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Redação 

Eixo temático de política – Aula 2 

Teoria 

 

Embora as temáticas vistas nos últimos tempos no Exame Nacional do Ensino Médio não abordem, de modo 

direto, a discussão sobre a política, é importante ressaltar o conceito e definição do termo. Os temas de 

redação do Enem não costumam abordar questões políticas de maneira direta, mas, ainda assim, é essencial 

que se tenha um conhecimento sólido acerca da conjuntura política nacional, pois inevitavelmente será 

necessário que você busque algum apoio nas discussões da atualidade para formular argumentos sólidos e 

dissertar com propriedade acerca de qualquer assunto contemporâneo.  

 

Assim, quando falamos sobre a política na contemporaneidade estamos, na verdade, abarcando uma 

quantidade muito variada de assuntos que podem ser abordados em boa parte dos possíveis temas de 

redação do ENEM. 

 

 
Disponível em: https://descomplica.com.br/artigo/aprenda-com-as-tirinhas-da-mafalda-sobre-politica-e-cidadania/453/ 

  

Tendo em vista isso, já aprendemos sobre o surgimento do conceito de política, bem como sua aplicação na 

antiguidade clássica. Entretanto, para compreender melhor a contemporaneidade, faz-se necessário 

compreender seus desdobramentos ao longo da história. 

 

Quem deu início a transformação mais brusca na discussão sobre política foi Maquiavel, que introduziu a noção 
de realismo político. Criticando a idealização sobre como a política deveria funcionar, o pensador coloca a 
política no terreno dos humanos, excluindo a religião, a ética e outras esferas da vida da discussão sobre a 
disputa de poder. Para ele, política não é buscar o bem comum, mas conquistar e manter o poder. Assim um líder 
deveria, por exemplo, ter seu próprio exército, em vez de confiar em mercenários, que sempre fogem depois de 
receber seu pagamento. Ele deveria, também, se informar sobre os costumes dos povos que habitam os 
territórios conquistados. O príncipe precisaria tomar todo cuidado com os nobres e poderosos que pudessem vir 
a se tornar seus rivais. E não deveria vacilar quando fosse necessário cometer violências e crueldades contra 
seus inimigos. Como observado por Maquiavel, Bobbio entender que o conceito de política está estreitamente 
ligado ao de poder. Segundo esses e outros pensadores a política é o processo de formação, distribuição e 
exercício do poder. 

 
Material de Sociologia sobre política, Semana 44, Extensivo Descomplica.  

https://descomplica.com.br/artigo/aprenda-com-as-tirinhas-da-mafalda-sobre-politica-e-cidadania/453/
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Redação 

Exercícios  

  

1. “A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela.” Com essa 

frase, Winston Churchill resumia o pensamento do Ocidente no que dizia respeito ao ideal democrático. 

Explique a frase. 

 

 

2. Segundo o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, “a corrupção no Brasil é um problema 

endêmico”. O que isso significa? Essa visão parece apropriada ou trata-se de uma estereotipação típica 

de quem está distante da nossa realidade?  

 

 

3. Se analisarmos com atenção os valores gastos pelos candidatos durante as campanhas eleitorais, 

chegaremos a conclusões estarrecedoras: o investimento feito no chamado marketing eleitoral supera 

(em muitos casos, em milhares de vezes) o que o político eleito receberá em vencimentos.  

a) Quais as origens desse capital? 

b) Nesse contexto, por que se pode dizer que “sem dinheiro não há política, mas com dinheiro há 

política suja”?  

c) Que alternativa tem sido proposta – no Brasil e no mundo – para esse problema? No caso 

brasileiro, por que ela parece ser inconcebível? 

 

 

4. Em recentes pesquisas divulgadas pela mídia especializada, um número bastante significativo de 

eleitores brasileiros disse que vota por obrigação. Em outras palavras, se o voto fosse facultativo, eles 

simplesmente não compareceriam às urnas. 

a) Quais são os principais argumentos utilizados pelos defensores do voto facultativo? 

b) Estabeleça ao menos um contra-argumento para cada item que você apontou.  

 

 

5. O realismo e o idealismo são as duas grandes correntes históricas em que se dividem as relações entre 

os países no plano internacional. Comente essa distinção, enfatizando o papel do Brasil na conjuntura 

mundial.  
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Redação 

Gabarito 

 

1. A democracia tem uma série de problemas e, portanto, deveria ser considerada como um sistema 

governamental ruim. No entanto, mesmo com todas as falhas, ela ainda continua sendo a melhor, pois é 

a única capaz de garantir as liberdades individuais, além da igualdade, equidade, entre outros direitos 

dos cidadãos.  

 

2. Endemia ocorre quando uma doença se mantém constante, ao longo do tempo, em determinado lugar. 

Nesse sentido, é possível relacionar esse conceito com a corrupção, pois, no Brasil, a corrupção está 

enraizado na sociedade há muito tempo e, portanto, pode ser comparado com o conceito da biologia.  

 

3.  

a) As origens desse capital advém das doações de empresas privadas.  

b) Essa afirmativa indica que há diferença entre o candidato com verba e o candidato sem verba, pois 

as formas de competição não são as mesmas. Nesse caso, sem dinheiro, a política – ou o candidato 

– não tem chances contra o seu oponente que investe mais na campanha. E, com isso, os políticos 

perdem a autonomia devido às doações/interesses de empresas privadas.  

c) A solução poderia ser a proposição de um teto, ou seja, um limite de gastos, fornecido pelo Estado. 

No entanto, o Estado tem outras prioriedades, além do dinheiro dever ser arrecado a partir de 

impostos. Assim, há, ainda, pontos negativos nessa proposição também.  

 

4.  

a) Para muita gente, o voto facultativo é um voto mais consciente. E, portanto, se o voto fosse 

facultativo, teria mais qualidade. Ademais, o voto tende a ser mais democrático, pois a liberdade é 

mais presente, pois decidir não votar também é uma escolha.  

b)  Ao mesmo tempo que o argumento poderia ser de qualidade, isso também possibilita que visões 

ideológicas distorcidas tenham mais forças na sociedade. Além disso, em democracias mais 

consolidadas, a escolha de não votar seja um benefício, no entanto, a democracia brasileira ainda é 

recente e o exercício do voto ainda é uma novidade e, por isso, o voto obrigatório deve ser entendido 

como uma novidade e um direito a ser exercido pelo cidadão.  

 

5. O conceito de idealismo vem de “ideal” e, por isso, os países deveriam fortalecer as relações e 

cooperação entre os países para diminuir problemas como as guerras, a fome, etc. No entanto, o conceito 

de realismo infere uma subordinação que os países põe em relação aos outros, assim há relações de 

exploração como o Brasil que foi uma colônia de exploração de Portugal. Assim, o papel do Brasil na 

conjuntura mundial é o de subordinação, ainda, a outros países. Entretanto, do ponto de vista diplomático, 

as terras brasileiras também exerce uma função de liderança.  

 


