recomendações 99, 111, 150 e 168 e das Convenções 
111 e 159, ambas ratificadas pelo Brasil. Aqui, além da Constituição Federal, que prevê inúmeros instrumentos 
de proteção aos deficientes, há a Lei 7.853/89, a Lei 8.213/91 e o Decreto 3298/99. 

A legislação brasileira determinou que as empresas obedeçam às exigências legais a fim de preencher a 
cota de deficientes prevista no artigo 93, da Lei 8.213/91. A regra, embora em vigor há mais de 15 anos, é 
desconhecida por muitos empresários. Há algumas empresas que até conhecem a legislação, desconhecendo, 

porém, qual a melhor forma de se adaptar às regras. 

https://www.deficienteonline.com.br/a-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia-fisica-no-mercado-de-trabalho___45.html
https://falauniversidades.com.br/as-dificuldades-de-deficientes-no-transporte-publico/
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A legislação determina uma cota de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
com deficiência nas empresas com 100 ou mais empregados, nas seguintes proporções: até 200 empregados, 

2%; de 201 a 500, 3%; de 501 a 1.000, 4%; e de 1.001 em diante, 5%. 
O sistema de cotas possui alguns aspectos interessantes. Um deles prevê que a empresa somente pode 

dispensar um empregado inserido no sistema de cota se ocorrer a contratação de um substituto em condição 

semelhante. Ocorre que muitas empresas têm encontrado dificuldade em contratar profissionais especializados 
com deficiência ou até mesmo com o mínimo de preparação paras as vagas disponíveis. Outras, de forma 

bastante desonesta, se baseiam neste mesmo argumento para não contratá-los. 

Também existem deficientes que não conseguem um emprego digno por falta de capacitação profissional. 
Eles enfrentam inúmeros obstáculos diariamente, como o preconceito, a dificuldade do acesso pelo transporte 
público ou pelas vias públicas (falta de rampas, ausência de semáforos para deficientes visuais, corredores 
estreitos, entre outros), impedindo que se especializem e se preparem para o mercado de trabalho. 

Outro problema encontrado é a falta de comunicação entre as empresas, os sindicatos e a Secretaria da 
Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

O prazo de adaptação às regras impostas pelo Ministério do Trabalho muitas vezes é exíguo, impedindo 

que a empresa se adapte rapidamente ao sistema de cotas. Isso porque, para algumas empresas, de fato 
faltam no mercado de trabalho os profissionais capacitados. Os sindicatos, por sua vez, não possuem listas de 
seus associados que poderiam ser admitidos por meio das cotas. E o Ministério do Trabalho ainda não tem 

como avaliar se as argumentações empresariais são verdadeiras ou não, aplicando indiscriminadamente, por 
conseguinte, multas que variam de R$ 1,2 mil a R$ 140 mil. 

No entanto, existem algumas soluções que poderiam e deveriam ser adotadas em primeiro plano. Para as 
empresas, o ideal é estarem conscientes da necessidade de contratação e integração desses empregados e 

fazerem uma avaliação interna dos cargos para verificar quais deles podem receber o deficiente. Uma das 
formas de buscar profissionais é procurar instituições que se dediquem à capacitação e formação de 
trabalhadores deficientes físicos e oferecer treinamentos especializados após a contratação. 

Para os deficientes, é interessante procurar junto a sindicatos os nomes das empresas que possuem mais 
de 100 empregados e encaminhar seus currículos com as habilidades profissionais. Existe ainda um programa 
do Ministério do Trabalho chamado Consórcio Social da Juventude, que atende pessoas com deficiência. 

Os sindicatos poderiam fazer um banco de dados tanto dos deficientes (dados pessoais e qual o tipo de 
deficiência, habilidades profissionais e área de atuação) quanto das empresas, além de disponibilizarem seus 
murais para comunicação entre empregados e empregadores. Também poderiam negociar normas destinadas à 
melhoria das condições de trabalho dos deficientes físicos nos Acordos Coletivos. 

É bom ressaltar que deverá constar no contrato de trabalho, expressamente, que a contratação do 
deficiente é pelo sistema de cotas, de acordo com o artigo 93, da Lei 8213/91, Lei 10.098/2000 e Decreto 
3298/99. Após a contratação, é necessária a adaptação do espaço físico, como rampas, acesso à empresa, 

adaptação das mesas e utensílios de trabalho, entre outros, bem como conscientização de todos os empregados 
acerca da importância da inclusão social do deficiente e da responsabilidade social da empresa. Os empregados 
antigos, aliás, devem estar preparados para recepção dos novos colegas. 

Na maioria dos casos, inclusive, é possível que a avaliação periódica do desempenho profissional tenha os 
mesmos critérios entre deficientes e demais empregados. Com a contratação, só existirá o “sistema ganha-
ganha”. Além da empresa e do deficiente, ganha o País, com a diminuição do desemprego e maior inclusão 
social. Além disso, dentro da empresa, os empregados certamente se orgulharão da proposta da empresa, além 

de criar um ambiente inovador e satisfatório a todos. A empresa, certamente, terá um real ganho de imagem 
perante seus subordinadores, fornecedores, clientes e comunidade, sem contar em possível aumento de 
produtividade. 

(https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/sem-categoria/o-deficiente-fisico-e-o-mercado-de-trabalho/)  

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo- argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema 
Desafios para incluir a pessoa com deficiência física no mercado de trabalho apresentando proposta de 

ações que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 
 

ITA - SEMANA II 
Prof. Yuri 

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

abaixo. 

"a evolução tecnológica e os relacionamentos pessoais no século XXI" 
 

Item 1 
 

A gente usa a tecnologia para facilitar as nossas vidas. A cada dia, novas ferramentas e aplicativos são 
inventados e invadem nosso cotidiano sem pedir licença. Em contrapartida, “fazemos de tudo”, desprendemos 
esforços para conseguirmos o tempo que a gente diz nunca ter, e quando conseguimos, lá estamos nós, presos 

e grudados como zumbis em nossos celulares, tablets e notebooks. A verdade é que cada vez mais estamos 
reféns da tecnologia. 

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/sem-categoria/o-deficiente-fisico-e-o-mercado-de-trabalho/
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Com a tecnologia, temos a vontade de querer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Estarmos em um 
lugar e logo receber uma atualização de amigos que estão te convidando para outro lugar, e neste outro lugar 

ser chamado para um outro evento e assim por diante. 
Querer estar “em todas” é uma das falsas sensações que a tecnologia nos provoca. No fim acabamos por 

não aproveitar nenhum momento em sua totalidade e talvez isto nos cause a sensação de constante ansiedade. 
Aquela sensação de que sempre algo está nos faltando. Já parou para pensar que tempos atrás essas 

sensações não existiam? 

Esta enxurrada de informações acaba nos condicionando para sempre estarmos em busca do novo, de 
novo e de novo. Mal acabamos de comprar algo, e logo surge uma nova versão do mesmo produto. A mídia nos 

impõe direta ou indiretamente o que temos que possuir para estarmos “atualizados” com o mundo. Nosso 
círculo social nos sugere que devemos possuir certos bens para sermos aceitos, e por aí vai. 

As relações humanas nunca mais serão como antes, tudo é mediado por ela. A tecnologia nos faz pensar 

que estamos mais próximos, quando, na verdade, estamos mais distantes. 
Disponível em:  http://verbumconteudo.com.br/tecnologia/somos-refens-da-tecnologia  

 
Item 2 

TECNOLOGIA x RELACIONAMENTO HUMANO 

Hoje as pessoas se encontram robotizadas dominadas pela tecnologia. Onde está o relacionamento 
humano em tempo real? Devo cientificar que não sou contra a tecnologia, precisamos dela, pois, com o advento 
da internet a comunicação hoje  é em tempo real,  mas é fato que toda a humanidade está dependente e 
escravizada por ela. Nesse momento você pergunta como assim? Eu te respondo. O ser humano está se 

desumanizando, não existe mais um coloquio olho a olho. Nas ruas cada transeunte passa pelo outro 
totalmente desconectado com o mundo exterior, quando não está com um fone no ouvido, está com os dedos 
colados nos teclados e os olhos na tela do celular conectado as redes sociais, assim acontece também em 

grupos de amigos no colégio, universidades,  bares e restaurantes e o mais grave para mim é na família (...) 
 

Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/5704495 

 
Item 3 

 

 
 

Disponível em: https://blogdafer.com.br/?p=113  

 
 

 
 
 
 

 
 

http://verbumconteudo.com.br/tecnologia/somos-refens-da-tecnologia
https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/5704495
https://blogdafer.com.br/?p=113
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Unicamp - SEMANA II 
Prof. Vanessa 

 
Texto 1 - Reality shows, fama e a máquina de reatrolimentar solidão na era das massas 
Por LIDIA ZUIN 

 
Mais um ano, mais uma edição do Big Brother Brasil. Mas esta não vai ser mais uma crítica aos reality 

shows e sim uma análise sobre a solidão e o isolamento, duas palavras que ganharam muita força no último 

ano devido à pandemia de covid-19. Nem por isso esses temas são novidade — como demonstra o historiador 
francês Georges Minois no livro "História da Solidão e dos Solitários" (2019), publicado pela Editora Unesp. O 
autor, já conhecido por outros títulos como "História do Futuro" e "História do Suicídio", nos oferece um 
panorama sobre como a solidão foi buscada e percebida ao longo dos séculos no Ocidente. Com ele, viajamos 

no tempo desde a antiguidade pagã — na qual se constituiu a ideia do homem como um animal social — até a 
solidão devota dos padres do deserto, e então chegamos na solidão intelectualizada do Humanismo, no 
individualismo do Liberalismo no século 19, desembocando no cenário contemporâneo de 7 bilhões de solitários 

conectados. 
Em linhas gerais, Minois comenta que a solidão completa nunca foi algo interessante ou mesmo viável para 

os seres humanos. Seja pelo seu significado cultural e social ou pelas afetações psicossomáticas que o 

isolamento completo pode causar, entendeu-se que mesmo eremitas precisavam de um pouco de comunidade 
para se apoiarem nas tarefas diárias ou mesmo para um mínimo de socialização pelo bem-estar psíquico. Isso, 
no entanto, não poupou todas as pessoas de um isolamento infligido pela comunidade (expulsos e 
excomungados) ou por si mesmo. Vemos exemplos de intelectuais como Descartes ou Rousseau, que 

enxergaram na solidão a oportunidade para filosofar e o único exílio possível para ser quem realmente se é — e 
não quem se deve ser para ganhar aceitação em sociedade. Rousseau gastou muito tempo tentando persuadir 
os outros de que ele não era uma má pessoa por ser um homem solitário. Não era um misantropo. Só que 

todos os seus esforços elucidativos acabaram fazendo com que amigos como Hume, Grimm e Voltaire 
rompessem com ele, no fim das contas. 

Em seus escritos, como "Rousseau juiz de Jean-Jacques", ele ponderou o fato de os solitários não serem 

aqueles que odeiam a humanidade e por isso se afastam dela, mas aqueles que "amam o repouso e a paz, (...) 
fogem do tumulto e do ruído. (...) Qualquer um que se baste a si mesmo não quer fazer mal a quem quer que 
seja." Isto é, "o verdadeiro solitário", escreve Minois, "não é o que foge da presença dos outros, mas o que 
compreendeu a diferença irremediável entre o que se é, ou se crê ser, e o que se parece ser. Confinado em sua 

própria consciência, ele faz dessa solidão uma virtude." Citando diretamente Rousseau, então, o historiador 
comenta que "o homem civil quer que os outros fiquem contentes com ele, o solitário é forçado a ser ele 
mesmo, ou sua vida é insuportável. Assim, o segundo é forçado a ser virtuoso, e o primeiro pode ser somente 

um hipócrita.” 
O solitário, portanto, é aquele que busca por uma liberdade dificilmente conquistada nas cidades, onde 

"sempre somos solicitados por vizinhos, clientes, amigos; não podemos nunca ser nós mesmos, é preciso 

sempre fingir: 'Eles não choram nem riem segundo seus próprios sentimentos, mas em função do sentimento 
dos outros; agem, pensam e vivem como estranhos [a si mesmos].' As pessoas se medem de alto a baixo, se 
julgam umas às outras. Pode-se dizer que, literalmente, na cidade, o inferno são os outros." Apesar disso, não 
é todo mundo que se dá bem com a solidão e com a perene convivência consigo mesmo, e, por isso, optar pela 

"hipocrisia" da convivência faz mais sentido para alguns. 
Consequentemente, solitários foram muitas vezes vistos como pessoas egoístas ou mesmo arrogantes, que 

não aceitavam ceder às convenções da vida em sociedade e que acabavam se isolando como selvagens. Só 

que, a partir do século 20, com a instauração da era das massas, tivemos um ponto de virada no qual uma 
pessoa seria capaz de encontrar, em um curto passeio pelo centro da cidade, muito mais pessoas do que um 
camponês da Idade Média conseguiria encontrar em toda a sua vida. Desde então, somos forçados a pegar 

trens e ônibus lotados nos horários de pico — e tentar encontrar na superlotação um mínimo de dignidade física 
para nossos corpos e psíquica para nossas mentes. Vivemos em uma época de superlotação e não menos 
solitária; vivemos em um momento no qual o isolamento se tornou um luxo pago com dinheiro. 

Na confusão dos valores pós-modernos, do hiperconsumismo e do constante apelo para que estejamos 

sempre conectados, sociabilizados e compartilhando, solidão e felicidade se tornam antíteses, uma vez que a 
sociedade contemporânea é aquela que "rompeu os laços tradicionais que entravavam a liberdade — 
corporações, casamentos etc —, defendeu a autonomia, e que, de outro lado, se indignou com a persistência da 

solidão." Somos uma sociedade que vivenciou historicamente processos de emancipação e liberação feminina, 
por exemplo, além do culto meritocrático do self-made man, que empurra o indivíduo a esforçar-se para se 
tornar um símbolo de sucesso profissional enquanto suprime suas relações pessoais e sua saúde mental. 

Minois comenta que, se por um lado, temos SOS Amizade "porque a solidão é um sofrimento", de outro, 
temos sites e aplicativos de encontros "porque a solidão é a oportunidade, em todo caso para aqueles que 
fazem parte do clube muito exclusivo do 'trio humor-alegria-prazer de viver'". Se, por um lado, países como o 
Reino Unido fundam um Ministério da Solidão, por outro, empresas como o Tinder ou OkCupid lucram em cima 

da tentativa de formar casais e proporcionar encontros que só continuam acontecendo enquanto o indivíduo 
está disponível e, portanto, sozinho e/ou insatisfeito. 

Minois não aborda a questão da poligamia em seu contexto atual, porém, ele traz à tona o argumento de 

Gilles Lipovetsky que, desde 1983, evocava que os distúrbios psicológicos que enfrentamos na 
contemporaneidade são mais ligados ao narcisismo do que a um desvio de caráter: "Homens e mulheres 

https://tab.uol.com.br/colunas/lidia-zuin
https://tab.uol.com.br/colunas/lidia-zuin


 

 
16 

aspiram sempre igualmente à intensidade emocional das relações privilegiadas, porém, quanto mais a espera 
for forte, mais o milagre da fusão parece tornar-se raro, e, em todo caso, breve. Quanto mais a cidade 

desenvolve as possibilidades de encontro, mais os indivíduos se sentem sós; quanto mais as relações se tornam 
livres, emancipadas das antigas restrições, mais a possibilidade de conhecer uma relação intensa se faz rara. 
Em todo lugar se encontra a solidão, o vazio, a dificuldade de sentir, de ser transportado para fora de si; daí 
vem uma fuga na direção das 'experiências' que apenas traduz a busca de uma 'experiência' emocional forte. 

