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SEMANA I 

ENEM - Viviane 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema A geração de jovens brasileiros que não trabalha nem estuda na sociedade 
contemporânea”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, 

organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
Texto 1 
 

Um em cada cinco brasileiros entre 18 e 25 anos não trabalha nem estuda. É a chamada "geração nem-
nem", dimensionada em estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esses jovens são vítimas de um 
"desalento estrutural", como analisou Fernando de Holanda Filho, professor da Fundação Getúlio Vargas, ao 

jornal O Globo. Ou seja: são pessoas que desistiram de procurar trabalho, porque não têm quase nenhuma 
qualificação, tampouco querem voltar a estudar, porque não se sentem atraídas pela escola. E entre esses 
jovens, a gente percebe também uma predominância das mulheres.”  

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-geracao-nem-nem-imp-,935944 

 
Texto 2 
 

Os jovens da geração “nem-nem” demonstram falta de garra, de ambição, da noção de que se deve lutar 

pelo seu futuro e não deixar essa responsabilidade na mão dos pais. Como educador, me preocupa a percepção 
dos jovens de hoje em dia em relação ao futuro: ao futuro individual, às perspectivas de vida futura, profissão, 
trabalho, dedicação – enfim, à velhice. Os jovens de hoje não têm uma preocupação com o que poderá 
acontecer amanhã. Vagas de trabalho são escassas e disputadas, mas não vejo ânimo para buscá-las. Na 
verdade, a maioria dos jovens as busca, mas não com a intensidade e a vontade de efetivamente consegui-las.  

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-geracao-nem-nem-arpjjoc29d161corug6mtdtwn/ 

 
Texto 3 
 

No Brasil, o fator renda é um dos que mais influencia o crescimento de jovens com o perfil “nem- 
nem”. “Em 2000, famílias entre as 10% mais pobres tinham 233% mais chances de ter um ‘nem- nem’ entre 
os seus do que famílias entre os 10% mais ricos. Em 2010, esse valor havia aumentado para quase 800%. Isto 

é, a disponibilidade de recursos familiares, tal como expressa pela renda enquanto capacidade de aquisição de 
bens como saúde e educação para seus membros, por exemplo, confere um caráter de classe às mudanças 
ocorridas no período, com aumento da vulnerabilidade dos mais pobres. Isto é, é maior a proporção de ‘nem-

nem’ em 2010 entre as famílias que, em termos relativos, tinham menores condições materiais de dar respaldo 
a eles”, diz o artigo.  

Veja mais em https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/nao-estuda-nem-trabalha-crise-economica-e-problemas-

sociais-lancam-alerta-sobre-a-geracao-nem-nem.htm?cmpid=copiaecola  

 
Texto 4 
 

Vários autores como: Coles et al. (2002), Pardo (2010), Dorsett e Lucchino (2012), apontam sérias 
consequências de longo prazo decorrentes desse fenômeno, como: maior probabilidade de se tornarem 
desempregados, de usar drogas e álcool, gravidez na adolescência e envolvimento no crime. Para Camarano e 

Kanso (2012), os jovens não deixam de procurar trabalho por desalento, não estudam por falta de renda e/ou 
de perspectivas futuras ou, diferentemente, estão inseridos em uma família capaz de garantir a sobrevivência 
básica até conseguirem uma posição satisfatória no mercado de trabalho. As razões para esse cenário, de 

acordo com o estudo, são problemas com habilidades cognitivas e socioemocionais, falta de políticas públicas, 
obrigações familiares com parentes e filhos, entre outros.  

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res/article/view/4942/html 

 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-geracao-nem-nem-imp-,935944
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-geracao-nem-nem-arpjjoc29d161corug6mtdtwn/
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res/article/view/4942/html
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Texto 5 

 
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/geracao-nem-nem-ja-soma-11-milhoes-de-jovens 

 
SEMANA I 

Fuvest - Nathan 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente os seguintes trechos abaixo. 

 
É possível citar diversos exemplos em que a insatisfação do consumidor provocou a ruptura digital: o 

serviço ruim ao consumidor possibilitou a ascensão da Amazon e do comércio eletrônico; as taxas de aluguéis 
de vídeo possibilitaram o advento da Netflix; a má qualidade dos serviços de táxis viabilizou o UBER; álbuns 
longos com muitas músicas favoreceram o modelo de Spotify, Apple, iTunes e Deezer e a limitação de quartos 
de hotel e preços altos possibilitaram o AirBnB. Todos esses exemplos reforçam a importância de entender 
melhor a experiência do consumidor, o que é cada vez mais desafiador por causa do aumento da complexidade 

nas interações. As empresas sofrem diversos problemas para conseguir juntar as pontas e enxergar esse 

consumidor.  
Prof. Claudio Oliveira – Blog Nota Alta ESPM /28/08/2018 

 
O consumo hoje representa os desejos humanos de preenchimento e uma compensação pelas disparidades 

sociais. “Eu posso não ter o mesmo padrão de vida, mas uso o mesmo produto que você!” Consumo é 
realização, mas também representa vingança, o ir à forra dos que, em tese, podem menos. A oferta de 
possibilidades é renovada diariamente, gerando novos desejos e novas frustrações. [...] 

Considerando que este modo de vida consumista traz felicidade temporária, e apenas para alguns, ele gera 
uma situação deplorável ao ser humano. Isso porque ao fim da saga do consumo encontra-se vazio 
internamente e com excesso de produtos que acabará não utilizando, aparências e dívidas à sua volta. Assim, 
só resta a ele retomar sua confiança no modo anterior de organização e buscar as instituições assistencialistas 
do Estado Social. 

Em nosso país presenciamos um exemplo vívido desta lógica. Quando a concentração de renda saturou e o 
consumo começou a apresentar sinais desagradáveis, o povo elegeu um governante de esquerda, que criou 

inúmeros programas assistenciais. Este processo facilitou o acesso ao consumo pelas classes mais baixas e 
aumentou a ganância daqueles que perceberam o grande mercado que se abria. 

