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 LÍNGUA  PORTUGUESA
“A mentira, o logro, o “pregar peças” acompanham o homem desde que o mundo é

mundo. Não são raras as vezes em que falsas notícias, o ódio, declarado ou latente,
quando não o frio assassinato são usados no cenário do conflito entre raças, grupos e
comunidades.

O professor Jacques Rancière, da Universidade de Paris 8, aponta duas formas
tradicionais da mentira e do engodo de massa. Uma delas é o chamado “rumor popular”,
modernamente substituído pela sofisticação e rapidez dos meios de comunicação. Exemplo
conhecido de rumor popular é o que, na Idade Média, acusava os judeus de raptar
crianças destinadas a sacrifícios rituais.

A segunda forma de mentira de massa, continua Rancière, é aquela deliberadamente
inventada por um poder qualquer, com o objetivo de tirar proveito, por exemplo, do ódio
atiçado contra uma determinada comunidade, tomada como bode expiatório.

 Assim, assistimos, com repulsa e horror, ao ódio que, não raro, culmina com o
assassinato de minorias étnicas, religiosas, de orientação sexual, de bêbados, mendigos,
etc. Tais minorias parecem encarnar certos males sociais que precisam ser “exorcizados”,
quando não sacrificados na fogueira das vaidades de certas ideologias. As ações dirigidas
contra as minorias passam pelas agressões físicas e verbais, pelos vandalismos de toda
ordem, pela tortura, pelo assassinato.

São recentes, entre nós, as notícias do massacre de moradores de rua em São Paulo,
de índios que tiveram seus corpos incendiados enquanto dormiam, de homossexuais
espancados e mortos, por ousarem nomear, publicamente, seu objeto de desejo. Sem falar
dos atos terroristas que coagem, intimidam, espalham o medo e o terror entre os
sobreviventes, dado o seu caráter de surpresa, que inviabiliza tanto a fuga quanto a
defesa.

Os efeitos psicológicos desses crimes motivados pelo ódio são sérios, pois fazem
prevalecer o medo, a insegurança e o pânico. Perdemos todos a noção estabelecida, e
aceita socialmente, dos parâmetros da ordem, da confiança, da noção de perigo. Quebram-
se os vínculos e as relações sociais positivas entre grupos e comunidades. O que domina
a cena, nesses casos, é a dimensão do poder, da paixão destrutiva. Triunfam o orgulho, o
gozo excessivo da liberdade, o prazer de ser senhor absoluto: senhor da vida e da morte.

O sociólogo alemão Wolfgang Sofscky, que escreveu um tratado sobre a violência
e o terror, fala do prazer declarado de jovens neonazistas em eliminar grupos de negros,
muçulmanos, homossexuais, bêbados, mendigos e outros, em diferentes estados
americanos. E entre nós já existem grupos e organizações que propagam idéias de ódio,
discriminação e intolerância entre os jovens que, em seu afã de afirmação, buscam o
prazer e a glória nas iniciativas cruentas de eliminação e morte dos diferentes.

O remédio, a prevenção contra a intolerância sob quaisquer formas passa,
necessariamente, pelos currículos escolares. Só um sistema educacional sólido e coerente
pode ser capaz de neutralizar o ódio e o seu cortejo de males, resgatando a harmonia e o
respeito às diferenças, na relação dos homens entre si e com o mundo.”

Shyrley Pimenta, Jornal Correio, 06/09/2005.

05

10

15

20

25

30

35

40



Processo Seletivo/UFU  -  abril 2006 -  2ª Prova Discursiva

6

PRIMEIRA  QUESTÃO

Redija, com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto, um parágrafo,
apresentando os dois tipos de mentira.

SEGUNDA  QUESTÃO

No texto predomina o emprego do presente do indicativo. Construa um parágrafo,
explicando a razão desse emprego.
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TERCEIRA  QUESTÃO

O texto pode ser dividido em, pelo menos, três partes:

A) 1o parágrafo;

B) 3o, 4o, 5o, 6o e 7o parágrafos;

C) último parágrafo.

Dê um título a cada parte, resumindo-a.

QUARTA  QUESTÃO

Leia o período:  “ Tais minorias parecem encarnar certos males sociais que precisam ser
“exorcizados”, quando não sacrificados na fogueira das vaidades de certas ideologias.” (linhas
15-16)

A) Explique a relação de sentido estabelecida pelo termo em destaque.

B) Reescreva o período, substituindo o termo destacado por outro de valor semelhante.


