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Como fazer uma Redação em 1 hora? 
 
A partir da leitura dos textos motivadores 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 A participação do jovem na construção da democracia brasileira, 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 I 
 
Três décadas após a redemocratização, Brasil encara avanços e tropeços de sua jovem 
democracia. 
Manifestações convocadas para o dia em que o país completa três décadas de estabilidade 
institucional dão o mote para a reflexão sobre os avanços e tropeços da ainda jovem democracia 
brasileira.  
Seja você entusiasta ou crítico dos protestos que se armam neste domingo, há de convir que o 
convite à reflexão é irrecusável. Justo no dia em que no Brasil se completam 30 anos da 
redemocratização – período mais longo da nossa história sem a opressão de regimes 
arbitrários –, uma parcela do país exige nas ruas o impeachment da presidente. 
– Por um lado, é sinal de uma conquista: o brasileiro hoje tem consciência do seu direito de se 
manifestar contra ou a favor do que bem entender. E tem usado esse direito com frequência 
inédita – elogia o cientista político Fernando Guarnieri, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 
– Por outro lado, por pior que esteja o atual governo, às vezes ainda parece faltar clareza de que 
ganhar e perder faz parte do jogo democrático – pondera Luiz Antonio Dias, doutor em História 
Social e professor da PUC-SP. 

Disponível em:  
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2015/03/tres-decadas-apos-a-redemocratizacao-

brasil-encara-avancos-e-tropecos-de-sua-jovem-democracia-4718216.html 
 
Texto II 
 
Existem jovens que sentem nostalgia por não ter sido jovens em gerações passadas. Saudade do 
enfrentamento com os militares dos anos 70, da organização estudantil nas ruas, do sonho 
socialista-comunista-anarquista-marxista-leninista. Ter saudade da ditadura é ter saudade de 
conhecer a tortura, o medo, a falta de liberdade e a morte. Ser jovem naquela época era coexistir 
com a morte, ver os amigos ser tirados das salas de aula para o pau-de-arara, para o choque 
elétrico, para as humilhações. Da mesma forma, quem sente nostalgia dos anos 80 se esquece 
do dogmatismo limitante das tribos daqueles tempos, fossem punks, góticos ou metaleiros. Hoje, 
é a vez dos mauricinhos-patricinhas-cybermanos-junkies, das raves, do crack, da segurança dos 
shoppings e do Beira- Mar. Um cenário que pode parecer aborrecido ou irritante para muita gente 
que tem uma visão romântica de outras décadas. Mas nada melhor que a liberdade que temos 
hoje para saber qual é a real de uma juventude e de uma sociedade. Hoje, a juventude é mais 
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tolerante com as diferenças. Hoje, existem ferramentas melhores para a pesquisa e a diversão. 
Hoje, a participação em ONGs é grande e isso mostra um país que trabalha, apesar do Estado 
burocrático. O país está melhor. Falta muito, mas o olhar está mais atento, e até o sexo está mais 
seguro. Não temos hinos mobilizadores, mas nem precisamos deles. 
O jovem de hoje não precisa mais lutar pelo fim da tortura ou por eleições diretas, pois outras 
gerações já fizeram isso. Se o país necessitar, é verdade, lá estarão eles de cara limpa, pintada, o 
que for. Mas é bobagem achar, como pensam os nostálgicos, que tudo já foi feito. Há muito por 
realizar pelo país. 

(Serginho Groisman) 
 
Texto III 
 
A reta final do movimento Diretas, Já! Ocorreu há exatos 30 anos, em abril de 1984. No dia 10, 1 
milhão de pessoas participaram de um grande comício na Candelária, no Centro do Rio de 
Janeiro. No dia 16, mais 1,5 milhão se concentrou no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O 
Congresso Nacional se reuniu para votar, no dia 26, e rejeitou a emenda que previa eleições 
diretas para presidente da República. As Diretas, como ficou conhecido o movimento, foi um dos 
de maior participação popular do país e o ponto de partida para a redemocratização do Brasil. 

 
 
A última eleição direta no país ocorrera em 1960. Sob o regime militar desde 1964, a transição 
democrática foi iniciada de forma "lenta, gradual e segura', como definiram os militares, nos anos 
70. Em 1983, o jovem deputado federal do Mato Grosso, Dante de Oliveira (PMDB) apresentou 
emenda constitucional que propunha eleição direta para presidente já em 1985, quando o Colégio 
Eleitoral escolheria o novo mandatário. A grande mobilização que se formou em apoio à proposta 
revelou um país ávido por mudanças. O desgaste do regime, uma incipiente crise econômica e a 
falta de direitos civis foram fatores determinantes para eclodir a insatisfação. 
No Congresso Nacional, o deputado Ulysses Guimarães (MDB-SP) capitaneou o movimento e 
ganhou a alcunha de Senhor Diretas. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), União Brasileira 
dos Estudantes (UNE), Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e Central Única dos 

http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/2014-04-04/diretas-ja-completa-30-anos.html
http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/2014-04-04/diretas-ja-completa-30-anos.html
http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/2014-04-04/diretas-ja-completa-30-anos.html
http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/2014-04-04/diretas-ja-completa-30-anos.html
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Trabalhadores (CUT) foram algumas das organizações que deram seu apoio. Numa ápoca sem 
internet e rede sociais, o movimento cresceu ao ponto de juntar 1 milhão de pessoas. No dia 26 
de abril, vigílias foram feitas aguardando a votação da emenda no Congresso. A proposta não 
passou, mas o Brasil já não era mais o mesmo. Em janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral elegeu 
Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. Em 1989, o Brasil 
escolheria um presidente por voto direto. 

Disponível em:  
http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/2014-04-04/diretas-ja-completa-30-anos.html 

 