Ganância e falta de dignidade geram ressentimento e criminalidade. A violência aumentou e as cidades se 
tornaram ambientes fragmentados. Condomínios fechados se tornaram mini-cidades que permitem o 
enclausuramento voluntário em nome da segurança. 

https://autossustentavel.com/2014/09/consumo-e-

etica.html#:~:text=O%20consumo%20hoje%20representa%20os,%2C%20em%20tese%2C%20podem%20menos. 

 

https://autossustentavel.com/2014/09/consumo-e-etica.html#:~:text=O%20consumo%20hoje%20representa%20os,%2C%20em%20tese%2C%20podem%20menos
https://autossustentavel.com/2014/09/consumo-e-etica.html#:~:text=O%20consumo%20hoje%20representa%20os,%2C%20em%20tese%2C%20podem%20menos
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Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redija uma 

dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema “O consumo e a ética no século 
XXI”. 
 

SEMANA I 

Unicamp - Renato 
 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 
 
Texto 1. 
 
Doc.: [...] O que você acha da relação entre o tempo e a vida? 

 
Loc.: Olha, esse é o problema fundamental. Tempo pra mim atualmente é angústia. Angústia de tempo 

passando... Há muito tempo que eu estou nessa. Muita coisa para ser e fazer e o tempo corre muito mais 
rápido do que eu gostaria. Há algum tempo que eu estou assim, que eu desejaria que o dia tivesse setenta e 
duas horas pra dar tempo de eu fazer tudo o que eu gostaria, em todos os campos, profissionais, sentimentais, 
tudo. Por isso que quando você falou que o tema era tempo, eu falei: isso é uma questão de análise. 
 

Fala carioca NURC - Documentos: Tempo cronológico - inq.0034 M1 

 

Texto 2.  
Tempo Perdido 

Legião Urbana 
 

Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais o tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 
Temos todo o tempo do mundo 
 
Todos os dias antes de dormir 
Lembro e esqueço como foi o dia 

Sempre em frente 
Não temos tempo a perder 
 
[...] 
Temos nosso próprio tempo 
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[...] 

O que foi escondido 

É o que se escondeu 
E o que foi prometido 
Ninguém prometeu 
 
Nem foi tempo perdido 

 
Somos tão jovens 

 
Texto 3. 
 

Nos começos do começo, o Homem, em seus momentos de lazer, depois de passar o dia caçando e 
colhendo frutas para alimentar a família, começou a observar e a procurar entender os mistérios da natureza. 

Viu Que o Sol nascia no horizonte, depois de o mundo ficar na mais completa escuridão, uma escuridão que 
só era interrompida pelo brilho das estrelas e pela pálida luz da Lua que se mostrava nos mais diversos 
formatos, mas que não conseguia iluminar a vida como fazia o Sol. 

Quando o Sol nascia no horizonte, ainda fazia frio mas, à medida que ia subindo no firmamento a 

temperatura ia aumentando, ficando cada vez mais quente, só diminuindo o calor depois que o Sol se escondia 
no ocaso. 

Descobriu, aos poucos, a manhã, a tarde, a noite e a madrugada que, juntos, passaram a formar um 

período de tempo que passou a ser chamado dia. 
Ninguém sabe quantos séculos e quantas gerações o Homem gastou para medir e dividir o tempo em 

segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, ano, século. 
Principiou a querer medir o tempo e tudo faz crer que o primeiro instrumento inventado pelo Homem para 

fazê-lo foi o relógio de sol, descoberto por um súdito do rei Archaz, da Caldéia que no ano 2.600 a. C., depois 
de ficar de pé, parado, sob o Sol, percebeu que sua sombra mudava de posição, à medida que o tempo ia 

passando. Mas o relógio de sol tinha uma inconveniência: só media o tempo durante o dia, logo que o sol 
aparecia. E como medir o tempo à noite, depois que o Sol ia embora e o mundo só era iluminado pelo brilho 
das estrelas e pela Lua? 

Séculos depois, Platão inventou a clepsidra, uma espécie de conta-gotas capaz de medir o tempo, tanto 
durante o dia como também durante a noite, através do intervalo entre uma gota e outra de água contida num 
recipiente. 

Outros aparelhos foram inventados pelo Homem, entre os quais a ampulheta, que usava grãos de areia 

contidos num recipiente que, por uma pequena abertura, deixava passá-los, um após outro. 
Somente no ano de 1657 foi que o holandês Christian Huygens, utilizando um pêndulo como contrapeso, 

criou o protótipo do marcador de tempo que hoje chamamos de relógio. Partindo da idéia do holandês, o 
alemão Peter Heitern simplificou e tornou mais prática a invenção de Huygens, substituindo o pêndulo por uma 
mola, fazendo com que o relógio ficasse muitas vezes menor, contribuindo, assim, para que surgissem, no 
decorrer dos anos, os primeiros relógios portáteis movidos pelo impulso dessa mola que, ao se descontrair 
ordenadamente fazia com que os ponteiros marcassem os segundos, os minutos e as horas de um dia. 

Contam até que Santos Dumont, pensando em facilitar o comando de seu 14-Bis, encomendou a um 
relojoeiro de Paris, um relógio que ao invés de ser guardado na algibeira, ficasse preso ao pulso por uma 
correia de couro, idéia essa que foi aproveitada pelo comerciante inglês que, sem pestanejar, registrou a 
patente do relógio de pulso, como hoje ele é conhecido. 