Por que não posso, pois, amar e vibrar? Desolação de Narciso, por demais programado em sua absorção em si 

mesmo para poder ser afetado pelo Outro, para sair de si mesmo, e, entretanto, insuficientemente 
programada, já que ele ainda deseja um relacional afetivo.". 

Minois também traz as reflexões de Lipovetsky no sentido de que apesar de termos tentado romper com a 
moralidade e estruturas antigas, não fomos suficientemente preparados para lidar com toda essa liberdade que 
nos tornou carrascos de nós mesmos. À primeira vista, esse argumento pode parecer moralista e conservador, 

assim como se sugerisse que voltássemos a cultivar os valores antigos e tradicionais, mas talvez o cerne da 
questão esteja mais no nosso despreparo para viver a partir desses novos modelos do que necessariamente a 
impossibilidade de mudarmos. 

"Psicologicamente perturbado, o Eu investe cada vez mais no corpo, e por causa disso cresce sua solidão: 

obcecado por sua saúde, sua higiene, sua boa forma, sua beleza, seu 'look', 'o corpo designa nossa identidade 
profunda'; o indivíduo vigia o menor sinal de decrepitude, faz esporte, consome em excesso produtos 
farmacêuticos. O Eu é cada vez mais o corpo, e o corpo é o que nos distingue, nos separa, nos isola." 

O fato de as últimas edições do BBB estarem incluindo participantes que são influenciadores digitais ou 
mesmo celebridades massivas apenas arremata essa costura de voyeurismo e mecânica da fama que 
desumaniza, objetifica, erradica o indivíduo que, em última instância, tenta curar sua solidão buscando conexão 

com os outros que também querem se conectar com a sua essência mais exposta e, no fim, também acabam 
tão mal sucedidos quanto o próprio ídolo. 

Mais do que cair numa conclusão moralista ou até mesmo resgatar o discurso sobre privacidade na Internet 
já bem elaborados em documentários como "O dilema das redes", o que vemos aqui é que o mesmo desejo de 

se relacionar, de ser um animal social, permanece presente hoje — agora explorado e transformado em 
armadilha comercial e existencial, sustentada por novas tecnologias que retroalimentam a solidão através da 
exposição. 

[...] 
O fato de a edição de 2021 do BBB já estar causando tantas polêmicas e desilusões pode ter a ver com 

isso. Ao colocarmos pessoas já públicas numa casa em que elas são 24 horas vigiadas, não apenas adentramos 

sua intimidade como descobrimos que o excesso de exposição acaba por transformar esses indivíduos em 
estereótipos, personagens que tentam passar conexão, empatia e verdade, mas que acabam apenas gerando 
mais solidão para si mesmos e para os outros que não mais se reconhecem naquele espelho que é falso. 

https://tab.uol.com.br/colunas/lidia-zuin/2021/02/04/reality-shows-fama-e-a-maquina-de-reatrolimentar-solidao-na-era-das-massas.htm 

 

Escolha uma das situações abaixo para produzir seu texto 
Proposta 1 – Redija um resumo do texto “Reality shows, fama e a máquina de reatrolimentar solidão na 

era das massas”.  
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. 
 

Proposta 2 
 

Texto 2 

 

https://tab.uol.com.br/colunas/lidia-zuin/2021/02/04/reality-shows-fama-e-a-maquina-de-reatrolimentar-solidao-na-era-das-massas.htm
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Texto 3 - Um pilar essencial na felicidade são as relações sociais. As pessoas que têm mais interações 
sociais face a face estão mais satisfeitas e têm um melhor estado de saúde em comparação com aquelas 

com uma rede social limitada. Por outro lado, a comunicação através de plataformas digitais nos permite nos 
expressar e construir a comunidade, mas parece ter um efeito negativo no bem-estar das pessoas que 
não têm uma rede de apoio. 

[...] 
Intervenções baseadas em plataformas sociais virtuais podem ser uma oportunidade para conectar e 

superar barreiras de comunicação. Elas também podem reduzir o isolamento e a solidão indesejada que alguns 

indivíduos sofrem. Este é o caso dos idosos que vivem sozinhos em suas casas e têm apoio limitado. 
Alguns estudos afirmam que o contato através de redes sociais virtuais parece não estar diminuindo o contato 
face a face, mas reforçando-o. 

Em um artigo recente, Jennifer Chipps e sua equipe de pesquisa revisaram a eficácia de programas 

baseados em tecnologias digitais para reduzir o isolamento social em pessoas idosas. Muitas dessas 
intervenções visavam fortalecer os laços sociais preexistentes e aumentar as oportunidades de intercâmbio 
social. No entanto, os autores apontam que a heterogeneidade das intervenções e a falta de rigor metodológico 

de alguns programas não permitem conclusões sólidas. 
 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/redes-sociais-aumentam-nossa-solidao.html 

 
Utilizando as informações e reflexões acima (textos 2 e 3) e seu conhecimento de mundo, redija uma 

CARTA DO LEITOR posicionando-se sobre o texto 1 “Reality shows, fama e a máquina de reatrolimentar 

solidão na era das massas”. Você pode se dirigir à autora ou aos editores da publicação. 
A carta de leitor é um gênero que atende a diversos propósitos comunicativos, como opinar, elogiar, 

reclamar, reivindicar, criticar, entre outros. Encontrada frequentemente no meio jornalístico, a carta de leitor 

apresenta um comentário e/ou opinião sobre determinado assunto lido nos periódicos. A argumentação e a 
interlocução presentes nesse texto têm por finalidade convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. 
 

FUVEST - SEMANA II 
Prof. Raul 

 
TEXTO I 

Cibercondria: a saúde em segundo plano 
 

[…] Indubitavelmente, a Internet revolucionou os modelos de comunicação, permitindo também que novas 

formas de entretenimento fossem desenvolvidas, assim como o acesso às informações dos mais variados 
conteúdos. A World Wide Web remodelou também os antigos padrões de relacionamentos, seja por meio das 
redes sociais, dos fóruns ou dos programas de interação em tempo real, disseminados também nos celulares. 

Não apenas essas modificações foram provocadas pelo avanço da cibercultura como também o acesso à saúde 
foi reformulado para novos padrões. Atualmente, é possível, por exemplo, verificar resultados de exames de 
sangue no endereço eletrônico do laboratório ou acessar sites sobre saúde mental e de planos de saúde sem 
sair de casa. Apesar dos diversos benefícios da Internet para a saúde humana, outra manifestação 

psicopatológica (vinculada ao campo eletrônico) vem sendo discutida, além da dependência de jogos 
eletrônicos, Internet, cibersexo e celular: a cibercondria. O nome é um neologismo dos termos ciber e 
hipocondria. Apesar de parecer ofensivo, pesquisadores revelam que a intenção é que a etimologia da 

cibercondria não seja compreendida como sendo pejorativa. 
 

Disponível em: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/como-a-industria-farmaceutica-prejudica-a-sua-vida.html (Adaptado) 

 

TEXTO II 

 
 

Disponível em: https://ateotalamo.wordpress.com/2011/09/25/hipocondria/ 

 
 
 

 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/06/redes-sociais-aumentam-nossa-solidao.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/como-a-industria-farmaceutica-prejudica-a-sua-vida.html
https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2019/04/hipocondria.png
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TEXTO III 
A cada 10 brasileiros, 8 tomam remédio por conta própria, diz pesquisa 

A automedicação é praticada por 79% dos brasileiros com mais de 16 anos. É o que revela pesquisa do 
ICTQ (instituto de pós-graduação para profissionais do mercado farmacêutico), feita em setembro deste ano, 
em 129 municípios das cinco regiões do país. Para o cardiologista Marcos Vinícius Gaz, do Hospital Israelita 
Albert Einstein, o fácil acesso é uma das razões para o uso indiscriminado de remédios no Brasil. O índice de 

quem admite tomar remédio sem prescrição médica chega a 91% na faixa etária de 25 a 34 anos. Foram 

ouvidas 2.126 pessoas, e a margem de erro do levantamento é de dois pontos. “Qualquer pessoa pode comprar 
um analgésico no balcão da farmácia como se fosse um chiclete. Muitas vezes, até sem a orientação do 

farmacêutico”, afirma o médico. 
Disponível em: https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-

brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa 

 
TEXTO IV 

Perigos do DR. Google 
1. Concluir que tem uma doença 

Você faz uma busca a partir dos seus sintomas e já se convence nos primeiros textos, que apontam um 
determinado problema de saúde. Não leva em conta que há sintomas parecidos para diferentes doenças. Já 
procura o médico desesperado, achando que a doença é fatal, quando o caso pode ser uma simples virose 

1. Interpretar exames de forma errada 
Você pega o resultado de um laudo de imagem ou de laboratório e, em vez de levar ao médico, vai 

primeiro ao Google. Exames têm termos médicos que um leigo dificilmente consegue interpretar. Ao se basear 

no que lê na internet, você pode ser levado ao erro 
1. Ficar confuso e mudar o tratamento 

Enquanto se trata de um problema de saúde, você recorre ao Google para tirar uma dúvida e, por conta 
própria, muda a forma de tomar o remédio, inclui outra medicação ou adere a uma solução alternativa. O risco 

é grande de você comprometer todo o seu tratamento ou até piorar suas condições 
1. Ignorar uma doença grave 

Você digita seus sintomas e pronto, lá vem um site com conteúdo tranquilizador mostrando que se trata de 

uma virose simples, que não há necessidade de ir ao médico. Você simplesmente confia nisso, ignorando a 
possibilidade de que você possa ter algo grave, o que só um médico poderia diagnosticar 
1. Se automedicar 

Diante de um problema de saúde que você julga bobo, simples, você busca a solução na internet. Uma 

pomadinha aqui, um anti-inflamatório ali e pronto: problema resolvido. Será? Além de se autodiagnosticar, 
você vai tomar um remédio por conta própria, o que pode ter consequências sérias para seu organismo e ainda 
complicar seu problema 

1. Seguir tratamento alternativo 
Em vez de ir ao médico, você vai ao Google pesquisar sobre um problema. Vê várias pessoas elogiando 

uma receita caseira. O risco é você aderir a um tratamento sem a menor comprovação científica e deixar de 

começar a tomar logo o medicamento mais indicado para seu caso. 
 

Disponível em: https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-
na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html (Adaptado) 

 

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: 

 

Cibercondria, um efeito colateral da contemporaneidade 
 
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 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.  

https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa
https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2018/10/151566-a-cada-10-brasileiros-8-tomam-remedio-por-conta-propria-diz-pesquisa
https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html
https://www.gazetaonline.com.br/bem_estar_e_saude/2017/07/veja-seis-riscos-na-hora-de-consultar-o-dr-google-1014084078.html
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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. 
 

Consequências das ocupações desordenadas decorrentes de invasões irregulares e loteamentos 

clandestinos 
Hébia Machado* 

 

Infelizmente, as ocupações irregulares se tornaram um problema muito comum nos dias atuais, trazendo 
sérios reflexos nas áreas ambientais e urbanísticas, além de graves e inevitáveis consequências relacionadas à 
segurança pública. 

Não restam dúvidas de que o Direito à Moradia é garantido pela Constituição da República (artigo 6º), mas 
para ele seja exercido de forma adequada e digna, imprescindível que sejam observados requisitos mínimos 
urbanísticos, sociais, ambientais e econômicos. 

A ocupação desordenada, ou seja, aquela proveniente de invasões irregulares ou de loteamentos 

clandestinos, por ser completamente dissociada da necessidade de observância destes parâmetros mínimos, 
certamente, gera um espaço para o exercício da moradia. Todavia, trata-se de uma moradia desqualificada, 
incapaz de ser exercida de forma plena e digna. 

É notório o fato de que a população com menor poder aquisitivo acaba se estabelecendo em áreas de 
menor valorização econômica. E também é certo que referidos terrenos costumam estar localizados em áreas 
relevantes, do ponto de vista ambiental, ou até mesmo, em espaços caracterizados pela presença de risco 

geológico. Infelizmente, não são incomuns as notícias de deslizamentos de encostas, as quais resultam em 
irreparáveis perdas humanas, além de prejuízos econômicos significativos para as populações envolvidas. 

Ações humanas relacionadas à ocupação desordenada também têm como resultado indesejável o 
desequilíbrio do ecossistema. Espaços caracterizados pela presença de relevante valor ambiental (áreas de 

preservação permanente, reserva legal, mata atlântica) são usualmente alvos de invasões irregulares e de 
loteamentos clandestinos, causando danos ao equilíbrio ecológico. Neste sentido, acertada a afirmação do ex-
Ministro do Meio Ambiente, José Carlos de Carvalho, no sentido de que os loteamentos realizados de forma 

irregular são responsáveis pela ocorrência de uma degradação ambiental definitiva. 
Além das inegáveis consequências ambientais decorrentes da ocupação desordenada, esta lógica invertida 

de planejamento urbano também abre espaço para a ocorrência de prejuízos urbanísticos bastante gravosos. 

Na medida em que as pessoas mais desprovidas financeiramente se estabelecem em locais cada vez mais 
distantes do centro da cidade, as obras de infraestrutura passam a ter um valor muito mais significativo. 
Todavia, as obras públicas normalmente são realizadas em áreas de maior retorno imobiliário, contribuindo 
para a manutenção da situação de precariedade nas comunidades originadas de ocupações irregulares. 

Sem uma sustentabilidade na ocupação do solo, através da implementação de uma infraestrutura básica 
(saneamento, calçamento, conexão com meios de transporte, etc), a comunidade fica restrita à informalidade. 

Com efeito, as pessoas residentes em comunidades carentes, diante da ausência de adequada prestação de 

serviços públicos e da limitação da perspectiva de evolução social, passam a viver, de uma certa forma, à 
margem da sociedade. 

Tal contexto de carência urbanística e social, inevitavelmente, abre espaço para o agravamento da questão 

da segurança pública, influenciando decisivamente no aumento da violência urbana. 
Assim, as políticas públicas devem considerar as consequências danosas advindas de um planejamento 

urbano inadequado ou inexistente, priorizando a adoção de medidas necessárias ao desenvolvimento 
sustentável das cidades e ao atingimento de suas funções socioambientais. 

 
*Analista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bacharela em Direito. Pós-graduada em Direito 

Público. Pós-graduada em Direito Privado. Pós-graduada em Direito Processual Civil. 
 

Disponível em: https://hebiamachado.jusbrasil.com.br/artigos/519458867/consequencias-das-ocupacoes-desordenadas-decorrentes-
de-invasoes-irregulares-e-loteamentos-clandestinos 

SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma 
CARTA ao prefeito de sua cidade mostrando a importância da criação de medidas que reduzam os impactos da 

urbanização na sociedade brasileira. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma 

NOTÍCIA que mostre os problemas decorrentes da ocupação desordenada presente na sua cidade.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://hebiamachado.jusbrasil.com.br/artigos/519458867/consequencias-das-ocupacoes-desordenadas-decorrentes-de-invasoes-irregulares-e-loteamentos-clandestinos
https://hebiamachado.jusbrasil.com.br/artigos/519458867/consequencias-das-ocupacoes-desordenadas-decorrentes-de-invasoes-irregulares-e-loteamentos-clandestinos
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UnB - SEMANA II 
Prof. Renato 

 

TEXTO I 
 

“(...) Dispomos de um número incessantemente aumentado de objetos e de lazeres: não se vê a sociedade 
mais radiante por isso. Consome-se três vezes mais energia que nos anos 1960: a quem faremos crer que 

somos três vezes mais felizes? A ideia é justa: o Produto Interno Bruto não é a Felicidade Nacional Bruta, a vida 

boa não pode ser confundida com o avanço consumista. (...)” 
 

(LIPOVETSKY, Gilles. Trad. Maria Lucia Machado. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: Cia. das 
Letras. 2009.) 

