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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
“MEIOS PARA SUPERAR A DESIGUALDADE 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.
TEXTO 1
MEIOS PARA SUPERAR DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL
Grande parte da população
brasileira
sofre
com
a
desigualdade social, que muito
progride, pois, o Brasil em estado
de
crise,
não
oferece
oportunidades para aqueles que
não tem recursos financeiros
possam trabalhar, ou incluir-se
numa universidade.
No geral, a desigualdade social
ocorre mediante falta de uma
educação de qualidade, de
melhores
oportunidades
no
mercado de trabalho, e também
das dificuldades de acesso aos
bens culturais, históricos pela
maior parte da população.
As causas da desigualdade social
é a má distribuição de renda, má administração dos recursos, falta de investimentos nas áreas sociais, culturais,
saúde e educação, falta de oportunidades de trabalhos e corrupção, o que leva a população a sofrer sérias
consequências, como a pobreza, miséria, aumento da taxa de desemprego, diferentes classes sociais, aumento
dos índices de violência e criminalidade.
O Brasil é o oitavo país com maior índice de desigualdade social do mundo, se destacando entre elas,
desigualdade racial, desigualdade regional, desigualdade de gênero, desigualdade econômica.
É importante que o governo disponha para que diminua ou minimize a situação do Brasil, especialmente para os
pobres ou para as pessoas com baixa renda.
FONTE: https://www.projetoredacao.com.br

TEXTO 2

SUPERAR A DESIGUALDADE
Quanto mais aumenta a população, mais tem aumentado a desigualdade social com o aumento do número de
pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. No Brasil essa tendência tem sido combatida com programas
governamentais levados a efeito a partir do século 21, mas a distância ainda é muito grande, pois por séculos tem
sido dada pouca ou nenhuma atenção.
A desigualdade não será superada enquanto não houver melhora na educação e preparo para a vida com
compreensão do funcionamento na natureza e o devido respeito a ela. A falta de cuidado e respeito, as agressões,
a destruição da floresta natural de forma arbitrária, a ocupação desordenada do solo, a destruição das espécies, a
caça predatória, tudo leva à decadência ambiental e psicosocial.
Além de obter a melhora das condições materiais, as novas gerações precisam querer ardentemente alcançar a
melhora geral, como seres humanos de valor que buscam a evolução integral, e não apenas ao atendimento das
necessidades básicas, para que resgatem o eu interior e a sua individualidade.
FONTE: http://www.vidaeaprendizado.com.br/artigo.php?id=151

