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Tema de Redação 

Semana 38 – de 27/10 a 02/10 
 

Proposta 38 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA 
SOCIAL”, 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. 

 (Proposta retirada do ENEM 2013, segunda aplicação) 
 

Cooperativas e desenvolvimento sustentável 

A Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou 2012 o Ano Internacional das 
Cooperativas, como reconhecimento do papel fundamental das Cooperativas na promoção do 
desenvolvimento sócio-econômico de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.  

Com este propósito, a Assembléia Geral da ONU apela para a comunidade internacional 
a fim de que medidas sejam tomadas para a criação de um ambiente favorável e capacitante 
para o fomento à instalação de cooperativas, objetivando a promoção da conscientização dos 
povos em relação às importantes contribuições das cooperativas para a geração de empregos e 
para a consequente melhoria qualitativa de vida dos povos.  

Disponível em: www.peaunesco.com.br. Acesso em: 20 jun. 2013. 
 
 

 
 

 
“Porque nós somos os médicos do planeta, o planeta 

está doente e o ser humano está adoecendo cada vez mais. 
Quanto menos ele trata o lixo, mais ele adoece o planeta. E 
nós estamos aqui fazendo um trabalho digno. De fazer com 
que aquelas pessoas que ainda não têm consciência, bem, 
vamos esperar que elas tenham, mas enquanto isso nós 
vamos fazendo esse trabalho”.  

 
Marli, membro de uma cooperativa de catadores de lixo 
instalada no centro de São Paulo. 

Disponível em: http://g1.globo.com.  
Acesso em: 20 jun. 2013 (adaptado).  

 

 
 