De níquel, de prata ou até mesmo de ouro, de algibeira ou de pulso, o relógio, a princípio, passou a ser 
usado somente por pessoas de certas posses. Com a instalação de grandes fábricas, notadamente na Suíça, o 

preço do relógio diminuiu mas, mesmo assim, ainda não passou a ser adquirido pelo povo em virtude da 
quantidade enorme de peças necessárias para que um bom relógio fosse capaz de funciona r a contento. Até 

rubis foram usados na sua confecção. 
Somente nos dias em que vivemos, com seus estojos de plástico e pela substituição da grande quantidade 

de peças por circuitos integrados, é que o relógio, movido por microbaterias de longa duração, se popularizou e 
ficou ao alcance de todas as bolsas. 

O Homem, até hoje, só conseguiu inventar aparelhos para medir o tempo. Não lhe foi ainda possível, 

entretanto, aprisionar o tempo como fez com a palavra, com a música, com a imagem. Para aprisionar o 
tempo, parando-o, terá que dominar a natureza. É este o seu desafio. Por enquanto o Homem nada mais é do 
que um escravo do tempo. 
 

MAIOR, Mário Solto. O Homem e o Tempo. Recife: 20-20 Comunicação e Editora 1995. 96p. 

 
OPÇÃO 1 
 

Imagine que você tenha tomado um medicamento recém-lançado no mercado e isso contribuiu para que 
você passasse por um longo período de sonolência profunda. Depois de muito tempo, você acorda e descobre 
que o tempo em que você vive, na atualidade, não tem mais nenhuma relação com a vida que você conhecia 
então. A partir dessa situação, escreva uma crônica para ser publicada em um jornal de circulação local, 

considerando que o tempo faz as pessoas terem comportamentos completamente diferentes daquilo 
que se pode esperar de um ser humano. 
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OPÇÃO 2 

 

Em nome de uma organização não-governamental, preocupada com a falta de tempo para o homem 
contemporâneo, sobretudo porque as relações de trabalho exigem cada vez mais atenção e o tempo 
do trabalhador, redija uma carta aberta ao ministro do Bem-Estar Social, para ser publicada em um jornal 
de circulação nacional, denunciando a perda progressiva do tempo para os meios de produção. Exponha 
fatos que revelam que o ser humano cada vez tem menos tempo para seus afazeres pessoais, para a sua 

família, para o lazer, enfim, para aproveitar a própria vida. Analise também a despreocupação dos órgãos 
governamentais acerca dessa situação, reivindique e sugira medidas que possam conter esse grave problema 
contemporâneo. 
 

SEMANA I 
UnB - Cássia 

 

TEXTO I 
 

O ativismo de hoje é fruto de distintas mobilizac ̧ões populares com natureza política que aconteceram ao 

longo dos anos no mundo inteiro – desde as lutas do movimento operário do final do século XIX; a luta pelos 

direitos civis sediada em vários continentes; os movimentos antiguerra, antinuclear e pacifistas; o surgimento 
do próprio movimento ecológico e ambientalista, a partir das décadas de 70 e 80, como uma tentativa de salvar 

o Meio Ambiente; até as mais recentes greves entituladas “Fridays For Future” que representam uma jornada 
global da juventude contra os governos que insistem em não tomar medidas práticas frente às emergências 
climáticas. 

Disponível em< https://apremavi.org.br/ativismosim > Acesso em 17 nov.2020. 

 
TEXTO II 
 

Ativismo: o vírus da qualidade de vida 

 
Exercitado em rede e nas redes, o ativismo é o meio em que pessoas praticam sua cidadania política para 

transformar não só o lugar onde vivem como a si próprias. 
O que se observa é que hoje, além do ativismo nas ruas, sua propagação é facilitada pelo uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como a Internet e mídias sociais, que permitem as pessoas a 
participar e formar grupos com uma velocidade sem precedentes, quebrando barreiras sociais, culturais, 

econômicas e geográficas. É o que constatou a pesquisadora Juliana Zuquer, da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP/USP). Ela fez uma radiografia deste ativismo em rede entrevistando 27 
integrantes de 22 coletivos na cidade de São Paulo para sua tese de Doutorado. 

“São pessoas que dedicam parte do seu tempo a promover desde hortas urbanas a uma melhor mobilidade 
para a cidade. Em rede e na rede, esses indivíduos integram movimentos sociais que se diferenciam dos 
anteriores pela tentativa de ausência de hierarquias entre seus integrantes, discursos apartidários, 
imprevisibilidade em suas ações e formato organizativo em redes”, avalia Juliana. 

 
Disponível em:< https://www.greenpeace.org/brasil/blog/ativismo-o-virus-da-qualidade-de-vida >. Com 

adaptações. Acesso em 17 nov.2020. 

 
TEXTO III 

 

 
 

Disponível em<http://www.marcianeurotica.com.br/2011/02/tirinha-094-ativistas.html/>.Acesso em 17 nov.2020. 

 
Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
 

O ativismo e seu poder de mudar o mundo 
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SEMANA I 

UFU – Jacqueline 

 
Orientações UFU  
 
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   

B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA.  
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  

G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  
H)  

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao 

tema e ao gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 

O problema em ser perfeccionista 
Antes visto como qualidade inquestionável, o perfeccionismo pode prejudicar a produtividade, as relações e a 

capacidade de se adaptar a mudanças. 

 
Autointitular-se perfeccionista durante uma entrevista de emprego, atualmente, equivale a admitir ter altos 

níveis de estresse e ansiedade no trabalho, e nenhuma vantagem no desempenho das tarefas em comparação 
aos colegas “não perfeccionistas”. 

Essa é a conclusão de um estudo divulgado no fim do ano passado por pesquisadores das escolas de 
negócios da Universidade da Flórida, do Instituto de Tecnologia da Georgia e da Universidade de Miami. 

Foram comparados os resultados de 95 pesquisas sobre o tema, que envolveram quase 25 mil 

profissionais, desde 1985. “De maneira geral, os dados mostram que o perfeccionismo provavelmente não é 

algo construtivo para o trabalho”, afirmaram os autores do estudo em um artigo publicado pela Harvard 
Business Review.  