 

TEXTO II 
 

É desejo de todo homem ... viver feliz, 
mas quando se trata de ver claramente o 
que torna a vida feliz, 

eles tateiam em busca da luz; 
de fato, uma medida da dificuldade de 
atingir a vida feliz 

é que, quanto maior a energia que um 
homem gasta empenhando-se por ela, 
mais dela se afasta 

caso tenha errado em algum ponto do 
caminho... 

 

Sêneca, “Sobre a vida feliz” 
 

TEXTO III 

O quebrador de pedras 
Era uma vez um simples quebrador de pedras que estava insatisfeito consigo mesmo e com sua posição na 

vida. Um dia, passou diante de uma rica casa de um comerciante. Através do portal aberto, viu muitos objetos 

valiosos e luxuosos, além de importantes figuras que frequentavam a mansão. 
“Quão poderoso é este mercador!”, pensou o quebrador de pedras, sentindo inveja e desejando ser como o 

comerciante. 

Para sua grande surpresa, repentinamente tornou-se o comerciante, usufruindo mais luxos e poder do que 

jamais tinha imaginado, embora fosse invejado e detestado pelos menos poderosos e ricos que ele. 
Certo dia, um alto oficial do governo passou à sua frente na rua, carregado em uma liteira de seda, 

acompanhado por submissos atendentes e escoltado por soldados que batiam gongos para afastar a multidão. 

Todos, não importando quão ricos, tinham que se curvar à sua passagem. 
“Quão poderoso é este oficial!”, pensou. “Gostaria de poder ser um alto oficial!” 
Então ele se tornou o alto oficial, carregado em sua liteira de seda para qualquer lugar que fosse, temido e 

odiado pelas pessoas a sua volta. 
Como era um dia de verão quente, o oficial sentiu-se muito desconfortável na suada liteira de seda. Olhou 

para o sol. Este fulgia orgulhoso no céu, indiferente a sua reles presença abaixo. 

“Quão poderoso é o Sol!”, ele pensou. “Gostaria de ser o Sol!” 
Então tornou-se o Sol. Brilhando ferozmente, lançando seus raios para a Terra, sobre tudo e todos, 

crestando os campos, amaldiçoado pelos fazendeiros e trabalhadores. Mas, um dia, uma gigantesca nuvem 
negra ficou entre ele e a Terra. E seu calor não mais pode alcançar o chão e tudo que havia sobre ele. 

“Quão poderosa é a nuvem de tempestade!”, ele pensou. “Gostaria de ser uma nuvem!” 
Então tornou-se a nuvem, inundando com chuva campos e vilas, causando temor a todos. Mas, 

repentinamente, ele percebeu que estava sendo empurrado para longe com uma força descomunal. Era o vento 

que fazia isso. 
“Quão poderoso é o vento!”, ele pensou. “Gostaria de ser o vento!” 
Então tornou-se o vento de furacão, soprando as telhas dos telhados das casas, desenraizando árvores, 

temido e odiado por todas as criaturas da Terra. 
Mas, em determinado momento, encontrou algo que não foi capaz de mover nem um milímetro, não 

importasse o quanto ele soprasse em sua volta, lançando rajadas de ar. Assombrado, viu que o objeto era uma 
grande e alta rocha. 

“Quão poderosa é a rocha!”, ele pensou. “Gostaria de ser uma rocha!” 
Então tornou-se a rocha. Mais poderoso do que qualquer outra coisa na terra, eterno, imóvel. Mas, 

enquanto estava lá, orgulhoso de sua força, ouviu o som de um martelo batendo em um cinzel sobre uma dura 

superfície, e sentiu a si mesmo sendo despedaçado. 
“O que poderia ser mais poderoso do que uma rocha??!!”, pensou, surpreso. 
Ele olhou para baixo de si e viu a figura de um quebrador de pedras. 

Conto popular chinês. Disponível em: http://www.metaforas.com.br/metaforas/metaf20011103. 
 

 

Considerando que os textos das provas objetivas e os apresentados acima têm caráter unicamente 

motivador, redija uma dissertação a respeito do tema a seguir:  
 

O que há de errado com a felicidade? 
 

http://www.metaforas.com.br/metaforas/metaf20011103
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ENEM - SEMANA III 
Prof. Nathan 

 

INTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  

– O texto definitivo deve ser escrito à tinta de cor preta, na folha própria, em até 30 linhas.  

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

 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.  
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

 
TEXTO I 

 
Brasil lidera índice de violência contra professores. O que podemos fazer? 
Os casos de violência contra professores dentro das escolas seguem cada vez mais frequentes no país e 

apontam para as consequências na saúde física e emocional de profissionais da Educação 
De acordo com dados de uma pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) sobre violência em escolas com mais de 100 mil professores, o Brasil lidera o ranking de 
agressões contra docentes. Dentre os professores ouvidos, 12,5% afirmaram ser vítimas de agressões verbais 

ou intimidações de alunos. Em São Paulo, segundo levantamento feito pela GloboNews, o número de agressões 
a professores cresceu 73% em 2018 em relação ao ano anterior. Já dados divulgados sobre uma pesquisa feita 
pelo Sindicato dos Professores de São Paulo apontam que mais da metade dos docentes da rede estadual de 

ensino afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão, sendo a mais comum a agressão verbal (44%), seguida 
por discriminação (9%), bullying (8%), furto/roubo (6%), e agressão física (5%).  

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/17609/brasil-lidera-indice-de-violencia-contra-professores-o-que-podemos-fazer 

 
TEXTO II 

 
O professor é um profissional extremamente desvalorizado, tanto do ponto de vista material quanto social 

e simbólico. Para Sandra Tosta, professora da pós-graduação em educação da PUC Minas e doutora em 

antropologia social, essa desvalorização está intimamente ligada à violência. “O professor é um profissional que 
está em extinção, principalmente os da educação básica e de determinadas áreas, como biologia, física, 
química. Digo que a gente está vivendo um apagão de professores. Essa ausência não é só por conta do 
salário, é também uma desistência pelo tanto que ele é desvalorizado e agredido.” 

Segundo números fornecidos pela Secretaria de Estado e Segurança Pública (SESP), são quase 200 crimes 
cometidos mensalmente em escolas públicas e privadas. Dentro dos crimes estão as agressões físicas, verbais e 
brigas entre os próprios alunos. Além disso, nesse número também estão contidas ameaças, injúrias, 

difamação e calúnias. 
Fonte: https://medium.com/@mmoregula/viol%C3%AAncia-contra-professores-%C3%A9-reflexo-da-desvaloriza%C3%A7%C3%A3o-da-

profiss%C3%A3o-49ea7a2f04f4 

 
TEXTO III 

 
 

Com 20 anos de magistério, Paulo Rafael Procópio, de 62 anos, cansou de ouvir falar de casos de violência 

em sala de aula. Nunca imaginou, porém, que, um dia, aconteceria com ele. 

"Por mais que o tempo passe, a gente não consegue esquecer uma violência dessas", afirma o professor de 
História e Geografia. 

No dia 22 de fevereiro de 2019, Paulo estava em sala quando um estudante de outra turma interrompeu a 
aula para falar com a prima. O docente sugeriu a ele que esperasse o fim da aula ou o recreio. 

Foi o suficiente para o rapaz, de 12 anos, reagir com violência e arremessar um caderno na direção do 

professor. Mas, a agressão não parou por aí. Em seguida, deu um soco. E mais um. E mais outro. 
"Se não tivesse me defendido, o estrago teria sido maior", lamenta o professor, que levou seis pontos no 

rosto e dois no supercílio. 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49301295 
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TEXTO IV 

 
Fonte: https://blogs.correiobraziliense.com.br/aricunha/protecao-aos-professores/ 

 
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: 

Caminhos para o combate à violência contra os professores. 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 III 
Prof. Yuri 

 

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

“A questão do lixo na sociedade brasileira”. 

 
Item 1 

 

O lixo que está no oceano pode vir de fontes marinhas, como de navios e da pesca. No entanto, 80% vêm 

de fontes terrestres. Então, esse lixo é seu! As cidades litorâneas, como muitas vezes despejam o lixo direto no 
mar, são grandes responsáveis pelo descarte desse material nos oceanos. Porém, a sujeira jogada nos rios e 
estuários que correm pelo interior do país, eventualmente, também vai parar no mar. 

Além dos impactos na vida marinha e no meio ambiente, o lixo nos oceanos pode te afetar diretamente. 
Sabe aquele feriadão no litoral? Agora imagina como seria se aquela praia linda que você frequenta ficasse 
cheia de lixo. Esse é um dos impactos estéticos associado ao problema. Parte dos plásticos e outros resíduos 

que foram jogados nos oceanos acabam parando na costa e ainda por cima deixam a água imprópria para 
aquele seu banho de mar. Dessa forma, todo o turismo da região é prejudicado. 

Uma solução fácil e pouco utilizada é a reciclagem. De novo esse papo de reciclagem? Pois é, apesar de 
muito falado e simples de fazer, ainda são poucos aqueles que separam seu lixo. No Brasil, apenas 3% do lixo é 

reciclado segundo estimativa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe) em 2014. Reciclar não é nada complicado. Basta ter dois cestos de lixo e separar o que é 
orgânico (restos de alimentos) do que é reciclável (plástico, vidro, papel, etc). O ideal é dar uma lavada nos 

recipientes que você vai reciclar, para retirar os resíduos de alimento. 
Tá, então é só separar o lixo e o problema acaba? Seria ótimo, mas acontece que os programas de coleta 

seletiva não chegam a todas as regiões do país. Em um estudo realizado pelo Cempre, Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem, observa-se que 85% dos brasileiros podem até fazer a separação, mas não vai 
passar um caminhão especial em suas casas para levar o material separado para o destino correto. Ou seja, 
das mais de cinco mil cidades do país, apenas 1055 tem programas de reciclagem.  

Disponível em:https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sera-que-esse-lixo-e-seu,8898d16dc829b925e2709ce67fdbc975a5herp4k.html  
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Item 2 
 

 
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/ofensiva-contra-o-lixo-pais-se-engaja-em-debate-sobre-a-coleta-seletiva 

 
Item 3 
 

O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países 
desenvolvidos, mas ainda tem um padrão de descarte equivalente ao dos países pobres, com envio para lixões 
a céu aberto e pouca reciclagem. É o que mostra uma análise feita pela Associação Brasileira das Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) por ocasião dos seis anos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, comemorados no começo do mês. 

O Brasil produz em média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países 

como Croácia (também 387), Hungria (385) e maior que a de nações como México (360), Japão (354) ou 
Coreia do Sul (358). Mas só destina corretamente pouco mais da metade do que coleta (58%), enquanto esses 
países trabalham com taxas mínimas de 96%. Em termos de destinação do lixo, o Brasil está mais parecido 
com a Nigéria (apenas 40% vai para o local adequado). 

A análise considerou dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, produzido anualmente pela 
Abrelpe (os mais recentes são os de 2014), em comparação com o relatório internacional lançado neste ano 
pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (Pnuma) – o Global Waste Management Outlook – que 

estimou a situação dos resíduos em todo o mundo. 
O estudo global calculou que em todo o mundo 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são produzidas 

anualmente e que 3 bilhões de pessoas (quase 50% da população mundial) não contam com a destinação final 

adequada dos resíduos. 
https://edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s14/ficha-271.pdf  

 
Unicamp - SEMANA III 

Prof. Jacqueline 
 

Proposta 1 
 

Você como cidadão brasileiro ciente que um dos problemas mais constantes em nosso país é a dificuldade 

na oferta de um serviço de saneamento básico eficaz, principalmente quando se trata das regiões mais pobres, 
faz uma reflexão e decidi fazer algo em prol dos moradores da sua cidade após ler o texto abaixo: 
 

A universalização do saneamento básico no Brasil 
 

Um dos grandes desafios do Brasil é universalizar o acesso aos serviços básicos de saneamento com o 
abastecimento de água, e coleta e tratamento de esgoto a todos os lares do país. A meta do Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab) é garantir que, até 2023, 100% do território nacional seja abastecido por água 
potável, e até 2033, 92% dos esgotos estejam tratados. 

Um levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que o país não conseguirá alcançar a universalização do 

sistema nos próximos 20 anos se o trabalho de implantar serviços de água e esgoto continuar no ritmo 
observado. A pesquisa, chamada de Ranking do Saneamento Básico nas 100 Maiores Cidades, inclui os dados 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do ano base de 2012. 

O estudo mostrou que todos os dias são despejados no meio ambiente 5,9 bilhões de litros de esgoto sem 

tratamento algum, gerados nessas cidades, contaminando solos, rios, mananciais e praias, com impactos 
diretos na saúde da população.  As 81 cidades levantadas representam 72 milhões de habitantes, que 
consomem, em média, 129 litros de água por dia, sendo que 80% da água consumida se transforma em 

esgoto, e apenas 36% desse esgoto recebe tratamento adequado. Outras diversas pesquisas comprovam que a 
falta de saneamento impacta de forma negativa os indicadores sociais e a economia, afetando principalmente 
as crianças. 

De acordo com a pesquisa “A falta que o saneamento faz”, encomendada pelo Instituto Trata Brasil a FGV, 
crianças que vivem ou estudam em áreas sem acesso aos serviços de saneamento básico tem redução de 18% 
no aproveitamento escolar. A pesquisa também revela que as principais vítimas da falta de saneamento são as 
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crianças na faixa etária entre 1 e 6 anos, com probabilidade 32% maior de morrerem por doenças relacionadas 
a falta de acesso a esgoto coletado e tratado de forma adequada. 

 
Falta investimento no setor 
Um dos motivos para que o saneamento não melhora no Brasil é a falta de investimento. Para solucionar o 

problema, é preciso investir o que foi arrecadado com os serviços. Houve pouca preocupação na questão de 

infraestrutura de 2011 a 2012. A maior parte das cidades, investiu menos do que 20% da arrecadação. Na 

faixa oposta, nove municípios aplicaram mais de 80% do que arrecadaram em melhorias. Em resumo, o quadro 
mostra que ainda falta muito a ser feito para melhorar o cenário do saneamento básico no Brasil, tanto em 

capitais como nas cidades de regiões metropolitanas e do interior. 
O Brasil não vai conseguir universalizar o saneamento básico na primeira metade do século 21. Estudo 

elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), feito a partir de dados secundários, projeta que 

apenas em 2054 todos os brasileiros terão direito a morar num local com água encanada e tratamento de 
esgoto, até lá devemos fazer a nossa parte em contribuir para a melhoria da situação. 

Disponível em: https://saneamento.com.br/noticias/a-universalizacao-do-saneamento-basico-no-brasil/ 

 
Indignado(a) com a crítica situação da cidade em que você mora decidiu escrever uma carta ao prefeito, 

em nome dos moradores, no qual deve: a) reivindicar para que os problemas relacionados à falta de 
saneamento básico sejam sanados; b) defender a importância desse serviço para a população e c) propor 
possíveis soluções. Para tanto, você deve levar em conta tanto o texto acima quanto os excertos abaixo. 
 

TEXTO I 
 

De acordo com a síntese de indicadores sociais do IBGE (edição de 2019), 37 de cada 100 brasileiros 

residem em domicílio onde falta ao menos um dos serviços de saneamento básico: coleta de lixo, 
abastecimento de água potável por rede de abastecimento ou esgotamento sanitário por rede coletora. 

Entre os mais pobres a situação é pior: seis de cada dez não contam com ao menos um desses três 

serviços em casa. Conforme critério do Banco Mundial, essas pessoas estão abaixo da linha de pobreza, 
dispõem menos de R$ 32 por dia – ou abaixo de US$ 5,50 PPC (paridade de poder de compra) diários, segundo 
o conversor do site do Banco Central (acessado em 29/10 às 15h32). 

