
 
Proposta de Redação  

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, 
escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: O drama das pessoas 
desaparecidas no Brasil 
 
 
TEXTO I 
 
Conflitos familiares e tráfico de pessoas estão entre os motivos de desaparecimentos 
 
Os motivos que levam alguém a desaparecer são diversos e variam conforme a faixa etária. De acordo com a                   
titular da Delegacia de Investigação sobre Pessoas Desaparecidas, vinculada ao DHPP (Departamento Estadual             
de Homicídios e Proteção à Pessoa), Maria Helena do Nascimento, no caso de adolescentes, muitos se rebelam                 
diante de uma educação mais rigorosa. 
— A menina quer dançar, sair à noite e a mãe e o pai não deixam. [Ela quer] sair com as amigas, quer viajar. Já                         
tive adolescente que disse isso, que a família era quadrada. Mas nem sempre o motivo é rebeldia. Muitas vezes                   
é por questão de maus-tratos. Na violência doméstica, há vários casos de estupro. 
Já quando crianças desaparecem é mais difícil definir a causa, segundo ela. 
— Já houve casos de a criança dizer que desapareceu porque era maltratada. Mas há uma grande quantidade que                   
desaparece e nunca sabemos o porquê. Ela estava brincando na frente da casa ou se perdeu na multidão, em                   
shoppings, em locais de grande fluxo de pessoas. Não se chega a uma conclusão de como foi levada. 
— Talvez tenha havido tráfico de crianças, pois sabemos que tem. Talvez seja tráfico nacional, e ela esteja até                   
no Brasil, morando com outra família, com outro nome. Possivelmente, algumas delas tiveram sua identidade               
trocada e moram com outras famílias. Eu deixo o alerta: quem olhar a foto da criança no site da Polícia Civil, na                      
rede de televisão e reconhecer, que denuncie. Pode ser denúncia anônima. 
 
A ONG (organização não governamental) Mães em Luta, que trabalha com o tema, aponta, entre os motivos de                  
desaparecimento, a exploração sexual, as adoções ilegais, o tráfico de drogas, o serviço escravo e, sobretudo, os                 
conflitos familiares. 
Diretora do DHPP, Elisabete Sato destaca que não são raras as situações em que pessoas saem de casa                  
espontaneamente, porque querem cortar o vínculo familiar. 
— Há uns casos, por exemplo, de adultos, pessoas acima de 60 anos, que cansaram da convivência familiar, dos                   
filhos que estão brigando por dinheiro, por herança. E temos um outro fator bem relevante que é o aspecto dos                    
adultos que desenvolvem, depois de uma certa idade, algum problema neurológico, como por exemplo, mal de                
Alzheimer. Elas saem de casa e depois não sabem voltar. Acontece muito e nós temos orientado que a família,                   
ao detectar o problema, coloque uma pulseirinha com o nome da pessoa e o telefone de contato, porque se                   
tornam crianças de novo. 
O aliciamento pela internet também está relacionado ao desaparecimento de crianças e adolescentes. A delegada               
Elisabete Sato faz um alerta aos pais. 
— Com o avanço tecnológico, com a possibilidade da inclusão digital em todas as camadas sociais, temos um                  
número muito grande de crianças e adolescentes que se comunicam na internet. E aqueles que eu denomino                 
predadores se mistificam. Um adulto de 40 anos se passa por um garoto de 13 anos, ou seja, mais ou menos da                      
mesma idade daquela menina. 
Maria Helena completa, lembrando que há ainda casos de adolescentes de “14, 15, 16 anos que conhecem um                  
adulto pela internet e vão embora para outro Estado”.  
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TEXTO II 
 
Em Belo Horizonte, 1.171 queixas de desaparecidos foram registrados nos primeiros dez meses deste ano. Uma                
família do Barreiro vive na pele esse drama. O aposentado Luiz Fernandes Gomes Cosso, que iria celebrar                 
ontem 78 anos, sofre de Alzheimer e foi visto pela última vez em 23 de outubro. Ele morava com a esposa,                     
Maria Helena Cosso, de 73, na capital. 
A mulher conta que, no dia do desaparecimento, o marido estava muito agressivo e não conseguiu reconhecê-la                 
devido à doença degenerativa. Não é a primeira vez que Luiz desaparece. Em um episódio anterior, foi                 
encontrado em Betim, na região metropolitana, pela filha. “Estamos tristes e temos rezado muito para que ele                 
apareça. A preocupação é maior porque ele toma remédios controlados e está sem os medicamentos durante                
esse tempo”, diz Maria Helena. 
Há dois meses, a família do auxiliar de transportes José Paulista Siqueira, de 43 anos, o procura. Segundo a                   
empresária Marlúcia Siqueira, irmã dele, o tormento cresce a cada dia quando pensa que José pode ter morrido.                  
“Não tenho mais esperanças de achá-lo vivo. Mas se nós soubéssemos que estava morto, poderíamos enterrar o                 
corpo e acabar com essa agonia. Tem dias que não dormimos, fico pensando se ele está com fome. É horrível”,                    
diz.  
José saiu de Ribeirão das Neves, na Grande BH, para levar uma carga em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Na                   
volta para casa, o caminhão em que estava estragou perto do município de Ibiá, na região. Enquanto o motorista                   
foi buscar socorro, ele deveria vigiar o veículo. Quando o reboque chegou, porém, o mineiro havia                
desaparecido.  
Na noite do dia seguinte, o caminhoneiro avisou a família sobre o sumiço de José. Além de comunicar a Polícia                    
Civil, parentes chegaram a viajar até a cidade para procurar por ele. “Nós colamos cartazes, fomos a hospitais,                  
avisamos os órgãos públicos, espalhamos fotos. Os investigadores procuraram nas matas próximas ao local do               
acidente e em um rio que corta o município, mas não encontraram nada”, conta a irmã. 
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