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ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

A coletânea a seguir apresenta resultados de pesquisas sobre a im-

portância e a inuência de relações de amizade em nossas vidas. Com 

isso, enfatiza o caráter social dos seres humanos, indicando a relevância 

das interações e cooperações mútuas que visam tanto à autoarmação 

individual quanto à sobrevivência e ao desenvolvimento de grupos. Em 

contraponto, o último texto apresenta uma característica própria de nos-

so tempo que parece anular qualquer senso de coletividade ou empatia 

quando ele envolve pessoas que não nos sejam próximas: o individua-

lismo. Essa mudança de valores tem implicações diretas em nossa so-

ciedade e nos princípios democráticos. Após a leitura dos textos, pense 

quais são essas implicações para, então, realizar a atividade proposta.

TEXTO 1TEXTO 1  

Durante a pandemia, um dos experimentos sociais mais chocan-

tes ocorreu bem debaixo de nosso nariz. O coronavírus nos forçou a 

desenhar o mapa de nossas conexões. Neste novo atlas, a noção de 

amizade resplandece como uma pedra antiga. Sabemos que é muito 

importante e também sabemos que é um mistério. Por isso, já faz 

alguns anos que a antropologia, a sociologia, a psicologia e também 

a zoologia, a biologia e a neurociência vêm estudando o funciona-

mento e o efeito das relações de amizade em nossa jornada de vida. 

E, repetidamente, a conclusão é que, se tivermos as necessidades 

básicas atendidas, o vigor e o número de nossos relacionamentos 

pessoais são decisivos para viver uma vida boa. [...]

A amizade é benéca, mesmo do ponto de vista biológico. Um 

encontro entre amigos pode alterar a pressão arterial, a secreção de 

adrenalina, o sistema imunológico e os padrões de sono. “A amizade 

está associada a todo tipo de substâncias químicas em nosso corpo 

que nos fazem sentir bem, como a serotonina e a dopamina, que são 

a forma como nosso cérebro nos recompensa por comportamentos 

que são bons para nós”, explica por e-mail a etologista Lauren Brent, 

da Universidade Exeter. São relações de reciprocidade positivas para 

nossa saúde, nosso bem-estar e nossa longevidade. [...]

“O que vemos é que as pessoas não seguem as regras porque 

se sentem vulneráveis ou pessoalmente convencidas, mas a escolha 

é feita com base na inuência social”, argumenta, por e-mail, Bahar 

Tunçgenç, pesquisadora da Escola de Psicologia da Universidade de 

Nottingham. Tunçgenç reconhece que cou surpresa com o impacto 

e a força desses laços familiares e de amizade no enfrentamento 

do vírus, uma pista muito importante na hora de planejar políticas 

públicas sociais. [...]

PADILHA, Mar. “Na verdade, só temos cinco amigos. A pandemia nos 

ajudou a ver isso”. El País, 16 maio 2021. Disponível em: <https://brasil.

elpais.com/estilo/2021-05-16/na-verdade-so-temos-cinco-amigos-a-

pandemia-nos-ajudou-a-ver-isso.html>. Acesso em: 19 maio 2021. 

EMPATIA E SENSO DE COLETIVIDADE

TEXTO 2TEXTO 2  

Por que fazemos amigos?

Basicamente, porque eles nos fazem bem – uma resposta intuiti-

va que cientistas já comprovaram de diversas formas. Para começar, 

hormônios que provocam sensações de prazer e felicidade, como a 

ocitocina, estão diretamente envolvidos nas relações de amizade. 

Além disso, outros estudos já provaram que ter bons amigos pode 

aumentar nossa expectativa de vida, diminuir as chances de desen-

volvermos uma doença cardíaca e melhorar nossa saúde mental na 

vida adulta [...], explica a Gama o antropólogo e psicólogo Robin 

Dunbar, da Universidade de Oxford, um dos grandes investigadores 

do tema no mundo. “O desejo de ter amigos nos é intrínseco porque 

eles nos dão suporte.” 

[...] “Eles satisfazem nossas necessidades sociais e também 

oferecem apoio emocional”, diz Beverley Fehr, professora do Depar-

tamento de Psicologia da Universidade de Winnipeg, no Canadá. 

