A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa
sobre o tema O desafio de se conviver em sociedade apresentando proposta de intervenção, que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos
e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO I

TEXTO II
A ilusão das redes sociais

O narcisismo, a superficialidade e o distanciamento,
entre outras características das relações virtuais,
formam pessoas cada vez mais individualistas e
egoístas
Por Dulce Critelli
É indiscutível o importante papel que as redes sociais
desempenham hoje nos rumos de nossa vida política
e privada. São indiscutíveis também os avanços que
introduziram nas comunicações, favorecendo o
reencontro e a aproximação entre as pessoas e, se
forem redes profissionais, facilitando a visibilidade e
a circulação de pessoas e produtos no mercado de
trabalho. (…)
As redes sociais provocam mudanças de fundo no
modo como as nossas relações ocorrem, intervindo
significativamente no nosso comportamento social e
político. Ao participar das redes sociais acreditamos
ter muitos amigos à nossa volta, sermos populares,
estarmos ligados a todos os acontecimentos e
participando efetivamente de tudo. Isso é uma
verdade, mas também uma ilusão, porque essas
conexões são superficiais e instáveis. Os contatos
se formam e se desfazem com imensa rapidez; os
vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a
interesses momentâneos.
Na nossa atualidade o isolamento tem um perfil
diferente, porque é mais voltado para a intensificação
do individualismo, cujos interesses afastam-se a
cada vez mais das questões sociais. As recentes
manifestações populares embora devam sua
ocorrência às redes sociais, mantêm o caráter do
individualismo e do isolamento, pois os participantes
não criam vínculos entre si. Expressam suas opiniões,
caminham juntos, mas é só isso.
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TEXTO III
Maus hábitos tornam sociedade individualista, alerta
psicóloga
Bons costumes e atitudes gentis estão cada vez mais
difíceis de encontrar
Especialista afirma que educação tem que começar
em casa, pelos pais.
Fabiana de Mutiis
Educação é bom e todo mundo gosta. Esta frase já foi
repetida algumas vezes pela maioria das pessoas. No
dia a dia, é comum observar atitudes que classificamos
como falta de educação. Mas não a educação formal
das escolas, mas sim a falta de cordialidade ou de
gentileza. Pensar no outro, muitas vezes, é pedir
demais, alerta a psicóloga e professora universitária,
Silvana Barros.
Para a especialista, a falta de cordialidade das
pessoas não se trata apenas de educação, vai muito
mais além. É uma questão da sociedade narcisista, do
individualismo e da falta de coletividade.
Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2013/07/mau>. Acesso em: 21
maio 2015.