As mudanças estabelecidas na legislação do saneamento básico, a partir da Lei nº 14.026/2020, preveem a 

universalização desses serviços até 2033. Os novos prefeitos, que serão eleitos agora em novembro, deverão 

fazer a adaptação dos municípios às exigências da lei para acessar recursos para melhoria do saneamento 
básico, como participar de consórcios regionais com outras cidades na prestação dos serviços, aderir a uma 

agência reguladora e estabelecer novos mecanismos de cobrança. 
No caso dos resíduos sólidos, o governo federal está elaborando um plano nacional após a realização de 

consulta pública. 

A lei prevê que a cobrança municipal deverá estar instituída até 30 de junho, após votação nas câmaras 
dos vereadores. “Imagina iniciar o mandato com desemprego, com redução de salário, com economia fraca e 
ter que instituir cobrança”, assinala Cláudia Lins, supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Social da 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 

Disponível em: https://atilalemos.com.br/2020/11/05/lei-exige-medidas-rapidas-dos-novos-prefeitos-para-o-saneamento-basico/ 

 
TEXTO II 

 
Disponível em: https://autossustentavel.com/2019/03/voce-sabe-quais-os-perigos-do-esgoto-nao-tratado-para-o-consumo-de-agua.html 
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Proposta 2 
 

Preocupado(a) com a precariedade do saneamento básico no Brasil, você, como professor de 
educação ambiental, decide escrever um artigo de opinião a ser publicado em uma revista 
ambientalista acerca da importância da universalização do saneamento básico no Brasil. Para tanto, 

você deve levar em consideração os textos da proposta 1. 
No artigo de opinião, você deve: a) posicionar-se acerca do tema proposto; b) defender o 

porquê ser preciso viabilizar o saneamento básico no país; c) mostrar as consequências da falta 

desse recurso e; d) propor medidas de solução. 
 

FUVEST - SEMANA III 
Prof. Vanessa 

 
TEXTO I 

Sobre a pressa e outros demônios 

Tudo é para agora — e, assim, processos, lutos, ideias e até futuros são encurtados. Esse ritmo frenético gerou 
uma “sociedade do cansaço” e impossibilita o verdadeiro encontro. Mas e se nos libertarmos do tempo para 

exercitar a lentidão? 

 
Somos constantemente confrontados a não perdermos tempos, vivemos apressados, correndo, corações 

acelerados… Acabrunhados por trabalhos que nos privam de nós mesmos, por mil e uma atividades, por 
agendas intermináveis e compromissos infinitos. 

Já não respeitamos o ritmo biológico e natural, o ritmo da vida, da nossa própria vida e da vida dos outros 
seres com as quais nos relacionamos. Assim é que utilizamos, cada vez mais, hormônios e outros produtos 
visando acelerar o crescimento de animais e plantas, utilizados para consumo humano; criamos medicamentos 

para abreviarmos a vivência do luto; e, como já denunciado pelo filósofo alemão Hans Jonas, nossas técnicas 
têm nos possibilitado antecipar e, esgotar, no presente, o nosso futuro e o futuro das gerações vindouras, 
numa voracidade sem limites que coloca em risco o direito das próximas gerações ao recursos naturais 

necessários à manutenção da vida (ar, água, fauna, flora, solo etc.). 
Recentemente o filósofo Sul-coreano Byung-Chul Han denunciou a pressa que caracteriza nossas 

sociedades contemporâneas, por ele denominadas “sociedades do cansaço” que têm produzido seres humanos 
esgotados, cansados, depressivos. Para Han (2017, p. 91), o depressivo é um “sujeito esgotado de si mesmo, 

de lutar consigo mesmo. […] Desgasta-se correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápida ao 
redor de si mesma”. 

https://outraspalavras.net/descolonizacoes/sobre-a-pressa-e-outros-demonios/ 

 
TEXTO II 

Sinal Fechado 
(Paulinho da Viola) 

Olá, como vai? 
Eu vou indo, e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 

Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 

De um sono tranquilo, quem sabe? 

Quanto tempo, pois é, quanto tempo 
Me perdoe a pressa 

É a alma dos nossos negócios 

Pô, não tem de quê 
Eu também só ando a cem 

Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 

Pra semana, prometo 
Talvez nos vejamos, quem sabe? 

Quanto tempo, pois é, quanto tempo 

Tanto coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 

Mas me foge à lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso beber 

Alguma coisa rapidamente 
Pra semana, o sinal 

Eu procuro você, vai abrir, vai abrir 
Prometo, não esqueço 

Por favor não esqueça, não esqueça 

Não esqueço, adeus 
https://www.letras.mus.br/paulinho-da-viola/48064/ 
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TEXTO III 
 

 
https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2015/04/28/pressa-tirinha-de-alexandre-beck/ 

 

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, 
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: O TEMPO NA 
CONTEMPORANEIDADE.  
 

Instruções:  
A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  
Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  

Dê um título a sua redação. 
 

UFU - SEMANA III 

Prof. Renato 
 
REDAÇÃO ORIENTAÇÃO GERAL  
Leia com atenção todas as instruções.  

A) Você encontrará DUAS situações para fazer sua redação.  
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

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

JOSEFA.  

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

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

A noção da amizade na era do Facebook 
Enrique Fibla Gutiérrez 

[...] 

A palavra amigo provém do latim amicus, que deriva, por sua vez, da palavra amore, amor. Trata-se, 
portanto, de uma relação entre duas pessoas cuja chave reside no mútuo entendimento e respeito. Mas, 
sobretudo, embasa-se na existência de uma intimidade com o outro que nos permite compartilhar o que nos 
alegra e nos atormenta de maneira totalmente próxima. Abrimo-nos à amizade porque necessitamos 

compartilhar o que passa pela nossa cabeça, estabelecendo um vínculo de confiança sem o qual estaríamos 
perdidos. Um amigo não é o mesmo que um conhecido, alguém que somente conhecemos superficialmente, a 
quem também respeitamos, mas em quem não confiamos o suficiente para nos abrirmos [...]. 

A confusão vem com a aparição das redes sociais na Internet, um tipo de simulacro de nossas relações 
pessoais onde se cria um alter ego virtual a partir de pequenos retalhos de informação pessoal, fotografias e 
comentários sobre o que fazemos, deixamos de fazer e do que gostamos. A natureza expansiva da rede faz 

com que a única maneira de participar do jogo virtual seja aumentando constantemente nosso número de 
amigos. Solicitando a aceitação de pessoas das quais não conhecemos nada. Faz-se possível o impensável, já 
que podemos chegar a entrar em contato com gente que simplesmente não teríamos conhecido de outra 

maneira. Essa ampliação até o infinito de nosso mapa social é certamente positiva, já que provoca encontros, 

choques e conexões que, de uma maneira ou outra, geram novos conhecimentos e ideias. Ao mesmo tempo, 
entretanto, impulsiona uma cultura de superficialidade que preocupa pelo desapego com a realidade provocado 
pela ferramenta. 

As novas relações que estabelecemos graças à ausência de barreiras físicas na Internet se baseiam na máxima 
do “disparo”, em vez da seleção. Nesse ponto, gostaria de recordar uma citação do escritor Augusto 
Monterroso, que diz: “Desde que começou a falar, o homem não encontrou nada mais gratificante que uma 

amizade capaz de escutá-lo com interesse, seja para a dor, seja para a felicidade”. O importante dessa frase é 
que ressalta a transcendência do interesse e, por extensão, da profundidade de um vínculo para considerá-lo 
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como tal. Nossas amizades virtuais correspondem a esse pensamento? Duvido muito. Sobretudo porque  tudo 
que podemos conhecer do outro e vice-versa não  é nada mais do que uma construção, uma máscara por trás 

da qual não há um rosto, mas simplesmente nada. Não se exige o exercício da sinceridade que implica toda 
amizade verdadeira, um processo no qual não resta outra coisa senão mostrarmos como somos. Tampouco 
recai sobre nós responsabilidade alguma e assim, isentos de deveres, nos encanta nos sentirmos participantes 

fortes do simulacro social que propõe o Facebook. 
O processo de amizade se automatiza, passando a depender de uma breve janela de aceitação como início da 

relação e com constantes opções de valorizar aquilo que se valoriza por meio de botões preconfigurados do 

estilo “gosto”, “não gosto” etc. [...] Mostra-se infinitamente mais fácil entender as relações pessoais como uma 
série de algoritmos de zeros e uns que dão forma a esta ou aquela opinião da web. Essa redução não implica 
uma necessidade de simpatizar-se com o outro, mas sim uma dissecação lógica que permita determinar gostos, 
medos e afinidades sem ter que perguntar, somente consultar o que o computador já fez por nós. A tecnologia 

se converte em um meio que nega a interpessoalidade, mas permite uma comunicação eficazmente imediata. 
(GUTIÉRREZ, Enrique Fibla. Brasil de Fato. Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/5101. Acesso em 2 fev. 2013 [Adaptado].) 

 
SITUAÇÃO A 

Desde a época do filósofo Aristóteles, a amizade é um tema caro à filosofia e a todas as pessoas em geral. 

Com as novas tecnologias, especialmente com a internet e as ferramentas de relações virtuais, tem ocorrido 
uma mudança nos padrões de amizade que coloca o tema em debate.  

Imagine que você tenha sido convidado por uma revista de ampla circulação nacional a discutir o assunto. 

Escreva um artigo de opinião sobre o tema:  
A internet está criando uma cultura de superficialidade nas relações entre amigos? 
 

SITUAÇÃO B 
Considerando o texto apresentado, produza um editorial no qual você apresente a visão de seu jornal 

sobre o tema: A internet está criando uma cultura de superficialidade nas relações entre amigos? 
 

UnB - SEMANA III 
Prof. Raul 

 

A seguir, você tem disponível uma coletânea de textos a serem lidos e analisados antes da construção de 
seu texto, que DEVE SER do gênero DISSERTATIVO. Todos eles, direta ou indiretamente, conectam-se à ideia 

central do recorte temático. Selecione elementos da coletânea na elaboração de seus argumentos. 

Dê um título a sua redação. 
Tema: “Os interesses do indivíduo diante da ética e das necessidades coletivas” 

 
TEXTO I 

ÉTICA RELATIVA E ABSOLUTA 
 

Comportamento ético relativo baseia-se na premissa de que as normas de conduta dependem da situação. 

Seu enfoque é o estado atual do mundo: observa o que existe e constrói a teoria explicativa. A norma ética é 
puramente convencional, mutável, subjetiva. Logo existem várias normas aplicáveis para uma mesma situação. 
Não existem valores universais, objetivos, mas estes são convencionais, condicionados ao tempo e ao espaço. 

Não existem valores a priori: eles são criados conforme seja necessário ou oportuno. 
 

Comportamento ético absoluto baseia-se na premissa de que as normas de conduta são válidas em todas 
as situações. Seu enfoque para explicar o mundo é a razão: constrói a teoria explicativa e vai ao mundo para 

ver sua adequação. Indica racionalmente o que é bom e o que é mau, o que é certo ou errado. Na norma ética 
absoluta, existem valores éticos que podem ser conhecidos e ensinados a priori. 
 

A Ética provém da observância da moral. A norma ética estabelece condutas à moralidade. Para a efetiva 
credibilidade da norma ética, faz-se mister o entendimento: é a moral absoluta (objetiva) ou relativa 
(subjetiva)? Como nas ciências filosóficas, humanas e sociais, tudo é relativo, há, pelo menos, duas correntes 

de pensamento. Para a posição absoluta e apriorista, “os valores não se criam nem se transformam; se 
descobrem ou se ignoram”. 

Extraído do blog assisferreira.blogspot.com 

 
TEXTO II 

 
Egoísmo: 
"O significado exato e a definição do dicionário para a palavra 'egoísmo' é: preocupação com nossos próprios 
interesses. Esse conceito não inclui avaliação moral; não nos diz se a preocupação com os nossos próprios 

interesses é boa ou má; nem nos diz o que constituem os interesses reais do homem. É tarefa da ética 
responder a tais questões."  
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Altruísmo: 
A contrapartida do conceito de egoísmo é o conceito de altruísmo, que deve, consequentemente, significar, 

preocupação com os interesses dos outros. Poder-se-ia dizer, igualmente, que o conceito não inclui avaliação 
moral; não nos diz se a preocupação com os interesses dos outros é boa ou má; nem nos diz o que constitui os 
interesses dos outros. É tarefa da ética responder a tais questões. 
 

Moralidade: 

A moralidade é um código de valores que guia as escolhas, decisões e ações dos homens, e, assim, determina 
o propósito e o curso de sua vida. É um código através do qual ele julga o que é certo ou errado, bom ou mau 

(p. 20; cf. Ayn Rand, "Faith and Force: The Destroyers of the Modern World", in PWNI, p.61; "For the New 
Intellectual", in FNI, p.18). 

Extraído do site aynrand.com.br 

 
TEXTO III 

“Criticamos o individualismo, mas não sabemos pensar e criar o coletivo.” 
Laurence Bittencourt 

 
TEXTO IV 

 
 
TEXTO V 

Capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa imaginando-se nas mesmas 
circunstâncias.  
Capacidade de se identificar com outra pessoa; faculdade de compreender emocionalmente outra pessoa. 

De em+phatos(Gr)+ia(estado de alma) 
Dicionário Informal da Web 

 
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 

O encarceramento feminino tem sido proporcionalmente superior ao masculino nos últimos anos. Essa 

realidade reafirma a orientação punitivista do sistema penal, revela a reprodução de desigualdades e opressões 
de gênero e precariza ainda mais as condições de sobrevivência das mulheres presas. A imposição de 
estereótipos e papeis sociais às mulheres é combustível central no punitivismo e no encarceramento. É 

importante ressaltar que a quase totalidade das mulheres encarceradas foram presas por atos que, mesmo 
classificados atualmente como ilícitos, constituíam como a única possibilidade para sustentar os seus filhos e 
filhas, já que coube a essas mulheres a tarefa de sozinhas, cuidarem e proverem. Nos cárceres femininos, as 

violações de direitos multiplicam-se: péssimo atendimento à saúde das gestantes, lactantes e mães; separação 
abrupta de mães filhos/as, incluindo adoções à revelia; falta de notícias dos/as filhos/as; ausência de materiais 

http://naocusta.com.br/wp-content/uploads/2010/07/artigo102008102622514.jpg
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de uso pessoal e de roupas íntimas; restrições, quando, não raro, impossibilidades, para viver a identidade 
afetiva, psicológica e física; abandono da família e da comunidade. 