“Pesquisas mostram que quando precisamos de ajuda nanceira 

tendemos a recorrer aos familiares, mas se precisamos abrir nossos 

corações sobre o que está acontecendo, nós frequentemente nos 

voltamos aos amigos.” 

[...] E uma das principais razões pelas quais esses vínculos se 

mantêm é a identicação com os interesses e a visão de mundo da 

outra pessoa. “Esse efeito é chamado de homolia: nossos amigos 

tendem a ser como a gente”, explica o antropólogo. Estudos indi-

cam que as amizades mais duradouras envolvem o apoio às nossas 

identidades sociais: são as famigeradas bolhas. “Ter amigos tem a 

ver com a validação das nossas visões e crenças. Somos atraídos por 

pessoas que vão reforçar que temos as opiniões e as atitudes ‘certas’ 

e também preferimos não passar nosso tempo com pessoas que vão 

discordar de nós. Se não temos nada em comum, vai ser bem mais 

desaante e menos recompensador interagir”, diz Fehr. 

[...] Gama Revista, 

PAYNO, Mariana. “O que você sabe sobre a amizade?”. 

2 ago. 2020. Disponível em: <https://gamarevista.uol.com.br/semana/e-

os-amigos/o-que-e-amizade/>. Acesso em: 19 maio 2021.

TEXTO 3TEXTO 3  

Dia do Amigo: 8 razões cientícas para 

valorizar suas amizades

Boas amizades mudam o jeito que você vê o mundo e seu 

reexo

Um estudo de 2018 sugere que suas amizades moldam, lite-

ralmente, a maneira como você enxerga o mundo e até seu próprio 

reexo. A pesquisa foi curta, mas sugere que uma amizade próxima 

representa uma conexão que vai além da conexão entre indivíduos. 
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Segundo o portal The Cult, psicólogos nomeiam de “auto-

-expansão” a ideia de que, à medida que uma amizade se apro-

funda, seu senso de identidade cresce. Ou seja, você envolve 

seus amigos no âmago da sua personalidade.

Amigos próximos têm atividade cerebral parecida

“Diga-me com quem andas e eu te direi quem és”. O velho 

ditado, segundo um grupo de pesquisadores da universidade norte-

-americana Dartmouth, está mesmo correto. Amigos têm respostas 

neurais similares a estímulos. Comparando os resultados de exames, 

os cientistas conseguiram descobrir quem era amigo de quem.

“Nós somos espécies sociais e vivemos nossas vidas conecta-

dos com todo mundo. Se queremos entender como o cérebro huma-

no funciona, nós temos de entender como os cérebros funcionam 

juntos – como uma mente molda a outra”, disse Thalia Wheatley, 

professora de psicologia e ciências do cérebro em Dartmouth, em 

comunicado.

[...]

“Dia do Amigo: 8 razões cientícas para valorizar suas amizades”. Revista 

Galileu, 20 jul. 2019. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/

Ciencia/noticia/2019/07/dia-do-amigo-8-motivos-cienticos-para-

valorizar-suas-amizades.html>. 

Acesso em: 19 maio 2021.

TEXTO 4TEXTO 4  

Veja 10 coisas que a ciência já descobriu 

sobre a amizade

Os amigos fazem nossa empatia crescer

A capacidade de colocar-se no lugar de outra pessoa é uma 

das principais características humanas, mas com os amigos nós a 

levamos ao extremo. Um grupo da Universidade da Virginia, nos 

Estados Unidos, estudou as tomograas de 22 pessoas ameaçadas 

de receber pequenas descargas elétricas ou informadas que um 

amigo ou um desconhecido as tinha recebido.

Os cientistas descobriram que a atividade cerebral de uma pessoa 

quando está em perigo é praticamente idêntica à que ela demonstra 

quando é seu amigo quem corre perigo. “Nosso senso do ‘eu’ inclui as 

pessoas próximas”, garante o psicólogo James Coan, diretor do estudo. 