Essa visão negativa sobre a busca da perfeição, que durante anos foi considerada uma qualidade 
profissional, está sendo cada vez mais propagada no mundo corporativo. “Dependendo da maneira como essa 
característica se manifesta, ela pode diminuir a produtividade e a capacidade de adaptação”, afirma a 

consultora e coach executiva Caroline Marcon. 
Segundo a especialista, o perfeccionismo atrapalha porque faz com que o profissional invista tempo e 

energia desproporcionais para entregas simples, deixando de focar em novas soluções. “A pessoa tem 
dificuldade em delegar e aceitar sugestões, pois acredita que ninguém faz melhor do que ela”, conclui. 

A gerente de analytics Renata Marins, 31 anos, de São Paulo, começou a perceber esses problemas no 
começo de 2017, quando foi promovida a um cargo de gestão. “Saí da execução e fui para o planejamento dos 
projetos. Eu precisava ver o todo, não podia mais ficar nos detalhes, mas não conseguia desapegar, achava 

que, se não fosse do meu jeito, não iria ficar bom, então trabalhava muitas horas para dar conta da tarefa dos 
outros e da minha”, diz. 

Resultado: qualidade do ambiente de trabalho e saúde prejudicadas. “Pensei até em me demitir, mas 
acabei tirando férias para refrigerar as ideias. Por pouco não tive burnout”, lembra. 

De fato, essa e outras condições clínicas como depressão, ansiedade, compulsão alimentar e transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC) também vêm sendo associadas à busca pela perfeição em pesquisas recentes. 
Esses resultados contribuem ainda mais para o fim da exaltação da cultura do perfeccionismo no mundo 

corporativo.  
 
Ponto de equilíbrio 
 

Esse tipo de desconstrução leva tempo, e precisa ser trabalhada diariamente, tanto pelas empresas quanto 
pelos funcionários. Do lado dos empregadores, uma boa forma de desmistificar o perfeccionismo é utilizar o 

princípio do 80/20, ou seja, focar nos 20% que gerarão 80% de valor para o cliente, aconselha Caroline. 
“Perguntas como ‘qual o valor gerado para o cliente’ e ‘qual o impacto que você gerou com a entrega’ ajudam o 
profissional a pensar de maneira mais orientada para a solução e menos perfeccionista”, afirma. Segundo ela, 
muitos recrutadores ainda não têm a dimensão do impacto negativo do perfeccionismo.  

O ponto é entender que o foco em excelência, que em si é uma qualidade, pode se tornar um problema se 
for superutilizado. Renata conseguiu chegar a essa conclusão a tempo. “Voltando das férias, decidi que 
precisava fazer um balanço da vida”, conta. 

Contratou um coaching para ajudá-la a delegar atividades, e a entender que está tudo bem se o trabalho 
não estiver perfeito, mas bem feito. “Quando consegui entender que eu não deveria me preocupar tanto com a 
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parte que não me cabe, senti uma grande transformação interna que se refletiu na minha qualidade de vida e 

no ambiente de trabalho.”  

 
Perfeccionismo x excelência 
 

O limite entre os dois é a produtividade, segundo a coach especializada em carreira e estilo de vida Juliana 
Carelli. Ela explica que, enquanto a excelência pressupõe um equilíbrio entre fazer o melhor que você pode com 

os recursos que tem (tempo, equipe, estrutura), perfeccionismo é um dos principais caminhos para achar que 
nunca nada está bom o suficiente.  São sinais vermelhos quando o profissional: 
1. Perde prazo de projetos e relatório, pois nunca acha que a excelência foi atingida.  
2. Compara-se muito aos colegas, devido à insegurança gerada pela busca da perfeição. 
3. Tem dificuldade de relacionamento, por não valorizar o que os outros fazem.  
4. Critica demais o trabalho da equipe ou centraliza muito as atividades 
5. Evita ao máximo o erro, preferindo adotar soluções testadas e aprovadas. 

 
Disponível em: https://vocesa.abril.com.br/desenvolvimento-pessoal/o-problema-em-ser-perfeccionista/  

SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, escreva um texto de 
divulgação científica sobre as consequências do perfeccionismo no ambiente de trabalho. 

 
SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que você, 
como aluno, precisa escrever um resumo do texto lido a fim de ser corrigido pelo seu professor e publicado no 

mural da escola onde estuda. 
 
 

SEMANA II 
ENEM - Viviane 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo- argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o 
tema Desafios para garantir a inclusão escolar do deficiente físico no Brasil apresentando proposta de 
ações que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista. 
 

Texto 1 

 
O número de evasão escolar dos deficientes físicos, devido à dificuldade que encontram para concluir do 

trajeto Casa/Escola, é  cerca de 25% segundo o Censo Escolar de 2015. Mesmo assim, as negligências em 
relação às politicas públicas seguem altas, pouco é feito a respeito e quem sonha em se formar segue apenas 
no sonhar. 

https://falauniversidades.com.br/as-dificuldades-de-deficientes-no-transporte-publico/ 

 
Texto 2 

 
Reza o artigo 27 da Lei 13.146/15 da Constituição Federal: “A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
Parágrafo único: É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação”. 
https://giselelg.jusbrasil.com.br/artigos/297654724/o-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia-e-o-direito-a-educacao 

 
Texto 3 
 

Xingamentos, abusos, agressões e mesmo negligência por parte daqueles que mais deveriam se importar 
são algumas das situações de violência que deficientes enfrentam diariamente. Em 2016 o Disque 100 do 
Direitos Humanos registrou 9011 ocorrências de violência contra pessoas portadoras de deficiência.  O 

cadeirante José Carlos Macedo, de 31 anos, conta que, assim como todo tipo de deficiente, já sofreu algum tipo 
de violência. “Começou quando eu era pequeno, as mães deixavam seus filhos brincar comigo, mandavam se 
afastar”, relata o deficiente físico, dizendo que sofria discriminação, também na escola. Para o Presidente da 
Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa), Isaac Benayon, o preconceito vai muito além das 
agressões e do abandono. “A maior dificuldade é a falta de acessibilidade, essa dificuldade em acessar serviços 
que deveriam atender a todos os públicos”, comenta. 

