TEMA EXTRA Nº 01
Proposta de Redação estilo Consultec/Strix (BAHIANA)
INSTRUÇÕES:
• Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas, mas não ultrapasse
os limites da Folha de Redação.
• Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de tinta
azul ou preta.
• Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
• Não utilize letra de forma ou de imprensa.

Será anulada a Redação
—
—
—
—
—
—

afastada totalmente do tema;
apresentada sob forma de verso;
assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
escrita a lápis, parcial ou totalmente;
redigida na Folha de Rascunho;
construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas, etc.)

Tema de Redação
I. Entendemos que nós, seres humanos, não nascemos nem éticos e nem competentes para as nossas funções
sociais, pois tanto uma como outra serão incorporadas no processo de humanização por meio da elaboração do pacto
edípico. Entendemos, também, que exercer a eticidade seja a possibilidade de pensar a ética e a moral. Esse
pensamento não deve conter apenas os conflitos entre a emoção e a razão, mas também permitir que o indivíduo se
relacione com os mundos interno e externo. Lidar com tais conflitos causa-nos um mal-estar, que é inerente à inserção
na cultura e ao desenvolvimento humano.
(COHEN, Cláudio; GOBBETTI, Gisele. Bioética da vida cotidiana. Disponível em:
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009-6725&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 20 out.
2015.)

II. A bioética é um dos campos mais emergentes e dinâmicos da reflexão filosófica atual. Apesar de pouco mais de três
décadas de existência, a rapidez de sua expansão e de seu amadurecimento fez com que assumisse uma influência
direta, progressiva e irreversível na Medicina e no Direito. A sociedade globalizada e pluralista, o grande desenvolvimento
da medicina, a morte instrumentalizada nos hospitais e a influência dos aspectos econômicos e legais nas decisões
médicas foram os grandes responsáveis para que isso ocorresse. Como consequência, a aplicação dos conceitos bioéticos
na prática clínica criou um novo e emergente campo do conhecimento, a Bioética Clínica. Trata-se de uma expansão da
Bioética Aplicada, que visa estabelecer uma aliança entre o conhecimento científico médico e o humanístico, com um
campo de atuação bastante amplo. Estuda desde os problemas inerentes ao início e ao final da vida, a reprodução
humana, os dilemas individuais dos profissionais de saúde frente a situações polêmicas, as pesquisas em seres humanos,
até as complexas decisões de saúde pública enfrentadas em conjunto com legisladores e cidadãos.
(URBAN, Cícero de Andrade. A bioética e a prática médica. Disponível em: <http://www.jvascbr.com.br/03-0203/simposio/03-02-03-275.pdf>. Acesso em: 10 de outubro de 2015.)

Levando-se em consideração a leitura dos textos de apoio e a abordagem feita a respeito da Bioética, escreva uma
dissertação argumentativa, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, sobre a importância desse estudo
sistemático das dimensões morais das ciências da vida e da saúde para a prática médica, que deve estar
vinculada ao progresso científico, mas também ao compromisso social, político e humanitário.