“As pessoas que são chegadas se convertem em parte de nós, não no 

sentido poético ou metafórico, mas no sentido real. Literalmente, nos 

sentimos ameaçados quando nossos amigos estão ameaçados.”

Coan relaciona esse desenvolvimento com uma questão de so-

brevivência e semelhança, conforme se passa mais tempo com al-

guém. “Os humanos se associam para prosperar. Nossos objetivos e 

recursos são comuns. Se alguma coisa ameaça um amigo, ameaça 

nossos recursos e objetivos”, ele diz.

 “Veja 10 coisas que a ciência já descobriu sobre a amizade”. Exame, 

11 ago. 2014. Disponível em: <https://exame.com/ciencia/veja-10-coisas-

que-a-ciencia-ja-descobriu-sobre-a-amizade/>. Acesso em: 19 maio 2021.

TEXTO 5TEXTO 5  

A pandemia e o senso de coletividade

Atualmente fala-se com muita frequência sobre modos egoís-

tas de relações humanas. E na supercialidade dos discursos sobre 

nossa postura e nossas ações individualistas, não é comum serem 

considerados os atravessamentos políticos desse fato social.

A racionalidade neoliberal nos constrói, nos atravessa subjeti-

vamente para que façamos de nós microempresas, empresários e 

negociantes de nós mesmos. Nosso modo de nos relacionar é in-

dividualista porque é competitivo. E a competitividade é um valor 

generalizado e naturalizado a tal ponto que não percebemos isso.

Esses modos de relações constroem desde nossas constituições 

físicas, psíquicas e os modos como nos relacionamos em sociedade. 

Podemos inferir, de pronto, o quanto isto implica na rarefação do 

senso do que é coletivo, do bem comum e das ideias semelhantes 

ao sentimento de solidariedade ao próximo. [...]

Não há constituição psíquica sem o outro, desde nosso nasci-

mento, somos apresentados ao mundo por um outro, primariamente 

aquele que nos recebe em nosso nascimento. No entanto, sob a 

racionalidade neoliberal nos iludimos com a ideia da autonomia e 

da autossuciência.

Os tempos de pandemia mundial nos feriram enquanto humanos 

em muitos pontos. A ferida narcísica que essa pandemia abriu ataca 

a sobrevivência e nosso senso de onipotência. Tecnologias e dinheiro 

não são sucientes no enfrentamento a um ente invisível e resistente 

ao tempo, aos produtos químicos. 

[...] Le Monde Diplomatique Brasil, 20 mar. 2020. 

ALMEIDA, Flávia Andrade. 

Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-pandemia-e-o-senso-de-

coletividade/>. Acesso em: 19 maio 2021. 

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Após a leitura e análise da coletânea, redija um texto dis-

sertativo-argumentativo sobre o tema a empatia e o senso 

de coletividade existem fora dos círculos de amizade? Nela, 

delimite um ponto de vista respondendo à pergunta proposta e 

procure sustentá-lo por meio de raciocínio lógico consistente, apli-

cando exemplos e referências conectados aos seus argumentos. 

Lembre-se de cumprir os seguintes critérios:

• Dê um título a seu texto.

• Utilize a norma-padrão da língua portuguesa..

• Estruture seu texto em introdução, desenvolvimento e conclu-

são, divididos entre três e cinco parágrafos conectados entre si.

• Prime pela coesão e coerência.

• Evite restringir-se a cópias e paráfrases da coletânea, pro-

curando expandi-la.

• Faça um rascunho anterior à versão nal.

• Respeite o mínimo de 22 e o máximo de 30 linhas.

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi

Orientações para o professor
A proposta apresenta a importância da amizade para a sobrevivên-

cia e constituição dos indivíduos, fugindo aos seus conceitos mais 

subjetivos ou abstratos. Em seguida, ela expande essa noção de 

convívio pautado pela empatia para esferas sociais mais amplas, 

que podem ser comparadas à comunidade de uma escola, um con-

domínio, um bairro, um estado ou um país, por exemplo. O que nos 

inuencia a pensar coletivamente apenas quando se trata de grupos 

que nos interessam? O texto 5 aponta para um contexto de estímulo 
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