A superação do encarceramento em massa caminha junto com a superação em relação ao machismo, ao 
patriarcalismo e é, também, uma luta contra as opressões de gênero. 

 
https://carceraria.org.br/mulher-encarcerada (Adaptado) 

 

TEXTO II 

 
Número de mulheres presas cresce 656%; Brasil é o 4º país que mais prende 

 
Negras, jovens, mães, solteiras e milhares. Atrás das celas do sistema penitenciário brasileiro estão 42.355 

mulheres — 656% a mais em relação ao total registrado no início dos anos 2000, de aproximadamente 6 mil. 
Quarto país que mais prende no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia, o 
Brasil tem penitenciárias superlotadas, onde 45% da população carcerária sequer foi julgada. A falta de 

políticas públicas ameaça o sistema em que as mulheres continuam longe de casa sem prover o sustento e a 
educação dos filhos. Entre os crimes cometidos, o mais comum ainda é de um mercado ilegal paralelo: o tráfico 
de drogas. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/11/interna-brasil,687581/quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml (Adaptado) 

 
TEXTO III 
 

 
https://www.brasildefato.com.br/especiais/mulheres-vozes-encarceradas/  

 
TEXTO IV 
 

A arte pode ajudar a recuperar o que se perde nos piores momentos da vida. É esse o recadoda peça 
‘Banho de Sol’, da Zula Cia. de Teatro, que ficou em cartaz em abril de 2019, no Centro Cultural Banco do 
Brasil. ‘Banho de Sol’ é um projeto que nasceu da mente de mulheres artistas que também são professoras. 
São elas: Talita Braga, Gláucia Vandeveld, Kelly Crifer e Mariana Maioline. Entre 2016 e 2017, elas ofereceram 

aulas de teatro para mulheres privadas de liberdade em Belo Horizonte. A montagem é resultado dessa forte 
experiência. “Ela foi tão transformadora que decidimos fazer esse Banho de Sol aqui fora”, conta Talita. Para a 
atriz, será a oportunidade para compartilhar com o público um pouco do que viveram com as presas. “A gente 

vai trazer para cá, tentar corporificar as memórias e a escrita dessas mulheres. O público precisa topar ter uma 
experiência de empatia”, diz.  

https://culturadoria.com.br/peca-banho-de-sol-volta-com-convite-a-empatia-no-teatro/ (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 
condição feminina no sistema penitenciário brasileiro”, 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 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
30 

ITA - SEMANA IV 
Prof. Rogger 

 
Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 
Bitcoin: modinha, futuro econômico ou um péssimo negócio? 
 

Item 1 

A bitcoin é um problema ambiental? 
 

O consumo elétrico da moeda pode ser pequeno hoje, mas caso continue crescendo, poderá ser um grande 
problema. Em novembro de 2018, a revista Nature revelou que a energia usada para produzir bitcoin é mais do 
que o dobro para extrair cobre, ouro ou platina. A página Digiconomist calcula que uma transação com bitcoin 

consome 340 mil vezes mais do que uma com cartão de crédito. Outro estudo, também publicado na Nature, 
indica que, se as bitcoins se tornarem tão populares quanto cartões de crédito, as emissões de gás carbônico 
para gerar toda essa energia farão a temperatura da Terra subir 2ºC em três décadas - mais do que o 
aceitável, segundo os signatários do Acordo de Paris.  

Por mais que seja virtual, a bitcoin demanda recursos físicos. Há lastros na natureza, como explicou o 
arquiteto Lucas Girard ao TAB em fevereiro. "No setor tecnológico há esse discurso de disrupção, mas quem 
continua oferecendo a infraestrutura básica é o meio ambiente. Quem paga a conta, no fim, é a natureza", 

defendeu. 
Há ainda o problema do descarte. Às 14h desta quinta-feira, 04 de julho, uma bitcoin valia mais de US$ 11 

mil. O alto valor agregado da moeda atrai investidores dispostos a aportar em galpões, repletos de 

computadores projetados apenas para minerar bitcoins, em locais com energia elétrica barata, como no 
Paraguai. 

Muitos desses computadores, quando são desativados, são descartados em lixos comuns. "Ainda não há 
um processo de desmontar a máquina. As peças não podem ser reaproveitadas", comenta Rodrigo Pimenta, 

dono da Hubchain, uma empresa que aluga computadores para mineração de bitcoins. No final de 2018, 
quando a moeda perdeu valor, foram desativados mais de 600 mil computadores no mundo. 

Defensores da moeda, como Andreas Antonopoulos, autor do livro "Internet of Money", defendem, no 

entanto, que a bitcoin pode incentivar o uso de energia limpa. Segundo ele, é possível instalar mineradoras 
próximas a usinas de fontes renováveis com produção excedente para converter a eletricidade em dinheiro. 

Além disso, defensores e pesquisadores de criptomoedas também debatem modelos mais eficientes para a 

produção de bitcoins para que, no longo prazo, ela consuma menos energia.  
Veja mais em https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/04/bitcoins-ja-consomem-mais-energia-do-que-a-suica.htm?cmpid=copiaecola 

 
Item 2 
 

Bitcoin é o termo tendência do momento. A cada dia pipocam novas notícias sobre a moeda digital: entre 
os mais recentes, temos a abertura de uma loja virtual que trabalha com pagamentos exclusivamente em 
Bitcoin, a BitcoinShop.us; a chegada de caixas eletrônicos de Bitcoins, que seriam como casas de câmbio 
automatizadas que permitiriam saques de Bitcoins em dinheiro e como a compra de novas moedas através de 

depósitos financeiros na própria máquina; e a inclusão do termo no Dicionário Oxford, um dos mais importantes 
do mundo. 

O entusiasmo com a novidade, no entanto, pode ser danoso. Existem relatórios de entidades financeiras, 

como o Banco Central Europeu, que mostram que o Bitcoin tem bastantes pontos em comum com esquemas de 
pirâmide, também conhecidos pelo nome de “marketing multinível”. 

Perceba, não estamos falando que comprar Bitcoin seja o mesmo que investir no TelexFree, mas é preciso 

estar consciente de que a Bitcoin ainda é uma moeda em desenvolvimento, sem controle de governos. Por isso 
é preciso estar ciente de que vários problemas podem acontecer, como os roubos ou quem sabe uma brusca 
desvalorização da moeda, que pode acarretar em perdas financeiras pra quem quis usar as Bitcoins como forma 
de investimento. 

É preciso considerar também que o método de criação de Bitcoins baseia-se no poder de processamento da 
sua máquina para “minerar”, através de complexos algoritmos matemáticos, alguns centavos de Bitcoin. 
É como se o Banco Central fosse na sua casa. 

Usuários relatam que cerca de 12 horas de mineração rendem cerca de 0,30 BTC, o que Izzy Nobre, 
vlogueiro que fez uma extensa pesquisa sobre o assunto, argumenta ser um péssimo investimento. Afinal, será 
mesmo que existe lucro nisto, colocando na ponta do lápis o custo da energia gasta nestas 12 horas, o 

desgaste do cooler do computador, entre outros aspectos? Pois é, o assunto ainda é bastante contraditório. 

Um caso interessante de analisar, na ótica do advogado do diabo, é o de um usuário do Reddit que investiu 
10 mil dólares em maquinário para minerar Bitcoins, conquistando meras 300 Bitcoins. Na época, com o pífio 
resultado, ele cansou de perseguir o sonho do dinheiro grátis, perdendo cerca de 70% do seu investimento. 

Será mesmo que vale gastar tudo isso pra minerar dinheiro virtual? Fora que é preciso superar o calor de 
uma central de mineração. Devido ao alto processamento, os computadores ficam superaquecidos a tal ponto 
que dá para usar para desidratar frutas! Cerca de 4 BTC minerados depois, olha o resultado da salada de frutas 

em cima do PC: 
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Chegando ao mainstream 
Enquanto isso, os órgãos de finanças estatais tentam entender como poderão faturar o seu em cima das 

transações em Bitcoins. 
O Ministério Federal de Finanças da Alemanha já reconhece a Bitcoin como uma moeda privada, mas 

insiste que não haverá isenção do pagamento de impostos para quem realizar atividades comerciais aceitando 

Bitcoins. Em junho deste ano, o governo alemão anunciou que o comércio de Bitcoins estaria sujeito a taxas de 
ganho de capital, assim como qualquer outra atividade comercial. Romain Dillet, do TechCrunch, especula que 

o grande interesse dos governos em encontrar formas de regular uma moeda que se propõe exatamente a ser 

politicamente independente pode fazer com que o propósito original da Bitcoin se perca com o tempo. Quem 
sabe ela até chegue a ser eleita como uma moeda internacional, mas provavelmente existirão regulamentações 
locais específicas em cada país. 

Saindo de Kreuzberg, bairro da capital alemã onde é possível pagar por bebidas, discos e até bolos com 

Bitcoins, a moeda virtual vai aos poucos se tornando mais aceita. Além de pagar por itens escusos da deep 
web, já é possível também pagar por compras de serviços do WordPress, e fazer aquisições em sites como o 
Reddit e Mega, de Kim Dotcom. O Humble Bundle, por exemplo, já coloca Bitcoins juntamente com pagamentos 

via PayPal e cartões de crédito. 
A paridade dos valores entre dólares e BTCs, no entanto, ainda é muito confusa, e é preciso entender qual 

a paridade que o site em questão está utilizando. Isso porque a moeda tem tido picos de valorização, e talvez 

saia mais caro pagar um item em Bitcoins do que em dinheiros norte-americanos – haja vista a primeira 
transação feita com a moeda, em janeiro de 2010, que pagava uma pizza com cerca de 10 mil BTCs, o 
equivalente hoje a quase 1,2 milhão de dólares. 

O site WikiLeaks chegou a aceitar doações em Bitcoins depois que as operadoras de cartão de crédito 

impediram que seus clientes fizessem doações à iniciativa, evidenciando o verdadeiro poder do Bitcoin, que é 
desviar de regulamentações, embargos e exigências governamentais para fazer a transação financeira que o 
proprietário do dinheiro quer. Se é do interesse de alguém proibir um determinado tipo de transação, em 

contrapartida a Bitcoin não está nem um pouco preocupada com o que você está fazendo com aquelas moedas; 
a única coisa com a qual o sistema do Bitcoin se importa é garantir a idoneidade das transações, realizar os 
pagamentos de forma correta e continuar minerando Bitcoins. 

 
No Brasil 

Em terras tupiniquins, o Bitcoin ainda é vista com bastante desconfiança. Já existem sites especializados, 
escritos em português, que evangelizam sobre a moeda virtual, mas são poucos os estabelecimentos e serviços 

nacionais que aceitam Bitcoins como forma de pagamento. 
Com a ajuda de Daniel Fraga, do site Loja Bitcoin, e do site Mercado Bitcoin, conseguimos elencar apenas 

seis estabelecimentos: o bar e bicicletaria Las Magrelas; a loja de componentes Webtrônico; a pousada Kyrios, 

que fica na praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo; a loja virtual de bebidas Terras 
Brasilis; a agência de aluguel de apartamentos Copa Apartments, no Rio de Janeiro; e um centro de práticas 
budistas, o Pedra Negra das Bromélias, na região serrana do Espírito Santo. Se você souber de mais algum, 

avise nos comentários que incluímos aqui. 
O responsável pelo Las Magrelas esclarece que aceitam Bitcoins para “basicamente tudo”, e que fazem o 

câmbio entre Real e Bitcoin de acordo com o valor do dia da “bolsa de valores” Bitcoin – um dos sites mais 
usados para essa referência é o MT Gox. O Terras Brasilis também faz uso da mesma prática – no dia 11 de 

setembro, uma garrafa de Whisky Johnnie Walker Red Label, por exemplo, poderia ser adquirida por 0,21 BTC. 
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Com tão poucos estabelecimentos aceitando a nova moeda virtual para pagamentos, essa pode ser uma 
ótima opção de marketing. O responsável pelo Terras Brasilis revelou que quase 20% de todas as vendas do 

site já são feitas em Bitcoins. 

 
Contradição ou excesso de controle? 
Quem dera a preocupação dos governos fosse a de garantir a segurança financeira da Bitcoin. Se o medo 

fosse o roubo das suas preciosas Bitcoins, o próprio sistema trataria de lhe prover ao menos o alívio de saber 
que o ladrão não conseguiria fazer muita coisa com o produto do furto, já que é praticamente impossível lavar 
grandes quantidades de Bitcoins roubadas. 

Toda transação feita via Bitcoins é pública. Ao acompanhar um arquivo público chamado Blockchain, é 

possível saber, hipoteticamente, que a Carteira de Bitcoins X fez uma transferência para a Carteira de Bitcoins 
Y, tornando possível rastrear onde estão as Bitcoins roubadas, mas sem saber quem é o proprietário delas. 
Contudo, se o espertalhão tentar tirar as Bitcoins daquele ambiente e transformá-la em dinheiro do mundo real, 

vai precisar fazer um cadastro, e é exatamente nesse momento em que ele é pego. 
Lavar pequenas quantidades de Bitcoins roubadas é até possível, mas quem quiser mover milhões de 

dólares através da rede terá problemas, admitiu Sarah Meikelejohn, graduanda da Universidade da Califórnia 

que é co-autora de um estudo sobre o assunto, como se quisesse esclarecer que a rede de Bitcoins não seria 
exatamente um bom lugar para Walter White esconder sua fortuna ilegal. Uma reportagem da Wired destaca 
que qualquer criminoso que queira converter uma grande quantidade de dinheiro em Bitcoins teria que, em 
algum momento, fazer uso das casas de câmbio de Bitcoins, e estas têm se esforçado bastante para funcionar 

dentro da legislação federal norte-americana, que impede práticas que possam ser usadas na lavagem de 
dinheiro ilegal. 

Ainda assim, por não haver para quem reclamar em caso de transações de Bitcoins mal sucedidas, os 

proprietários da moeda virtual estão sujeitos a roubos. Em abril de 2012, o site Betcoin perdeu 3.171 Bitcoins 
ao sofrer uma invasão hacker, o equivalente a cerca de 450 mil dólares, valor que ainda não conseguiu reaver 
(e nem espera que isso aconteça). No entanto, o ciberladrão vai ter problemas ao tentar lavar as Bitcoins 

roubados da Betcoin: serviços que se propõem a fazer esse serviço, como o Bitcoin Laundry ou o Bitmix, no 
geral não fazem o que prometem ou, pior, roubam as bitcoins que deveriam ser lavadas. Ou seja, ladrão que 

rouba ladrão… 100 anos de perdão, ou a eternidade com Bitcoins marcadas como ilegais. 
Pode ser o novo Second Life ou o novo euro 

Desde a sua apresentação, em 2009, a Bitcoin tem se desenvolvido de diversas formas. Aos poucos, ganha 
novos adeptos e locais que aceitam pagamentos com a moeda. No entanto, os processos matemáticos que a 
mineração utiliza vão ficando ainda mais complexos, requerendo máquinas ainda mais potentes para a criação 

de novos Bitcoins e a validação das transações feitas com a moeda virtual. 
Por enquanto, a Bitcoin ainda paira como uma tendência, que pode ou não engrenar em um futuro 

próximo. Pode ser o novo Second Life, que resiste por alguns anos, mas acaba deixado de lado, mas é possível 
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que se transforme no Euro da internet, facilitando transações e se tornando uma moeda única para pagamentos 
digitais. 

Os governos ainda parecem assustadíssimos com o surgimento da Bitcoin, talvez por não saberem como 
podem incluí-la na economia do país, como regulamentá-la ou até como evitar que ela se torne a moeda 
padrão não apenas do mundo digital, mas também das transações entre marginais, dada a sua propriedade de 

ser anônima. 
Quem se interessar pelo assunto pode procurar uma das casas de câmbio e comprar suas primeiras 

Bitcoins para testar como ela funciona. Os mais ousados podem usar o poder de processamento de suas 

máquinas para gerar suas próprias Bitcoins, mas será preciso um pouco mais de preparo técnico, paciência e 
investimento de tempo e energia (elétrica mesmo!). 

Os mais descrentes ou receosos podem fazer como eu: ficar atentos e observar o mercado. Uma moeda 
que começou com pouca valorização e de repente salta de uma paridade de USD 13 para 120 precisa mostrar 

agora a que veio. O futuro da Bitcoin, contudo, não parece estar tão distante assim. 
Não é por acaso que tanta gente vem falando sobre Bitcoin. A criptomoeda já chegou a valorizar mais de 

10.000% em apenas um ano e bateu recordes históricos em 2017: um único bitcoin passou a valer mais de dez 

mil reais. E muita gente acredita que o Bitcoin não apenas continuará essa subida exponencial, como um dia 
poderá substituir a moeda que nós temos. 