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/dos-alunos-com-

deficiencia-que-entram-na-escola-so-5-chegam-ao-ensino-medio-1/ 

 

 

 

https://vocesa.abril.com.br/desenvolvimento-pessoal/o-problema-em-ser-perfeccionista/
https://falauniversidades.com.br/as-dificuldades-de-deficientes-no-transporte-publico/
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/49549873/artigo-27-da-lei-n-13146-de-06-de-julho-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/205855325/lei-13146-15
https://giselelg.jusbrasil.com.br/artigos/297654724/o-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia-e-o-direito-a-educacao
https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/dos-alunos-com-deficiencia-que-entram-na-escola-so-5-chegam-ao-ensino-medio-1/
https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/dos-alunos-com-deficiencia-que-entram-na-escola-so-5-chegam-ao-ensino-medio-1/
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Texto 4 

 

João Guilherme dos Santos, 7 anos, demorou para nascer. O atraso no parto causou-lhe paralisia cerebral, 
comprometendo a parte motora do corpo. Ao atingir a idade para iniciar a Educação Infantil, a família colocou-o 
em escola regular. A diretora da primeira creche que visitou não queria aceitá-lo, alegando não ter 
estrutura."Conheço as leis que garantem os direitos do meu filho", disse o pai, Manuel Carlos Soares dos 
Santos. Com esse argumento, a matrícula foi efetuada. Agora no Ensino Fundamental, João Guilherme estuda 

na Unidade Integrada Alberico Silva. Ele e o pai levam duas horas para chegar até lá, de ônibus, e outras duas 
para voltar para casa. Com uma boa educação, João pode ter uma vida melhor e lutar por seus direitos". A 
professora Sandra Helena Nascimento Sousa teve muito medo de aceitá-lo em sua turma."Uma criança que não 
anda é um trabalho a mais: tem que dar lanche, levar ao banheiro...Tenho alunos pequenos e não queria me 
ausentar por muito tempo da classe", conta. O pai se prontificou a ajudar e, mesmo insegura por não se sentir 
capacitada para lidar com a deficiência, Sandra aceitou o desafio. 

https://novaescola.org.br/conteudo/376/a-inclusao-de-criancas-com-deficiencia-fisica 

 
Texto 5 

 
Segundo Enicéia Gonçalves Mendes, coordenadora do programa de extensão em formação continuada da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Educação Especial, embora já existam leis que determinam a adequação de espaços públicos às diferentes 
necessidades, a falta de acessibilidade ainda é um grande problema. Dados do MEC mostram que das mais de 
146 mil escolas de ensino fundamental, apenas 35 mil estavam adaptadas na época do levantamento, sendo 

que 29 mil não tinham sequer sanitário adequado e 4.600 não tinham nenhuma de suas dependências 
adaptadas.  Imprescindíveis para atender às necessidades básicas desses estudantes, a construção de rampas, 
vias de acesso, banheiros adaptados e a instalação de elevadores são insuficientes. “Há ainda obstáculos sociais 
e pedagógicos que dificultam o aprendizado”, disse. 

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/dos-alunos-com-

deficiencia-que-entram-na-escola-so-5-chegam-ao-ensino-medio-1/ 

 
SEMANA II 

Fuvest - Nathan 
 

TEXTO I 
 

Violência: presente e passado da história 
Vilma Homero 

 
Ao olhar para o passado, costumamos imaginar que estamos nos afastando dos tempos da "barbárie pura e 

simples" para alcançar uma almejada "civilização", calcada sobre relações livres, iguais e fraternas, típicas do 

homem culto. Um olhar sobre a história, no entanto, põe em xeque esta visão utópica. Organizado pelos 
historiadores Regina Bustamante e José Francisco de Moura, o livro Violência na História, publicado pela Mauad 
Editora com apoio da FAPERJ, reúne diversos ensaios que mostram, ao longo do tempo, diferentes aspectos da 
violência, propondo uma reflexão mais demorada sobre o tema. Nos ensaios reunidos no livro, podemos 
vislumbrar como, desde a antiguidade e ao longo da história humana, a violência se insere, sob diversos vieses, 
nas relações de poder, seja entre Estado e cidadãos, entre livres e escravos, entre homens e mulheres, ou 
entre diferentes religiões. "Durante a Idade Média, por exemplo, vemos como a violência se manifesta na 

religiosidade, durante o movimento das Cruzadas. Ou, hoje, no caso dos movimentos sociais, como ela 
acontece em relação aos excluídos das favelas. O sentido é amplo. A desigualdade social, por exemplo, é um 
tipo de violência; a expropriação do patrimônio cultural, que significa não permitir que a memória cultural de 
determinado grupo se manifeste, também", prossegue a organizadora. (...) A própria palavra "violência", que 

etimologicamente deriva do latim vis, com significado de força, virilidade, pode ser positiva em termos de 
transformação social, no sentido de uma violência revolucionária, usada como forma de se tentar transformar 

uma sociedade em determinado momento. (...) Essas variadas abordagens vão aparecendo ao longo do livro. 
(...) Na Roma antiga, as penas, aplicadas após julgamento, ganhavam um sentido religioso. Despido de 

