
PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

PROPOSTA I                                                

Os textos que se encontram logo 
abaixo são elementos essencialmente 
motivacionais para você desenvolver 
o seu. Use os seus conhecimentos de 
mundo e as suas experiências acu-
muladas no processo de sua forma-
ção estudantil.

Elabore texto dissertativo-argu-
mentativo a partir do seguinte tema: 
A crise da ética na política brasileira

Apresente bons argumentos e evite 
qualquer expressão que denote pre-
conceito ou que fira os direitos huma-
nos. Parta da realidade vigente.

Texto I

A sociedade precisa se pautar por 
valores republicanos, deixar a ignorân-
cia do pragmatismo partidário e com-
preender que o grande desafio não é 
escolher entre petistas e tucanos. O 
grande desafio é ser intolerante com 
a apropriação de bens públicos por 
aqueles que estejam ocupando posi-
ções de poder. Independentemente do 
partido político a que pertençam.

http://www.gazetadopovo.
com.br/vida-publica/
colunistas/o-coro-da-multidao/
dos-politicos-a-sociedade--
o-pais-vive-uma-crise-etica-
cfzjd3b7x3ygfp73h2j0okov5

Texto II

Texto III

“É preciso que a classe política te-
nha a clareza, a lucidez para fazer au-
tocrítica e voltar ao diálogo com quem 
paga imposto, que é o povo brasileiro”.

http://jovempan.uol.com.br/
noticias/professor-de-etica-ve-
politica-brasileira-na-pior-crise-
de-sua-historia.html

PROPOSTA II                                               

Leia, atenciosamente, os textos 
abaixo para, em seguida, elaborar 
texto dissertativo-argumentativo com 
base no seguinte tema: O papel da 
imprensa na sociedade democrática 
brasileira. Use os seus conhecimen-
tos de mundo e as suas experiências 
acumuladas no processo de sua for-
mação estudantil. Evite qualquer ex-
pressão que denote preconceito ou 
que fira os direitos humanos.

Texto I

Qual o papel da imprensa numa 
sociedade democrática? Pesquisa do 
Instituto Análise revela que 91% dos 
brasileiros pensam que a imprensa 
ajuda a combater a corrupção ao di-
vulgar escândalos que envolvem po-
líticos e autoridades. Trata-se de uma 
grande maioria, que aumenta, pas-
sando para 97%, quando se pergunta 
se a imprensa tem o dever de inves-
tigar e divulgar esses problemas. Mas 
há quem pense que a imprensa vê as 
coisas por um prisma negativo, dando 
especial destaque aos aspectos ruins 
ou prejudiciais de certos fatos. É claro 
que nem só de denúncias pode viver 
o jornalismo, mas, de qualquer forma, 
ninguém se declara a favor da censu-
ra e todos concordam que a imprensa 
livre é fundamental para o funciona-
mento da democracia.

https://educacao.uol.com.br/
bancoderedacoes/qual-o-papel-
da-imprensa-numa-sociedade-
democratica.jhtm

Texto II

https://www.pragmatismopolitico.
com.br/2015/03/a-imprensa-e-o-
-papel-das-midias-no-brasil.html

Texto III

A imprensa e o papel das mídias no 
Brasil

Desde o fim da ditadura militar 
diversos setores políticos brasileiros 
alertam sobre o perigo que o oligopó-
lio da mídia em nosso país representa 
para a democracia.(...)

A 1ª Conferência Nacional de Co-
municação, que aconteceu em 2009, 
formada por etapas municipais, es-
taduais e nacional, movimentou mais 
de 30 mil pessoas para discutir os 
desafios da área e apresentar reco-
mendações ao poder público de quais 
políticas deveriam ser implementadas 
para o setor. A partir dessas recomen-
dações o ex-ministro das Comuni-
cações Franklin Martins elaborou um 
projeto de Regulamentação dos Meios 
de Comunicação.

https://www.pragmatismopolitico.
com.br/2015/03/a-imprensa-e-o-
papel-das-midias-no-brasil.html