Calma! Será que vale a pena investir em bitcoins? O que é minerar? O Bitcoin será a moeda corrente 

mundial? Como uma blockchain vive, se alimenta e se reproduz? Dá o play que a gente conta tudo! 
https://tecnoblog.net/140321/bitcoin-moda-futuro-economico-ou-mau-negocio/ 

 
Unicamp - SEMANA IV 

Prof. Renato 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação. 
 
TEXTO I 

 
A prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), na noite de terça (16/2) por decisão do ministro Alexandre 

de Moraes e confirmada na quarta-feira por todo o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) desperta 

discussões acerca do direito à liberdade de expressão no Brasil. 
[...] 

Silveira é um dos parlamentares investigados pela PGR por participar no ano passado da convocação de 

atos antidemocráticos, que pediam o fechamento do STF e do Congresso. No vídeo que gerou sua prisão, além 
de defender a destituição dos integrantes do STF e dizer ter "imaginado" os ministros levando uma "surra", ele 
exalta o AI-5 (ato institucional editado em 1968 pelo governo militar que aprofundou a ditadura, fechando o 
Congresso, cassando ministros do Supremo e aumentando a tortura e assassinato de opositores políticos). 

A prisão do deputado federal foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Na ordem de 
prisão do deputado do PSL do Rio de Janeiro, o ministro disse que o mandato deveria ser cumprido 
imediatamente, após assistir à publicação de um vídeo do parlamentar em que defende o AI-5, o ato da 

ditadura militar mais repressivo, e pedindo a destituição imediata de todos os ministros do STF, o que é 
inconstitucional. 

Na decisão, o ministro afirmou que o deputado tem conduta no crime e lembrou que ele está sendo 

investigado no Supremo, a pedido da Procuradoria Geral da República, por ele estar associado com a 
manifestação de atos antidemocráticos. Moraes disse ainda que o parlamentar estimula a “modificação do 
regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e 
incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como cria animosidades entre as Forças 

Armadas e as instituições”. Ressalta ainda que “A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores 
estruturantes do sistema democrático. Mas são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a 
nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime 

democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; 
pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais.” 

Classificou ainda de ardorosa, desrespeitosa e vergonhosa a defesa pelo deputado do AI5: “Não existirá um 

Estado democrático de direito, sem que haja Poderes de Estado, independentes e harmônicos entre si, bem 
como previsão de Direitos Fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e perpetuidade desses 
requisitos. Todos esses temas são de tal modo interligados, que a derrocada de um, fatalmente, acarretará a 
supressão dos demais, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura, como ocorreu 

com a edição do AI-5, defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente pelo parlamentar”. 

 
TEXTO II 

 
O que é Liberdade de expressão: 

Liberdade de expressão é um direito fundamental do homem que garante a manifestação de opiniões, 

ideias e pensamentos sem retaliação ou censura por parte de governos, orgãos privados ou públicos, ou outros 
indivíduos. 

No Brasil, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo quinto da Constituição Federal. Também é um 
direito estabelecido mundialmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 
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A doutrina jurídica entende a liberdade de expressão enquanto um direito que não pode ser vendido, 
renunciado, transmitido ou revogado. 

O limite da liberdade de expressão está em ultrapassar os demais direitos fundamentais de outros 
indivíduos. Ao cometer preconceito ou proferir palavras racistas, por exemplo, não é liberdade de expressão, e 
sim um crime contra outra pessoa que tem os mesmos direitos assegurados e é considerada igual a todos aos 
demais perante a lei. Se a liberdade de expressão de um fere a liberdade do outro, então torna-se opressão. 

[...] 

A liberdade de expressão na internet segue as mesmas regras da liberdade de expressão em qualquer 
veículo de comunicação, e o mesmo se aplica quando estamos falando fora da mídia: seja em casa ou na rua. E 

deve manter as mesmas garantias e limites. Assim como não se fala palavras racistas por ser um crime, 
também não se usa a internet para promover o racismo ou a xenofobia. 

[...] 

A contribuição da internet para a liberdade de expressão é fundamental, pois democratiza a informação e 
abre novos canais de divulgação. Ela dá voz a inúmeras pessoas e grupos cujas posições ficariam de fora dos 
círculos de divulgação tradicionais, como a grande mídia e a publicidade. 

Mas também a internet abre espaço para a disseminação de pensamentos opressores e antidemocráticos, 

sob o pretexto do anonimato e da proteção de se estar atrás da tela do computador, e não em um confronto 
real.  

https://www.significados.com.br/liberdade-de-expressao/ 

 

TEXTO III 
 

“Liberdade de expressão que não reconhece o outro como portador dos mesmos direitos é discurso de 

ódio.” 
Alexandre Melo Franco Bahia, doutor em Direito Constitucional pela UFMG 

OPÇÃO 1 
Em um mundo pretensamente democrático, o direito à manifestação do pensamento, do livre-arbítrio e do 

respeito às instituições democráticas é uma necessidade imperiosa. No entanto, na sociedade contemporânea, 

sobretudo na brasileira, tornou-se comum o debate acerca do direito ao pensamento e o limite entre esse 
direito o discurso de ódio.  

Redija, diante desse paradigma atual, uma manifesto apresentando a sua visão sobre o limite entre o 

direito à livre manifestação do pensamento e o discurso de ódio. Explore as características do gênero com o 

intuito de impactar a opinião pública.  
 
EM TEMPO:  

O manifesto é um gênero utilizado para declarar publicamente razões que justifiquem certos atos ou em 
que se fundamentem certos direitos. Com o objetivo de impactar a opinião pública, esse gênero apresenta 
tanto características expositivo-argumentativas, visando ao conhecimento, quanto características persuasivas e 

apelo emocional, acentuando uma polêmica já existente. 
 
OPÇÃO 2 

 
Ensaio crítico é um estudo formal, discursivo e concludente, que apresenta exposição lógica e reflexiva, 

argumentação, interpretação e julgamento pessoal.  
Sabendo disso, desenvolva um ensaio crítico (que supostamente será publicado em uma revista de 

grande circulação nacional), no qual você relacionará as ideias suscitadas pela coletânea ao tema O limite 
entre liberdade de expressão e o discurso de ódio.  
 

Seu texto deverá conter a seguinte estrutura: 
• introdução, na qual você apresentará a abertura (tópico frasal), referente às ideias que serão 

desenvolvidas, e o objetivo do texto; 

• desenvolvimento, constituído da sustentação do ponto de vista que você defenderá por meio da 
argumentação;  

• conclusão, na qual você apresentará a síntese de suas ideias. 
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FUVEST - SEMANA IV 
Prof. Nathan 

 
Leia os textos para fazer sua redação. 
 

TEXTO I 
 

A obsessão por aproveitar o tempo já é um traço da nossa personalidade e um atributo do mundo em que 

vivemos… E já foi nominado: trata-se da cronopatia 
Não é a felicidade, não é o amor, não é o propósito… Hoje a busca maior do ser humano é a produtividade 

e a eficiência. Valoriza-se tudo o que está associado a velocidade e o “aproveitar melhor o tempo”. A máxima 
norte-americana “tempo é dinheiro” saiu da esfera do trabalho e ganhou todas as outras dimensões humanas. 

Uma ambição natural, afinal não somos eternos, valorizamos o nosso tempo, ele é precioso e não queremos 
desperdiçá-lo. Mas o que se vê é a degeneração dessa prática com a falta de medida e do exagero que trazem 
o estresse e a ansiedade. (...) 

Mas foi Kant quem trouxe uma explicação mais digerível. Para ele, o tempo é um dos nossos 
conhecimentos “a priori”, já nascemos com o conceito do tempo interiorizado, está inscrito no nosso ADN. E 
aqui a constatação prática: a forma de lidar com o tempo é individual. Somos definidos pela forma como 

organizamos o tempo. Há pessoas que tratam o seu tempo com leveza e generosidade e tem tempo para tudo, 
para si e para dar os outros. E há aqueles que estão em corrida permanente e não têm tempo para nada e nem 
para ninguém. Estes últimos, acabam por caírem no vazio e adoecerem. São vítimas de uma nova síndrome, a 
cronopatia. Literalmente a doença do tempo. 

Fonte: https://vidasimples.co/colunistas/saia-da-frente-que-eu-tenho-pressa/ 

 
TEXTO II  
 

O trabalhador é também um consumidor (e há, claro, muitos consumidores não trabalhadores). O tempo 

para o consumidor tem um valor. Valor objetivo de troca do valor de seu próprio tempo, pois enquanto 
consome ou o gasta para consumir, perde-o para exercer outras atividades que não de consumo (embora, cada 
vez mais a maior parte de suas atividades como pessoas possam ser traduzidas como de consumo; ações de 

consumo). Valor subjetivo: o que ele quer fazer com seu tempo, é problema dele. Só a ele diz respeito. É 
direito pessoal, privado e da esfera de sua intimidade; é uma prerrogativa que lhe pertence. 

Mas, tanto no papel de trabalhador como no de consumidor, cada vez mais a sociedade "produz" perda de 

tempo. Há um tempo "roubado"3 pela sociedade, um tempo sem qualquer utilidade objetiva. Olhando-se a 
sociedade atual, percebe-se que o capitalismo é um "ladrão de tempo". "Ladrão" de vida, portanto. Esse roubo 
se verifica tanto em relação ao inevitável trabalho (na maior parte, sem função lúdica e/ou prazer; apenas de 
troca de tempo e força de trabalho por salário) como do tempo reservado ao consumo. Isso envolve, em alguns 

lugares específicos, como o das grandes cidades, o roubo do tempo feito pela ineficiência dos serviços públicos 
como, por exemplo, o de transportes. Os congestionamentos são verdadeiros ladrões sem quaisquer 
escrúpulos. 

Essa perda é irreversível. O dia, as horas, os minutos passaram; não voltam mais. Não há como recuperá-
los. Mas, essa perda de tempo não é muito consciente em várias situações.  

Fonte: https://migalhas.uol.com.br/coluna/abc-do-cdc/174621/a-sociedade-contemporanea-e-ladra-de-tempo--e-ladra-de-vida 

 
TEXTO III 

  
Fonte: https://www.moodle.eficil.com/ 
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TEXTO IV 
 

 

 
Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/37585482 

 
Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija 
uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: A percepção de tempo 

em uma sociedade cada vez mais acelerada. 
 
Instruções:  

A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.  

Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
Dê um título a sua redação.  
 

UFU - SEMANA IV 
Prof. Jaqueline 

 

Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
H) Você encontrará duas situações para fazer sua redação.   

I) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
J) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

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

JOSEFA.  
L) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
M) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  

N) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  
O)  

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

que escolheu, sua redação será penalizada. 
 

 

Leia com atenção o texto abaixo. 

 
Consequências das ocupações desordenadas decorrentes de invasões irregulares e loteamentos 

clandestinos 
Hébia Machado* 

 

Infelizmente, as ocupações irregulares se tornaram um problema muito comum nos dias atuais, trazendo 
sérios reflexos nas áreas ambientais e urbanísticas, além de graves e inevitáveis consequências relacionadas à 
segurança pública. 
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Não restam dúvidas de que o Direito à Moradia é garantido pela Constituição da República (artigo 6º), mas 
para ele seja exercido de forma adequada e digna, imprescindível que sejam observados requisitos mínimos 

urbanísticos, sociais, ambientais e econômicos. 
A ocupação desordenada, ou seja, aquela proveniente de invasões irregulares ou de loteamentos 

clandestinos, por ser completamente dissociada da necessidade de observância destes parâmetros mínimos, 

certamente, gera um espaço para o exercício da moradia. Todavia, trata-se de uma moradia desqualificada, 
incapaz de ser exercida de forma plena e digna. 

É notório o fato de que a população com menor poder aquisitivo acaba se estabelecendo em áreas de 

menor valorização econômica. E também é certo que referidos terrenos costumam estar localizados em áreas 
relevantes, do ponto de vista ambiental, ou até mesmo, em espaços caracterizados pela presença de risco 
geológico. Infelizmente, não são incomuns as notícias de deslizamentos de encostas, as quais resultam em 
irreparáveis perdas humanas, além de prejuízos econômicos significativos para as populações envolvidas. 

Ações humanas relacionadas à ocupação desordenada também têm como resultado indesejável o 
desequilíbrio do ecossistema. Espaços caracterizados pela presença de relevante valor ambiental (áreas de 
preservação permanente, reserva legal, mata atlântica) são usualmente alvos de invasões irregulares e de 

loteamentos clandestinos, causando danos ao equilíbrio ecológico. Neste sentido, acertada a afirmação do ex-
Ministro do Meio Ambiente, José Carlos de Carvalho, no sentido de que os loteamentos realizados de forma 
irregular são responsáveis pela ocorrência de uma degradação ambiental definitiva. 

Além das inegáveis consequências ambientais decorrentes da ocupação desordenada, esta lógica invertida 
de planejamento urbano também abre espaço para a ocorrência de prejuízos urbanísticos bastante gravosos. 

Na medida em que as pessoas mais desprovidas financeiramente se estabelecem em locais cada vez mais 
distantes do centro da cidade, as obras de infraestrutura passam a ter um valor muito mais significativo. 

Todavia, as obras públicas normalmente são realizadas em áreas de maior retorno imobiliário, contribuindo 
para a manutenção da situação de precariedade nas comunidades originadas de ocupações irregulares. 

Sem uma sustentabilidade na ocupação do solo, através da implementação de uma infraestrutura básica 

(saneamento, calçamento, conexão com meios de transporte, etc), a comunidade fica restrita à informalidade. 
Com efeito, as pessoas residentes em comunidades carentes, diante da ausência de adequada prestação de 

serviços públicos e da limitação da perspectiva de evolução social, passam a viver, de uma certa forma, à 

margem da sociedade. 
Tal contexto de carência urbanística e social, inevitavelmente, abre espaço para o agravamento da questão 

da segurança pública, influenciando decisivamente no aumento da violência urbana. 
Assim, as políticas públicas devem considerar as consequências danosas advindas de um planejamento 

urbano inadequado ou inexistente, priorizando a adoção de medidas necessárias ao desenvolvimento 
sustentável das cidades e ao atingimento de suas funções socioambientais. 
 

*Analista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bacharela em Direito. Pós-graduada em Direito 
Público. Pós-graduada em Direito Privado. Pós-graduada em Direito Processual Civil. 

Disponível em: https://hebiamachado.jusbrasil.com.br/artigos/519458867/consequencias-das-ocupacoes-

desordenadas-decorrentes-de-invasoes-irregulares-e-loteamentos-clandestinos 
 
SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, produza uma CARTA 
ao prefeito de sua cidade mostrando a importância da criação de medidas que reduzam os impactos da 

urbanização na sociedade brasileira. 
 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija uma NOTÍCIA 

que mostre os problemas decorrentes da ocupação desordenada presente na sua cidade.  
 

UnB - SEMANA IV 

Prof. Nathan 
 
TEXTO I 
 

 Nem só de grupos, influenciadores e jogos vivem os aplicativos. Com a queda do número de vagas formais 
no mercado de trabalho, as pessoas vêm buscando novas fontes de renda e trabalhar para aplicativos de 
serviços é uma delas. Se, por um lado, as novas plataformas propiciam um espaço para que as pessoas possam 

obter rendimentos, por outro, geram também questões inerentes ao século XXI, sobre transformação das 
relações de trabalho, qualidade de vida e saúde. 
 No novo modelo, o trabalhador tem mais autonomia sobre seu processo produtivo e horários de trabalho. 

Para isso, no entanto, muitos abrem mão de direitos garantidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 
como o décimo terceiro salário e as férias e, em muitos casos, abdicam até mesmo dos finais de semana. O 
fenômeno já é conhecido como “uberização do trabalho” e está sendo estudado por áreas que vão do direito às 
ciências sociais. 