sua humanidade, o réu era declarado homo sacer. Ou seja, sua vida passava a ser consagrada aos deuses. 
Segundo a pesquisadora Norma Mendes, "havia o firme propósito de fazer da morte dos condenados um 
espetáculo de caráter exemplar, revestido de sentido religioso e de dominação, cuja função era o reforço, 
manutenção e ratificação das relações de poder." (...) O historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva é um dos 
que traz a discussão para o presente, analisando as transformações políticas do último século. "Desde Voltaire 

até Kant e Hegel, acreditava-se no contínuo aperfeiçoamento da condição humana como uma marcha 
inexorável em direção à razão. (...) O Holocausto, perpetrado em um dos países mais avançados e cultos à 
época, deixou claro que a luta pela dignidade humana é um esforço contínuo e, pior de tudo, lento. (...) E, 
sobretudo, mais de 50 anos depois da II Guerra Mundial, a ocorrência de outros genocídios – Ruanda, 
Iugoslávia, Camboja etc. – leva a refletir sobre a convivência entre os homens nesse começo do século XXI." O 
historiador prossegue: "De forma paradoxal, a globalização, conforme se aprofunda e pluga os homens a 
escalas planetárias, é fortemente acompanhada pelo localismo e o particularismo religioso, étnico ou cultural, 

promovendo ódios e incompreensões crescentes. Na Bósnia ou em Kosovo, na Faixa de Gaza ou na Irlanda do 

https://novaescola.org.br/conteudo/376/a-inclusao-de-criancas-com-deficiencia-fisica
https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/dos-alunos-com-deficiencia-que-entram-na-escola-so-5-chegam-ao-ensino-medio-1/
https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/dos-alunos-com-deficiencia-que-entram-na-escola-so-5-chegam-ao-ensino-medio-1/
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Norte, a capacidade de entendimento chegou a seu mais baixo nível de tolerância, e transpor uma linha, 

imaginária ou não, entre bairros pode representar a morte." Como nem tudo se limita às questões políticas e às 

guerras, o livro ainda analisa as formas que a violência assume nas relações de gênero, na religião, na cultura 
e aborda também a questão dos direitos humanos, vista sob a perspectiva de diferentes sistemas culturais. 

 

(http://www.faperj.br/?id=1518.2.4. Acesso em 05 de março de 2018.) 

 
TEXTO II 

 
Gabriel, o Pensador 
 

Que tiro foi esse? 
Não, não vou cair no chão, pelo menos agora 
Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora 
Lá fora, no meu Rio, cada vez mais gente chora 
E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora 
O Rio que a gente adora comemora o carnaval 
E a violência apavora, ou você acha normal? 

A boca que explode, o silêncio do medo 
O suspiro da morte banal 
O lamento de um povo que implora 
Por uma vitória do bem sobre o mal 
Atenção: confusão, invasão 
Tiroteio fechando a avenida outra vez 
Muita bala voando e acertando 

Até mesmo as crianças; às vezes, bebês 
Criança, meu irmão, não é estatística, é gente 
(...) 
E os valores são invertidos 
Se o desonesto é malandro 
O menor também quer ser bandido 

Alguns, né, a minoria. 
(...) 
A mãe desmaiou no enterro 

Você não desmaiaria? 
Que força você teria pra enterrar o seu garoto? 
Que forças ainda temos 
Pra nos amar uns aos outros? 

E nos armar de indignação por justiça e educação 
(...) 
Pra que essas crianças não tenham morrido em vão 
Sofia, Maria Eduarda, Caíque, Fernanda 
Arthur, Paulo Henrique, Renan 
Eduardo, Vanessa, Vitor 
Esses foram ano passado 

Quem será que vai ser amanhã? 
 

(https://genius.com/13846436. Acesso em 24 de fevereiro 2018) 

 
TEXTO III 

 
“Para que ninguém a quisesse” 
 

Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e 
parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os 
decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as 
joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e 

tosquiou-lhe os longos cabelos. 
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela. 

Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando 
de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. 
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher. Mas do desejo 
inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso 

uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas 
coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. E continuou 
andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. 

 

(COLASANTI, Marina. Um espinho de Marfim & outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 1999, p. 88-89.)  
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Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redija uma 

dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema “A violência em nossa 

sociedade, sob suas diversas manifestações, como, por exemplo, nas relações interpessoais e na 
cultura”. 
 

SEMANA II 
Unicamp - Renato 

 
Escolha uma das situações abaixo para produzir sua redação 
 
Texto 1. 

DA BASTILHA AO BRASIL 
 

Bem antes da Bastilha da Revolução Francesa de 1789, antes mesmo que eles dissessem que os pobres do 

mundo seriam famintos para sempre, já existia esse desejo de mudança. 
Bem antes que os portugueses aportassem no Brasil para aprender a tomar banho com os índios, já existia 

essa vontade de construir o país dos nossos sonhos. E muito antes que os ricos fossem buscar escravos na 
África, já existia a escravidão. 

Por mais que não queiram alguns, há sentido nessa luta, às vezes insana, pela liberdade. Nenhum homem 
tem o direito de tirar a liberdade de outro homem ou ofender a dignidade de uma Nação inteira. Nem o próprio 
Jesus Cristo, com sua pregação de paz, quis fazer desta uma outra humanidade sem investir contra a falta de 

ética e a corrupção. 
Os sonhos todos dos homens probos, dos que não se rendem ao estabelecido, não são apenas sonhos; 

fazem parte dessa vontade inspirada por Deus de vencer o mal: autoridades, líderes, filósofos, existem muitos. 
O que não pode sobrexistir é povo com medo, eternamente com medo de não sobreviver a esse ataque furioso 
às nossas instituições. 

Embora este país não seja a França, embora já se tenha passado o século das luzes, mesmo que sejamos 

descendentes de índios e escravos, ainda temos o direito de protestar e de dizer não. Com a clava ou o tacape, 
é preciso resistir, acima de todas as baixas ideias, a toda e qualquer forma de opressão. 

