PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
"Política de desenvolvimento social no Brasil”, 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.
Assistência Social
A assistência social, política pública não contributiva, é dever do Estado e direto de todo cidadão que
dela necessitar. Entre os principais pilares da assistência social no Brasil estão a Constituição Federal de 1988,
que dá as diretrizes para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), de 1993,
que estabelece os objetivos, princípios e diretrizes das ações.
(...)
A gestão da assistência social brasileira é acompanhada e avaliada tanto pelo poder público quanto pela
sociedade civil, igualmente representados nos conselhos nacional do Distrito Federal, estaduais e municipais de
assistência social. Esse controle social consolida um modelo de gestão transparente em relação às estratégias e à
execução da política.
A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais,
promovidas por esse modelo de gestão descentralizada e participativa, vem consolidar, definitivamente, a
responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, com a participação
complementar da sociedade civil organizada, através de movimentos sociais e entidades de assistência social.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial Acesso em: 01/05/2015

Cidadania X Assistencialismo
No livro “O cidadão de papel”, o jornalista
Gilberto Dimenstein, nos apresenta o Brasil, como um
país de contrastes muito grandes. O Brasil, para ele, é
uma das maiores economias do planeta e, ao mesmo
tempo, um dos lugares mais socialmente injustos para
se morar. Nesse livro, é exposto como, apesar da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e de
todos os modernos códigos legais que regem o nosso
país (da Constituição ao Código Civil, do Código
Penal ao Código do consumidor, passando por tantos
o utros), o Brasil não conseguiu vencer a úlcera da
desigualdade social e da má distribuição de renda.
Amélia Hamze, Profª da FEB/CETEC e ISEB/FISO
Barretos
Disponível em: http://educador.brasilescola.com/politicaeducacional/cidadania-assistencialismo.htm Acesso em:
01/05/2015
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Disponível em:
http://www.scielo.br/img/revistas/op/v15n2/03t01.gif Acesso em
01/05/2015

INSTRUÇÕES:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "insuficiente".
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
SOBRE O PROJETO REDAÇÃO:
O Projeto Redação existe para ajudá-lo a realizar seu sonho. Acreditamos na colaboração como meio de evolução e
trabalhamos para que sua experiência com nossos temas e correções seja a mais próxima possível do ENEM.
Conheça: www.projetoredacao.com.br