(Mariana Ceci. “Autônomos usam aplicativos para driblar crise financeira no RN”. http://tribunadonorte.com.br, 19.05.2019. Adaptado.) 
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TEXTO II 
 

 Uma massa de 5,5 milhões de profissionais brasileiros já trabalha para ou com aplicativos, segundo a 
Associação Brasileira Online to Offline, que representa as empresas do setor. Se esses trabalhadores fossem 
considerados empregados formais, grupos como Uber, iFood ou Rappi seriam os maiores do país em número de 
funcionários. 

 O Diretor da associação, Marcos Carvalho, contesta, no entanto, a tese defendida por muitos atualmente 

de que haja vínculo trabalhista entre esses profissionais e as empresas. Segundo ele, “o profissional tem total 
autonomia e flexibilidade para definir sua jornada de trabalho de acordo com o que for conveniente, sem ter 

que prestar nenhuma satisfação com relação ao horário ou à forma como ele vai realizar entregas, por 
exemplo. São pessoas que possivelmente estariam com grandes dificuldades de ter uma fonte de renda. Isso 
mostra o impacto de inclusão social desses trabalhos num momento de tanta fragilidade econômica como o que 

estamos tendo no país.” 
(Guilherme Balza. “Brasil já tem mais de 5 milhões trabalhando para aplicativos”. https://cbn.globoradio.globo.com, 05.06.2019. Adaptado.) 

 
TEXTO III 
 

As empresas responsáveis pelos aplicativos afirmam que apenas fazem a “ponte” entre as partes, as quais 
trabalham de forma autônoma e com liberdade de acordo com sua disposição e necessidades – um argumento 
frequente em tempos de “uberização” do trabalho. Mas, para especialistas, não é bem assim. “Este modelo de 
trabalho se apoia no discurso do empreendedorismo, na ideia de você não ter patrão e poder fazer o seu 

próprio horário”, afirma Selma Venco, socióloga do Trabalho e professora da Unicamp. Segundo ela, este 
“discurso neoliberal camufla a real situação, que é a de precarização não apenas nas relações de trabalho, mas 
também nas condições de vida. Há uma superexploração do trabalhador, pois ele terá que trabalhar uma 

jornada de 14 ou 15 horas para ter um ganho mínimo, ou seja, irá além dos limites físicos para poder 
sobreviver. E sem nenhuma proteção, nenhum direito associado a isso.” 

(Gil Alessi. “Jornada maior que 24 horas e um salário menor que o mínimo, a vida dos ciclistas de aplicativo em SP”. https://brasil.elpais.com, 
13.08.2019. Adaptado.) 

 
TEXTO IV 
 

 
Disponível em: https://www.humorpolitico.com.br/thiago-lucas/a-uberizacao-do-trabalho/ 

 
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: 

“UBERIZAÇÃO”: ENTRE A AUTONOMIA DO TRABALHADOR E A PERDA DE DIREITOS TRABALHISTAS  
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ENEM – SEMANA V 
Prof. Rogger 

 

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 1 

 
Segundo o relatório Future of Jobs 2020, do próprio Fórum Econômico Mundial, metade de todos os 

trabalhadores do mundo vão precisar de requalificação até 2025. Entre as 15 habilidades mais requisitadas pelo 

mercado de trabalho do futuro, segundo o relatório, estão competências técnicas, como programação e 
experiência de usuário, com habilidades socioemocionais, como criatividade, liderança, pensamento analítico e 
inteligência emocional. 

https://exame.com/carreira/requalificacao-o-grande-desafio-do-futuro-do-trabalho-chega-a-davos/ 

TEXTO 2 

Para a entidade (Fórum Econômico Mundial), governos, empresas e instituições não estão 
comprometidos com a capacitação necessária para preencher as vagas criadas pela Quarta Revolução 
Industrial. “Milhões de pessoas já estão sendo deixadas para trás por causa das condições de mercado voláteis, 
os efeitos da Covid-19, ou porque atuam em indústrias que estão sendo substituídas por novos setores”, afirma 

o relatório. 
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2021/01/requalificacao-profissional-poderia-adicionar-us-

65-trilhoes-ao-pib-global-ate-2030.html 

TEXTO 3 
Estudo encomendado pela Microsoft à consultoria FrontierView mostra que se o país adotar fortemente a 

tecnologia, a recuperação dos efeitos da pandemia da COVID-19 pode ser mais rápida – tanto na economia 

quanto na produtividade dos brasileiros 

 
Interpretação do gráfico: se o Brasil maximizasse a adoção de IA entre agosto agora e 2030, o país 

cresceria 1,6 vezes mais rápido no cenário mais conservador, e 2,4 no cenário mais otimista. 
 

https://news.microsoft.com/pt-br/a-adocao-de-inteligencia-artificial-pode-adicionar-42-pontos-percentuais-de-
crescimento-adicional-ao-pib-do-brasil-ate-2030/ 

 

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

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema “A importância da requalificação no mercado de trabalho”, 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://exame.com/carreira/requalificacao-o-grande-desafio-do-futuro-do-trabalho-chega-a-davos/
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2021/01/requalificacao-profissional-poderia-adicionar-us-65-trilhoes-ao-pib-global-ate-2030.html
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2021/01/requalificacao-profissional-poderia-adicionar-us-65-trilhoes-ao-pib-global-ate-2030.html
https://news.microsoft.com/pt-br/a-adocao-de-inteligencia-artificial-pode-adicionar-42-pontos-percentuais-de-crescimento-adicional-ao-pib-do-brasil-ate-2030/
https://news.microsoft.com/pt-br/a-adocao-de-inteligencia-artificial-pode-adicionar-42-pontos-percentuais-de-crescimento-adicional-ao-pib-do-brasil-ate-2030/
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ITA - SEMANA V 
Prof. Yuri 

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

abaixo. 
“A persistência do racismo na sociedade brasileira contemporânea” 

 

Item 1 
(...)  

111 presos indefesos  
Mas presos são quase todos pretos  
Ou quase pretos  

Ou quase brancos quase pretos de tão pobres  
E pobres são como podres   
E todos sabem como se tratam os pretos  
E quando você for dar uma volta no Caribe   

E quando for trepar sem camisinha  
E apresentar sua participação inteligente no  
bloqueio a Cuba  

Pense no Haiti  
Reze pelo Haiti  
O Haiti é aqui  

O Haiti não é aqui  
 

(letra original da música “Haiti”, Tropicália 2, Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1993) 

  
Item 2 

 
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para 

odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. 
Nelson Mandela  

 

Item 3 

 
A onda de protestos antirracistas que tomou os EUA e o mundo desde maio, quando imagens da execução 

de George Floyd por um policial branco viralizaram globalmente, ganhou novo capítulo dentro das quadras da 

maior liga de basquete do planeta, a NBA. 
Jogadores do Milwaukee Bucks boicotaram uma partida dos playoffs no final de agosto em protesto contra 

um outro episódio de violência. Em efeito cascata, outras equipes e ligas esportivas aderiram à greve, que se 

tornou um novo marco na longa história de luta por igualdade racial nos EUA. 
“Imagina o impacto que teria Pelé, o maior atleta do século, discutindo racismo no Brasil em pleno auge da 

sua carreira?”, devaneia Douglas Belchior, ativista negro da Uneafro Brasil e articulador da Coalizão Negra por 

Direitos, ao comentar o impacto da atuação política de LeBron James, supercraque do Los Angeles Lakers, que 
passou a usar as quadras como plataforma do movimento Black Lives Matter já em outros tempos. 

(...) 
O Brasil tem mais casos de violência contra negros que os EUA. Considerando a população de cada país, 

entre 2015 e 2016 a taxa de negros brasileiros mortos pelas polícias foi cinco vezes maior que nos EUA. No 
Brasil, homens negros, como Floyd, têm 77,1% mais chance de serem assassinados que os brancos. Entre 
mulheres negras, essa chance é 64,4% maior que a das brancas. 

(...) 
“Existe uma estrutura que intencionalmente produz esse tipo de ignorância”, aponta a filósofa e feminista 

antirracista Sueli Carneiro. “E a perversidade [dessa estrutura] é tão perfeita que, a esta altura do campeonato, 

é a vítima que tem que ensinar o opressor.” 
https://www.geledes.org.br/com-diferencas-politicas-movimento-negro-no-brasil-luta-contra-apagamento-

historico/ acesso em 07 de set de 2020. 

 

Unicamp - SEMANA V 
Prof. Jacqueline 

 

Proposta 1 
Você é um estudante do Ensino Médio e, a pedido do seu professor, deve produzir uma resenha, a qual 

será avaliada e publicada no mural dos estudantes da sua escola, caso seu texto seja selecionado como um dos 

melhores. Você escolheu resenhar a fábula moderna de Millôr Fernandes. Em seu texto, você deverá incluir: 
a) uma síntese da fábula moderna, indicando os seus elementos constitutivos; 
b) a construção de uma situação social análoga aos fatos narrados, que envolva um problema coletivo; 
c) um fechamento, estabelecendo relações com a temática do texto original. 

Seu texto deverá ser escrito em linguagem formal, deverá indicar o título da obra e ser assinado com um 
pseudônimo. 

https://www.pensador.com/autor/nelson_mandela/
https://www.geledes.org.br/com-diferencas-politicas-movimento-negro-no-brasil-luta-contra-apagamento-historico/
https://www.geledes.org.br/com-diferencas-politicas-movimento-negro-no-brasil-luta-contra-apagamento-historico/
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A MORTE DA TARTARUGA 
O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, 

mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele bicho) e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. 
Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe a princípio ficou 
penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. “Cuidado, senão você acorda seu 

pai”. Mas o menino não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar lhe o casco duro. 
A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva! A mãe lhe 

prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo 

profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou 
lá dentro, e veio, estremunhado, ver de que se tratava. 

O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: — “Está aí assim há meia hora, chorando que nem 
maluco. Não sei mais o que fazer. Já lhe prometi tudo mas ele continua berrando desse jeito”. O pai examinou 

a situação e propôs: — “Olha, Henriquinho. Se a tartaruga está morta não adianta mesmo você chorar. Deixa 
ela aí e vem cá com o pai.”. 

O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão. O pai sentou-se na 

poltrona, botou o garoto no colo e disse: — “Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também 
gostava muito dela. Mas nós vamos fazer pra ela um grande funeral”. (Empregou de propósito uma palavra 
difícil). O menininho parou imediatamente de chorar. “Que é funeral?” O pai lhe explicou que era um enterro. 

“Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas, bombons, doces e voltamos para 
casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. 

Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos o “Happy-Birth-DayTo-You” 
pra tartaruguinha morta e você assopra as velas. Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do 

quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia em que ela 
morreu. Isso é que é funeral! Vamos fazer isso?” O garotinho estava com outra cara. “Vamos, papai, vamos! A 
tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela”. Saiu correndo. 

Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. “Papai, papai, vem cá, ela está viva!” 
O pai correu pro quintal e constatou que era verdade. A tartaruguinha estava andando de novo, 

normalmente. “Que bom, hein?” — disse — “Ela está viva! Não vamos ter que fazer o funeral!” “Vamos sim, 

papai” — disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem grande — “Eu mato ela”. 
MORAL: O importante não é a morte, é o que ela nos tira. 

 
Disponível em: https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/05/fabula-morte-da-tartaruga-millor.html 

 

Proposta 2 
 

Você é um psicólogo e foi convidado pela comunidade médica para fazer uma palestra para os moradores 
da sua cidade sobre a dificuldade de lidar com a morte. Seu texto deve conter: a) uma explicação 
consoladora sobre a morte ser algo inevitável; b) explicitar as formas de como superar a perda de um ente 

querido; e c) mostrar algumas maneiras de se comportar diante de alguém que está com dificuldades para 
superar o luto. Você poderá usar também informações de outras fontes para compor o seu texto. 

 
Texto 1 

 
O luto pode ser descrito como um sentimento de tristeza e dor provocado pela perda de alguém ou algo 

que é precioso e amado. Este processo natural que mais cedo ou mais tarde todo mundo vive traz 

consequências emocionais que precisam ser compreendidas e superadas. Afinal, não é nada fácil lidar com a 
angústia e a saudade da ausência de um ente querido. 

A possibilidade de falar sobre os sentimentos e expor os pensamentos sobre a morte ajudam na integração 

emocional, fazendo com que a pessoa em luto se reorganize internamente diante desta perda. “O auxílio e 
suporte emocional da família e amigos, assim como uma crença ou religião em que a pessoa acredita, também 
são fatores importantes e positivos na maneira de lidar com este processo delicado”, explica Aline Cristina de 
Melo, psicóloga do Hospital e Maternidade São Cristóvão. 

 
Fases do luto 

O processo do luto em si é composto por cinco estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

“Inicialmente, costuma-se apresentar uma defesa temporária manifestada por meio da negação. Neste 
momento, a morte apresenta-se inconcebível e difícil de acreditar. Outra reação comum é a raiva, onde o 
indivíduo entra em contato com a revolta da perda. Nesta hora, a pessoa se apresenta mais arisca diante de 

qualquer acolhimento e intervenção”, analisa Aline Melo. 
Uma das reações mais reconhecidas do luto é o estado depressivo, quando a morte desencadeia uma 

avalanche de sentimentos ruins e que, muitas vezes, desestabiliza o indivíduo. “E por fim, podemos citar 
também o estágio da aceitação, quando a pessoa entra em um estado mais equilibrado, conseguindo 

compreender a realidade de maneira mais consciente e serena”, reitera. 
Mas é importante ressaltar que não existe tempo e nem ordem exata para percorrer cada um destes 

estágios e isso varia de pessoa para pessoa. Para lidar com casos de perda, é fundamental demonstrar os 

sentimentos, seja de tristeza, raiva e até negação. 
 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/05/fabula-morte-da-tartaruga-millor.html
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Como lidar com a perda no dia a dia? 
Ter consciência de que o período de luto precisa ser vivido e enfrentado, com o acolhimento da família e 

amigos; 
Reconhecer que cada pessoa tem uma reação em relação ao luto e um tempo pra vivenciá-lo. Ou seja, é 

preciso respeitar e entender seu próprio tempo; 
Buscar forças em aspectos positivos e que dão alegria; 

Falar sobre o que sente e o que ocorreu não fará com que a tristeza seja potencializada, e sim diluída e 

integrada por meio da conversa; 
Manter as atividades diárias e buscar ocupar o pensamento; 

Ninguém e nem o tempo fará esquecer a pessoa que faleceu, mas ajudará a administrar e aprender a lidar 
com a falta. Se o processo estiver difícil de ser enfrentado, procure a ajuda de um psicólogo. 

 
Disponível em: http://arevistadamulher.com.br/familia/content/2181782-saiba-como-lidar-com-o-luto-e-superar-a-morte-de-um-

ente-querido  

 
Texto 2 

 

 
Disponível em: https://www.xapuri.info/coronavirus/banalizacao-da-morte-e-da-pandemia-e-o-destino-de-todo-mundo/  
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Texto 1 

 
 
Imagem do álbum visual “Black is King”, de Beyoncé 
Foto de divulgação 

 
Texto 2 

 

Não há como negar as qualidades de “Black Is King”. Mas, como nada na obra de Beyoncé cabe apenas 
numa caixinha, causa estranheza, nesses tempos agitados do presente, recorra a imagens tão estereotipadas e 
crie uma África caricata e perdida no tempo das savanas isoladas. 

Nesse contexto politizado e radicalizado do Black Lives Matter, e de movimentos como o Decolonize This 
Place, que não aceitam mais o sentido único e Ocidental da história, duvido que jovens se reconheçam no lado 

http://arevistadamulher.com.br/familia/content/2181782-saiba-como-lidar-com-o-luto-e-superar-a-morte-de-um-ente-querido
http://arevistadamulher.com.br/familia/content/2181782-saiba-como-lidar-com-o-luto-e-superar-a-morte-de-um-ente-querido
https://www.xapuri.info/coronavirus/banalizacao-da-morte-e-da-pandemia-e-o-destino-de-todo-mundo/
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didático dessas história de retorno a um mundo encantado e glamourizado, com muito figurino de oncinha e 
leopardo, brilho e cristal. 