Gente é gente, não é gado; povo é povo, não é qualquer coisa abstrata que se possa dominar sem 
respostas. 

Perceba-se que a crise política não é uma crise de particulares. É pura, simples e inexoravelmente uma 
ofensa ao Brasil. 

(...) 

Existem, afinal de contas, razões de sobra para resistir ao absolutismo de uma Câmara de Lordes, que, em 
nome de um corporativismo inexplicável, insiste em se sobrepor à vontade nacional. 

Alice Pires, adaptado. 

 
Texto 2. 

 
Quino 

 
Texto 3. 
 

A defesa do senador Flávio Bolsonaro obteve uma decisão na justiça do Rio de Janeiro que impede a Rede 
Globo de publicar imagens dos extratos bancários e imposto de renda do parlamentar, que é investigado por 
suposto esquema de rachadinha, no episódio que levo à prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz. 

A decisão é da juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª vara cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 

uma ação de tutela antecipada, que corre em segredo de justiça, os advogados de Flávio reclamaram de 
reportagem que exibiu documentos e andamentos do processo investigativo criminal. 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/18/fabricio-queiroz-e-preso-no-interior-de-sao-paulo
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A defesa também pediu para que a reportagem fosse retirada do ar, o que a justiça não aceitou por 

compreender que não cabia inviabilizar o conteúdo já exposto. 

O Ministério Público do Rio identificou que Queiroz recebeu R$ 2 milhões por meio de assessores ligados ao 
gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). 

A investigação afirma que os recursos foram lavados por meio de uma franquia de loja de chocolate, da 
qual Flávio é sócio. 

 

Justiça proíbe Globo de publicar documentos de Flávio Bolsonaro. 

 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/09/04/justica-proibe-globo-de-publicar-documentos-de-flavio-bolsonaro 

 
OPÇÃO 1 
 

Escreva uma carta-protesto, contra a censura imposta à Rede Globo de Televisão ou a favor do 
senador Flávio Bolsonaro, defendendo suas razões. 

Não se esqueça de que em uma carta-protesto é necessário um protesto.  

Imagine a situação posta e discuta em sua carta a questão da censura e as suas inúmeras formas de 
poder; apresente suas ponderações acerca da invasão da privacidade — há inúmeras denúncias de que a 
imprensa não respeita as liberdades individuais, você acredita nisso? Por outro lado, há uma tentativa, na 
sociedade brasileira, de impedir a imprensa de divulgar informações que exponham a realidade dos desmandos 

políticos e econômicos no país. Avalie a importância da liberdade de expressão na sociedade 
contemporânea e escreva uma carta-protesto. Leve em consideração as marcas de elocução do gênero 
solicitado.  

 
OPÇÃO 2 

Você é um jornalista de um importante meio de comunicação de massa do país, mais precisamente, aquele 
que obteve o furo de reportagem que divulgava as notícias que culminaram com a denúncia de mau uso do 
dinheiro público de um importante político do cenário nacional. 

O jornal está proibido de divulgar mais informações acerca do caso. Mas você, como jornalista experiente 

que é, continua descobrindo informações acerca do assunto. Para ter um registro detalhado de tudo o que você 
apura, você decide escrever um diário. Neste diário, você apresenta as informações coletadas junto a 
suas fontes, como também as suas impressões sobre o caso, e de tudo o que se relaciona com ele. 
Detalhe as suas introspecções nas páginas do seu diário. 
 

SEMANA II 

UnB - Cássia 

 
TEXTO I 
 

De uma hora para outra a expressão “tempo é dinheiro” deu lugar àquilo que realmente importa: a 
preservação da vida. E junto com essa nova forma de pensar a vida, nos deparamos com novas oportunidades. 
Ou melhor, oportunidades em tempo de crise. 

Bom, fato é que a correria, o trabalhar desenfreado, as viagens, os times de futebol e tantas outras 

coisas perderam a relevância em meio ao desejo de estar perto das pessoas que mais importam. E se antes o 
tempo era escasso para essas coisas, hoje, ele é preciosíssimo. Até mesmo a espiritualidade e os valores 
humanos passaram a ter mais sentido, não é mesmo? 

Particularmente, estou trancafiado em um apartamento e da janela fico olhando para o horizonte e a 
natureza. Enquanto observo os pássaros voando sobre a cidade rodeada de árvores e penso: “quem dera eu 
pudesse voar e ter a sensação dessas criaturas que agora invejo!” 

É verdade que, assim como eu, milhões de brasileiros estão enclausurados em suas casas. Quem algum dia 
imaginou viver em dias assim? 

Ao mesmo tempo, muitos desses milhões planejaram passar tempo com a família e nunca concretizaram, 
alegando diversos motivos. E ficou claro agora que perdemos grandes oportunidades. 

 

Disponível em<.https://querovidaesaude.com/oportunidade-em-tempo-de-crise-para-pensar/> Acesso em 17 nov.2020. 

 
 
TEXTO II 
 

Contextualizando esse momento atual que vivemos, com a Covid-19, temos a oportunidade de olharmos e 
refletirmos sobre nossas verdades. É quando encontramos a oportunidade de conhecer mais uns aos outros, 
mas também de conhecer mais a nós mesmos. 

Mas como podemos nos conhecer mais? Nessas horas entramos em contato maior com nossos medos, 
limitações, habilidades, valores, prioridades, desejos e necessidades reais. Encontramos nossas forças e 
vulnerabilidades. 

Igualmente, entendemos de uma vez por todas o que importa de verdade e do que não abrimos mão. 

Testamos nossas capacidades de empatia, de colaboração e de pensar no coletivo, e como isso ressoa em cada 

um de nós. 
Somos postos frente a frente com as nossas sombras, querendo ou não. Então, por que não trazer para a 

https://querovidaesaude.com/isolamento-social-como-lidar-com-os-impactos-na-mente/
https://pt.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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consciência tudo isso que estamos passando? 

