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PROPOSTA DE REDAÇÃO – 3ª SÉRIE: 
 
Sabe-se que o ser humano é um ser sociável, que precisa da cooperação de todos para poder realizar a maioria de 
suas atividades diárias. Contudo, o cenário atual caminha para a existência de pessoas cada vez mais individualis-
tas, as quais se preocupam, muitas vezes, apenas com o seu próprio bem-estar. Com base nisso, e a partir da leitu-
ra dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “O individualismo no 
mundo contemporâneo”, 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. 
 
Instruções Enem: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá nota zero. 
6. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
 
TEXTO I 
 
Certamente, vivenciamos um paradoxo entre o desejo de ser diferente e particularizado e a massificação da moda 
do ―igual. Vivemos num mundo de influência existencialista e capitalista, onde a maioria dos programas de televi-
são defende a afirmação do indivíduo contra a força do grupo. Nessa estrutura econômica de consumo, que fortale-
ce no indivíduo a ânsia por produtos personalizados, o homem é cada vez mais visto como indivíduo isolado. Essa 
ênfase na liberdade individual corrobora a construção do ―Eu me amo e vivo meu euǁ. Portanto, o sujeito perde a 
visão de interdependência social e crê-se inatingível. O perigo do individualismo está nessa construção da ilusão de 
independência, gerando o egoísmo e a insensibilidade.  

Fonte:https://www.construirnoticias.com.br/o-perigo-do-individualismo-na-formacao-dosujeito-o-que-eu-tenho-a-ver-com-isso. ACESSO EM: 
03.05.2021 

 
 
TEXTO II  
 
Os males do individualismo 
 
Individualismo pode ser definido como uma tendência. Uma atitude de quem vive exclusivamente para si e demons-
tra pouca ou nenhuma solidariedade. Quais razões que têm levado o ser humano a cada vez mais pensar em si 
mesmo? Dentre os vários motivos, podemos listar: 
 
● A internet e o isolamento que gera (por trás da ilusão de vida social que as redes sociais sugerem);  
● O mundo capitalista e a necessidade de se destacar dentro dele;  
● O afastamento do conceito de família.  
 
3 males do individualismo 
 
1) EU SOU O CENTRO – O que EU quero, o que EU sei, o que EU faço. O individualismo existe no ambiente de 
trabalho. Ao mesmo tempo que se apregoa as vantagens do trabalho em equipe, encontramos pessoas que não 
conseguem se envolver com os demais integrantes do grupo.  
 
2) EU ATROPELO – Sozinho EU vou mais rápido. O reverendo Juarez Ferreira explica que algumas pessoas 
―acreditam e defendem o individualismo como um aspecto necessário para sobrevivência do ser humano neste 
mundo globalizado onde a competição é inevitável.  
 
3) EU ESTOU BEM –Para Tocqueville, o individualismo é um sentimento consciente que leva cada cidadão a isolar-
se da massa dos seus semelhantes. Para os sociólogos, essa incapacidade se expressa de forma contundente na 



 
 
atual crise ambiental e social por qual passam as grandes cidades do mundo. O casal de sociólogos Richard Se
net e Sakia Lassen acredita que a sociedade moderna tirou das pessoas a capacidade de se organizar coletivame
te e de se comunicar com o diferente. É necessário ouvir uns ao
faz; superar o vácuo de comunicação de relações; e não enxergar as identidades de cor, gênero, religião ou origem 
como obstáculos para a interação. 

Fonte: http://www.lideranca.blog.br/os
 
TEXTO III 
 

Fonte: https://www.pinterest.es/pin/520236194446270282/?autologin=true . Acesso em:13.05.2021
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passam as grandes cidades do mundo. O casal de sociólogos Richard Sen-
Lassen acredita que a sociedade moderna tirou das pessoas a capacidade de se organizar coletivamen-

― empatizar com aquilo que o outro 
faz; superar o vácuo de comunicação de relações; e não enxergar as identidades de cor, gênero, religião ou origem 

individualismo/ . Acesso em outubro de 2019. Adaptado. 

Fonte: https://www.pinterest.es/pin/520236194446270282/?autologin=true . Acesso em:13.05.2021 