Excerto do artigo “Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha”, da 
antropóloga, historiadora e escritora Lilia Moritz Schwarcz, publicado na Folha de São Paulo, em 2 de agosto de 
2020 

 
Texto 3 

O erro é uma mulher branca acreditar que pode dizer a uma mulher preta como ela pode contar a história 

e narrar a sua ancestralidade. A branquitude acostumou a ter a negritude como objeto de estudo e segue 
crendo que pode nos dizer o que falar sobre nossas narrativas e trajetórias. Lilia é uma historiadora, pesquisa 
sobre escravidão, mas está longe de sentir na pele o que é ser uma mulher preta. Beyoncé, do alto da sua 
realeza no mundo pop, nunca deixar de ser negra, mesmo sentada no trono em sua sala de estar. A 

branquitude segue acreditando que pode nos ensinar a contar nossa própria história. Enquanto todas as 
pessoas negras se emocionam, se reconhecem e se identificam, a branca aliada diz que Beyoncé deixa a 
desejar! É isso! No final nós por nós e falando por nós! Como diz um provérbio africano: “enquanto os leões 

não contarem suas próprias histórias, os caçadores seguirão sendo vistos como heróis”. 
Comentário-resposta ao artigo de Lilia Scwarcz, feito pelo perfil conhecido como Tia Má, nas redes sociais 
 

Texto 4 

 
Fonte: Revista Nexo 

 

Texto 5 
 
Coordenadora regional da Rede Estadual de Afroempreendedorismo em Santa Catarina, Giselle 

Marques ressalta antes de haver o diálogo sobre opressões de gênero, raça ou classe, é necessária uma 

“escuta silenciosa”. 
— O lugar de fala traz, na sua essência, a consciência do papel do indivíduo nas lutas, criando uma lucidez 

de quando você é o protagonista ou coadjuvante no cenário de discussão. Não há silenciamento de vozes, na 

verdade é justamente nesse ponto que queremos avançar. Traz uma liberdade para cada grupo se reconhecer e 
entender em qual espaço se encontra conforme o processo de organização e falar com propriedade a partir 
dele. 

Para Lirous K’yo Fonseca Ávila, transexual e militante, local de fala é uma das conquistas dos movimentos 
sociais e que vêm para somar na liberdade de expressão de grupos oprimidos pela sociedade. 

— A importância do local de fala é que pela primeira vez estão dando oportunidade para aquelas pessoas 
que vivenciam esses cotidianos, que vivenciam as opressões todos os dias, que têm na própria pele a 

experiência, possam passar essa informação a partir da suas vivências, e não necessariamente a partir de 
estudos, ou de uma leitura, ou de ponto de vista de qualquer outro profissional, como um antropólogo, 
psicólogo, cientista social ou alguém que estudou um caso. O local de fala é rico nisso, porque ele não está 

dentro de um livro, ele está no que eu carrego todo dia, na violência que eu sofro. 
https://www.revistaversar.com.br/lugar-de-fala/ Publicado em 20 de dezembro de 2018  

 
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: Lugar de fala: 

empoderamento de grupos marginalizados ou cerceamento da liberdade de expressão? 
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.revistaversar.com.br/lugar-de-fala/
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UFU - SEMANA V 
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. 
 

Pessimismo versus otimismo: quem quiser ser feliz, que lute 

 
Nas situações ruins, é possível enxergar chance de crescimento, mudança, aprendizado, solidariedade 

 

Na atual sociedade, fala-se tanto em felicidade que muitos se sentem obrigados a esconder os problemas, 
as dificuldades, que seguramente estão presentes na vida de todos. A questão é: como enxergar coisas boas 
em situações ruins. Para a psicóloga e sexóloga Cynthia Dias Pinto Coelho, se procurar bem, sem vitimismo, é 
possível sim. Mas isso depende também de quem vê. 

Existem pessoas que conseguem ver, de forma madura, que sempre é possível tirar algum proveito de 
todas as coisas que nos acontecem. “Nas situações ruins, pode-se enxergar a oportunidade de crescimento, a 
necessidade de mudança de comportamento, pode-se ter a percepção da solidariedade e de aprendizado, já 

que o erro, a dor e o sofrimento são bons professores e nos ensinam lições inesquecíveis.” 
Segundo a psicóloga, outras pessoas, com personalidades mais infantilizadas ou egocêntricas, tendem a se 

vitimizar e, com isso, passam a enxergar apenas o próprio sofrimento, a dor e as perdas, podendo culpabilizar 

os outros pelos acontecimentos ruins, até mesmo os causados pelas próprias atitudes. 
Elas também podem, inconscientemente, supervalorizar os problemas à espera da compaixão dos demais, 

assumindo o papel de vítima e, com isso, ter algum ganho secundário como a atenção e o carinho das pessoas. 
Cynthia Dias enfatiza que para lidar com as situações ruins é preciso estar disposto a crescer, abrir mão 

da autopiedade, aprender a ser justo e franco consigo mesmo, se perceber de forma real e concreta diante da 
vida, sem esperar benefícios ou privilégios de quaisquer ordens. 

“Ou seja, é preciso fazer uma escolha por ser feliz, por usar a dor e o sofrimento como oportunidades de 

transformação, crescimento e mudança. Buscar o aprendizado e a descoberta de uma força interna que lhe 
permita ir adiante quando tudo parecer rumar para o caos. Curiosamente, essa é uma escolha pessoal em que 
o sujeito pode se entregar ao sofrimento e à dor ou buscar, por meio da resiliência, a capacidade de começar 

de novo, de fazer escolhas ou mudanças que o levem para a estabilidade.” 
A psicóloga cita Freud (Sigmund Freud, pai da psicanálise): “A felicidade é um problema individual. Aqui, 

nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si só, tornar-se feliz”. Então, quem quiser ser feliz, que 
lute. “Nenhuma transformação ocorre em nós sem esforço, busca, tomada de consciência sobre nossa 

responsabilidade no fato ocorrido, concessões e reparações. Virar a chave 'do limão para a limonada', ou seja, 
do sofrimento para a alegria, requer esforço pessoal e constante.” 

 

PSICOPATOLOGIAS  
 
Cynthia Dias explica que existem pessoas com personalidades mais melancólicas e pessimistas, que 

aceitam com conformismo a derrota ou o sofrimento como parte da vida cotidiana e seguem em frente 
pesarosos, sem se perceber como autores da própria história.  

Mas também existem pessoas, destaca, com psicopatologias ligadas ao humor, como a distimia e a 
depressão. “Muitas vezes, as pessoas com alterações de humor tendem a ver a vida sob uma ótica mais 

pessimista, derrotista e conformada. Faltam a elas, por questões bioquímicas, a energia necessária para 
encarar as dificuldades com persistência, bom humor e confiança. Também lhes faltam a esperança de que as 

coisas podem ser melhores. Essas pessoas são mais propensas a aceitar o sofrimento ou a derrota com 

facilidade, deixando as oportunidades de mudança e felicidade passarem diante de seus olhos pela incapacidade 
de transformação.” 

Segundo a psicóloga, o conformismo e a desesperança as impedem de ir atrás daquilo que poderia lhes 

trazer o brilho nos olhos, o sorriso diário e o bom ânimo para aproveitar a vida. Algumas se acostumam com a 
infelicidade, a lamentação e o mau humor. O processo terapêutico e o uso de medicações adequadas, quando 
indicados, podem ajudar consideravelmente nesses casos. 
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VAMPIRAS EMOCIONAIS  
 

A verdade é que muitos não sabem lidar com o que é ruim. E para complicar, são rotulados como pessoas 
que precisam ser evitadas, afastadas e isoladas para que o outro não seja contaminado pelo sentimento 
pessimista, derrotista, de desânimo, medo, insegurança e tristeza: “Infelizmente, as pessoas mais negativas e 

pessimistas tendem a ser vistas como cansativas, chatas, vampiras emocionais, pois sugam a energia de quem 
está ao seu lado e deixam um rastro melancólico, baixo-astral por onde passam com suas reclamações.” 

Popularmente,  são chamadas de “espanta-bolinho”, ou seja, são pessoas densas, que quando chegam em 

uma roda de amigos começam a reclamar e enumerar sua lista de doenças ou sofrimentos, fazendo com que as 
pessoas saiam de perto delas. Nem sempre é possível ver o lado bom em tudo, até porque, em certas 
situações, não é nada fácil ser otimista e entusiasta. 

 

O BOBO ALEGRE  
 
Cynthia Dias afirma que a pessoa pessimista, que enxerga o lado ruim em tudo, pode ter em sua história 

de vida questões psicológicas importantes que tenham contribuído com esse jeito mais ranzinza de ver as 
coisas. 

“O medo serve, sim, para nos proteger de determinadas situações, mas ele não pode nos paralisar a ponto 

de impedir a crença no lado bom da vida. Às vezes, o medo do abandono faz com que a pessoa abandone seus 
sonhos para evitar o risco da frustração. Quem se protege de tudo, se protege inclusive das coisas incríveis que 
a vida pode oferecer. O prejuízo para essas pessoas é enorme, pois além de deixar de acreditar nos sonhos, na 
possibilidade de ser feliz, de amar e ser amado reciprocamente, acaba por afastar as pessoas que preferem 

conviver, por motivos óbvios, com pessoas mais positivas, sorridentes, agradáveis e com melhor astral.” 
É claro que a vida deve ser ponderada e avaliada de forma sensata, alerta Cynthia Dias. “A percepção 

clara, tanto do lado bom quanto do lado ruim, deve ser feita de maneira criteriosa, já que, do contrário, corre-

se o risco de viver em extremos, como o pessimista de um lado e, de outro, o 'bobo alegre', aquele que se 
nega a ver o lado obscuro da vida ou as situações problemáticas. A virtude está no meio, mas sempre que 
possível vale a pena olhar sob o viés positivo, ou pelo menos esperançoso, já que ele proporciona uma vida 

mais leve, com coragem para buscar a realização de seus sonhos, rir de algumas situações pesadas, tornando-
as mais leves.” 

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/02/21/interna_bem_viver,1238620/pessimismo-
versus-otimismo-quem-quiser-ser-feliz-que-lute.shtml 

 

 
SITUAÇÃO A 

 
Com base no texto apresentado, produza um texto de opinião, posicionando-se a respeito da seguinte 

questão: 

 
A felicidade é uma escolha individual? 

 
SITUAÇÃO B 

Considerando o texto apresentado e momentos de sua vida, produza um relato de experiência no qual 
você se viu na seguinte situação: “É preciso fazer uma escolha por ser feliz, por usar a dor e o sofrimento como 
oportunidades de transformação, crescimento e mudança. Buscar o aprendizado e a descoberta de uma força 

interna que lhe permita ir adiante quando tudo parece rumar para o caos”. 
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ATENÇÃO: Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho no 

presente caderno. Em seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo da prova de redação, no local 
apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. Respeite o limite 
máximo de linhas disponibilizado. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado. • Na 

folha de texto definitivo da prova de redação, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não 
será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 

TEXTO 1 - O Jeito Harvard de Ser Feliz: O curso mais concorrido da melhor universidade do 

mundo 
Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso A sabedoria popular diz 

que se nos empenharmos teremos sucesso, e se tivermos sucesso, então poderemos ser felizes. Se 
pudéssemos encontrar aquele emprego dos sonhos, ter mais uma promoção, perder aqueles três quilos, a 

felicidade viria. Mas descobertas recentes no campo da psicologia positiva têm demonstrado que essa fórmula 
funciona na verdade de maneira inversa: é a felicidade que impulsiona o sucesso, e não o contrário. Quando 
somos positivos, o nosso cérebro se envolve mais, torna-se mais criativo, motivado, energizado e produtivo no 

trabalho. Este não é um simples mantra vazio. A descoberta foi repetidamente comprovada por rigorosas 
pesquisas nos campos da psicologia e da neurociência, estudos de gestão e resultados financeiros de 

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/02/21/interna_bem_viver,1238620/pessimismo-versus-otimismo-quem-quiser-ser-feliz-que-lute.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/02/21/interna_bem_viver,1238620/pessimismo-versus-otimismo-quem-quiser-ser-feliz-que-lute.shtml
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organizações ao redor do mundo. Este livro não discute apenas como ser mais feliz, trata de nos ensinar a 
colher os frutos de uma atitude mental mais positiva que proporcione efeitos extraordinários no nosso trabalho 

e na nossa vida, sendo leitura obrigatória para todos aqueles que buscam a excelência em um mundo onde a 
carga de trabalho, o estresse e o negativismo estão cada vez maiores. "Shawn Achor é divertido, consciente 
das próprias limitações e derruba com facilidade as minhas antigas ideias a respeito deste campo do 
conhecimento." Boston Globe "Shawn baseia suas sessões de treinamento em um número cada vez maior de 

pesquisas na área da psicologia positiva, que enfatiza a resiliência e as atitudes positivas." Wall Street Journal. 
 

https://www.amazon.com.br/Jeito-Harvard-Ser-Feliz/dp/8502180266 

 
TEXTO 2 - Filme Soul, o Paradoxo da Felicidade e o Playfulness! 

 

Vivemos a tempestade perfeita para o vazio existencial. Uma sociedade do hiperconsumo, do excesso, da 
hiperexposição pessoal, somada a uma pandemia global em que um dos tratamentos é o isolamento social. Um 
caldeirão perfeito para um dos sintomas mais característicos da hipermodernidade: a falta e a busca para um 
sentido pra vida. 

O outro lado deste cenário é a maneira torta, que a nossa sociedade tem hoje para de tratar suas 
questões. Para todas as dores um novo mercado. Logo, já estamos vendo surgir o “Mercado da Felicidade” com 
gurus que vendem a felicidade na prateleira do desenvolvimento pessoal. O que invariavelmente cria o outro 

lado da balança. A busca e a cobrança desenfreada por uma vida com sentido. 
O filme Soul, da Disney, parece surfar nessa crítica contemporânea. Através da história do professor de 

música Joe e da alminha perdida 22, o filme dialoga de maneira leve com estas questões contemporâneas. Soul 

da conta da Panaceia que se tornou o desenvolvimento pessoal e a procura de sentido atualmente. 
Para quem não conhece, Panaceia era a deusa grega da cura. O termo é utilizado para fazer referencia a 

tratamentos, soluções e fórmulas “mágicas” que resolvem tudo. Como se houvesse uma solução que servisse a 
todos os fins e todas as pessoas. “Quando eu tocar as notas meus problemas vão desaparecer.” Dizia Joe, 

protagonista de Soul, ao pensar que na realização do que ele acreditava ser o seu “propósito” tudo que estava 
errado ficaria certo. [...] 

https://lucasfreire.com.br/filme-soul-o-paradoxo-da-felicidade-e-o-playfulness/ 

 
Texto 3 -  

 

 
https://www.contioutra.com/tirinha-sobre-o-caminho-da-felicidade/ 

 

Tendo os textos e as imagens apresentadas como referências e utilizando a modalidade escrita formal da 
língua portuguesa, redija um texto expositivo-argumentativo posicionando-se acerca da seguinte questão: 

 

É possível ser feliz no contexto do mundo atual? 

https://www.amazon.com.br/Jeito-Harvard-Ser-Feliz/dp/8502180266
https://lucasfreire.com.br/filme-soul-o-paradoxo-da-felicidade-e-o-playfulness/
https://www.contioutra.com/tirinha-sobre-o-caminho-da-felicidade/