Seria muito bom se conseguíssemos aproveitar esses momentos difíceis da vida – em quarentena ou não – 

e nos entendêssemos, nos conhecêssemos melhor. 
Se aproveitássemos para olhar para as emoções e as reações sem julgamentos, mas entendendo que elas 

estão ali sinalizando algo que está dentro de nós. Algo que tem ligação com algum pensamento ou crença que 
temos, e conforme os momentos de crise, vem nos cutucar.   

Disponível em:< https://www.vittude.com/blog/fala-psico/autoconhecimento-na-crise>. Acesso em 17 nov.2020. 

 
TEXTO III 

 
 

 
Disponível em< http://funnytirinha.blogspot.com/2014/02//>.Acesso em 17 nov.2020. 

 
Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redija, na modalidade padrão da língua 

portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte tema:  
 

As mudanças pessoais em tempos de crise 
 
 

SEMANA II 
UFU - Jacqueline 

 
Orientações UFU  
Leia com atenção todas as instruções.  
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   

B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação que 

você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou 

JOSEFA.  

E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  

G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  
 

 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao 

tema e ao gênero que escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

“A cada dez adultos no Brasil, quatro estão inadimplentes, de acordo com a Serasa Experian. Além de 
assistirem ao crescimento de suas dívidas como bola de neve (pela incidência diária de multa, juros e correção 

monetária), as pessoas com o nome sujo na praça perdem o acesso a empréstimos bancários, cheque especial 
e cartão de crédito. 

Uma explicação para a alta inadimplência está na situação econômica do país, historicamente delicada, 

com salários baixos e desemprego elevado. Mas essa não é a única causa. As contas não pagas também têm 
um componente individual: o chamado analfabetismo financeiro. A expressão, que remete ao analfabetismo 
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funcional, é recente e vem sendo utilizada por universidades e instituições como o Banco Mundial. 

A pessoa é considerada analfabeta financeira quando não lida com o dinheiro de forma plenamente 

consciente e racional. Ela, por exemplo, não tem ideia de quanto gasta por mês. Não se preocupa em classificar 
suas despesas (alimentação, transporte, educação, telefone, lazer) nem em saber o peso que cada categoria 
tem no orçamento pessoal. Compra por impulso e não reflete se o produto é necessário e urgente. 

O analfabeto financeiro faz parcelamentos ignorando o peso dos juros no preço final. Entra no cheque 
especial e paga apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito sem perceber que em ambas as situações 

está contraindo empréstimo — e empréstimo caro. Deixa o dinheiro parado na conta corrente e não aplica em 
investimentos. Por vezes, nem sequer poupa. Tais comportamentos estão presentes em todas as classes 
sociais. 

Especialistas dizem que, como todo tipo de ignorância, o analfabetismo financeiro se combate com 
educação. Por isso, em 2010, o governo federal criou a Estratégia Nacional de Educação Financeira, uma 
política pública que uniu instituições tão diferentes quanto o Banco Central, o Ministério da Educação e a 
Secretaria Nacional do Consumidor na criação e execução de projetos que disseminem o conhecimento 

financeiro pelo país. 
Entre as ações em curso, está uma voltada para aposentados (que costumam se endividar com 

empréstimos consignados) e outra para mulheres beneficiárias do Bolsa Família (que muitas vezes sustentam 
os filhos sozinhas). 

O educador financeiro Alvaro Modernell, autor de 25 livros didáticos sobre o tema, resume: 
— A educação financeira não ensina as pessoas a ficarem ricas, mas sim a agirem de maneira a 

transformar o dinheiro que elas têm, não importa se é pouco ou muito, em fonte de bem-estar, e não de dor de 

cabeça. 
O passo mais ambicioso dessa política pública federal será dado no ano que vem, quando todas as escolas 

do Brasil terão de oferecer educação financeira aos estudantes. O tema está previsto na recém-criada Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), conjunto de diretrizes que servem de norte para os colégios privados e as 
redes municipais e estaduais de ensino construírem seus próprios currículos. 

De acordo com Modernell, o ideal seria que os pais também se encarregassem da educação financeira dos 

filhos, mas isso não costuma ocorrer: 
— O dinheiro ainda é um tabu para muitas famílias. Não se toca no assunto com os amigos, com os filhos 

e, em certos casos, nem mesmo com o cônjuge. Guarda-se mais segredo sobre a vida financeira do que sobre 
a vida sexual. Se a pessoa vive uma situação confortável, fica com medo de que lhe assaltem ou peçam 
dinheiro emprestado. Se ela vive uma situação ruim, não quer que ninguém saiba do seu fracasso profissional. 
Por isso, acaba ficando com a escola a missão de ensinar as crianças e os jovens sobre dinheiro. Se a escola de 

fato se propõe a preparar os estudantes para a vida, não pode ignorar a educação financeira. 

[...] 
— A educação financeira não tem a ver com matemática financeira ou contabilidade, mas sim, com 

mudança de hábitos e comportamentos. A abordagem é parecida com a da educação alimentar. Da mesma 
forma que o professor nos mostra que precisamos comer frutas e verduras e evitar frituras e doces em 
excesso, ele nos ensina que é importante deixar de gastar com coisas desnecessárias hoje, e passar a poupar 
dinheiro para o amanhã, já que isso permite que realizemos nossos sonhos. 

[...] 
 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/despreparo-financeiro-da-populacao-e-preocupante 

 

SITUAÇÃO A: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, suponha que 
você, a pedido de seu professor de economia, precisa escrever um relatório acerca de como foi a sua pesquisa 
sobre o aumento da inadimplência do brasileiro. 
 

SITUAÇÃO B: Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o tema, redija um 
editorial sobre a importância da educação financeira.  
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