PROPOSTA DE REDAÇÃO
Professor: Abdon Guerra
Com base na leitura dos textos abaixo e nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade formal escrita da
língua portuguesa sobre os principais problemas que acometem o Brasil, deixando-o
na posição de eterno “País do Futuro”. Apresente sugestões ou medidas interventivas
que possam mudar essa realidade, trazendo para o presente o tão sonhado futuro.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a
defesa do seu ponto de vista.
Texto 01

“Se os Estados Unidos ostentam a águia como símbolo, a França o galo e o Chile o
condor, o Brasil tem o papagaio como tradução ornitológica da nacionalidade. À
diferença desses outros países, o papagaio não figura nos escudos, nos selos, nas
medalhas, ou em outros sinais pelos quais o Estado anuncia sua presença. Talvez não o
tenham julgado digno de tais honrarias. Ele não é forte como a águia, não tem a
autoridade do galo nem voa alto como o condor. Exibe um ar matreiro e carrega uma
reputação galhofeira que não o recomendam para o papel de representar oficialmente a
pátria.[...]”
Roberto Pompeu de Toledo

Texto 2
Trecho de Aos Trancos e Barrancos: como o Brasil deu no que deu, de Darcy Ribeiro

O Brasil cresceu visivelmente nestes oitenta anos
[1900-1980]. Cresceu mal,
porém. Cresceu como um boi mantido, desde bezerro, dentro de uma jaula de ferro.
Nossa jaula são as estruturas sociais medíocres, inscritas na Constituição e nas leis, para
compor um país da pobreza na província mais bela da Terra. Se continuarmos sob a
vigência destas leis, no Brasil do futuro a maioria da gente nascerá e viverá nas ruas em
fome canina e ignorância figadal, enquanto a minoria rica, com medo dos pobres, se
recolherá em confortáveis campos de concentração, cercados de arame farpado e
eletrificados.

Texto 3
Trecho de entrevista de João Cabral de Melo Neto (década de 90)
Esta visão de que o Brasil era melhor antes é errônea. O Brasil era menor, mais
atrasado, as idéias eram mais toscas. E tudo se juntava, dando idéia de que era melhor.
Agora com a TV, os meios de comunicação etc, é que vemos como é complexo e maior.
[...] Em suma, o Brasil em detalhe é só decadência, mas acho que no conjunto é
positivo.
Texto 4

Trecho de História da vida privada, organizado
por Fernando Novais
Os mais velhos lembram-se muito bem, mas os mais moços podem acreditar: entre 1950
e 1979, a sensação dos brasileiros, ou de grande parte dos brasileiros, era a de que
faltava dar uns poucos passos para finalmente nos tornarmos uma nação moderna. [...]
A partir dos anos 80, entretanto, assiste-se ao reverso da medalha: as dúvidas quanto às
possibilidades de construir uma sociedade efetivamente moderna tendem a crescer...”
Texto 5
Trecho de Momentos na vida, de Luís Fernando Veríssimo
O Brasil teve várias oportunidades de, por assim dizer, afastar-se de si mesmo,
examinar-se, decidir o que precisava ser feito, ajustar a gola da camisa e ir em frente
[...]. Nada está preestabelecido, não temos compromisso com nenhuma forma de
coerência, podendo ir inventando o nosso destino no caminho.
Texto 6
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou nesta terça-feira (21) o
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), e o Brasil se manteve no 79º lugar no ranking que
abrange 188 países, do mais ao menos desenvolvido. O relatório foi elaborado em 2016 e tem
como base os dados de 2015.
O IDH é um índice medido anualmente pela ONU e utiliza indicadores de renda, saúde e
educação.
O ranking mundial de desenvolvimento humano dos países apresenta o índice de cada nação, que
varia de 0 a 1 – quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o país. No RDH divulgado nesta
terça, o Brasil registrou IDH de 0,754, mesmo índice que havia sido registrado em 2014.
Conforme o relatório da Pnud, esta foi a primeira vez desde 2010 que o IDH do Brasil se manteve
no mesmo patamar
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