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Proposta de Redação  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “O patriotismo em questão 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 I 

Patriotismo: Identificação com a Pátria 

“A identificação com os valores da pátria faz toda a diferença na formação do cidadão. Sem essa identificação 

o indivíduo não exerce a cidadania sequer no seu lar, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e no seu estado, 

quanto mais na defesa do País.” Assim relaciona Antônio Fernando Pinheiro Pedro cidadania com sentimento 

de identificação, do indivíduo com o meio em que vive. Para o advogado e consultor ambiental, sem esse 

“sentimento de pertencimento, não há como exercer o indivíduo a sua cidadania”. Para o advogado e consultor 

ambiental, Pinheiro Pedro, sem esse “sentimento de pertencimento, não há como exercer o indivíduo a sua 

cidadania”. Para o advogado e consultor ambiental, Pinheiro Pedro, é preciso resgatar o patriotismo desde a 

educação básica. ”Grande parte dos problemas relacionados à educação e ao civismo, está justamente na falta 

de ambientação dos jovens no bairro onde moram. O avanço da conurbação urbana, desacompanhada da 

presença efetiva do governo na melhoria das condições de vida da população, sem infraestrutura, educação, e 

sem criação de espaços de lazer, arborização e segurança, faz com que imensos espaços sejam destinados à 

marginalidade, relegados a bairros-dormitórios, destinados ao desprezo dos próprios ocupantes”.  

“Pergunto, que sentimento podem os jovens nutrir pelo pedaço de chão onde vivem, se não se sentem 

queridos ali, pelo Estado que os gerencia?” “De toda forma”, alerta o advogado, “devemos resgatar o 

patriotismo a partir da educação básica, pois, se o governo, hoje, nada entende desse assunto, a geração 

educada com esses valores poderá mudar a situação e reivindicar, com amor à pátria, as mudanças necessárias 

para dignificar a Nação.” 
 

Fonte: http://www.ambientelegal.com.br/patriotismo-um-sentimento-em-extincao/. Acessado em 08/10/2019. 

 

 

TEXTO II 

 

O valor do patriotismo 

 

O Brasil, hoje, enfrenta um perigosíssimo processo de extinção do sentimento patriótico. Estamos nos 

tornando um país desprovido de sentimentos nobres. Nossa nobreza de sentidos está sucumbindo pela 

deformidade cognitiva do que seja patriotismo, moral e civismo. Essa ausência de valores é observada na ação 

iconoclasta de instituições públicas, na corrupção gerada pela política, na ausência de uma educação 

moralmente identificada, na falta de méritos na atividade privada e na falência cultural da sociedade. Assim, é 

preciso restabelecer os conceitos mais básicos sobre os valores que identificam a nação, a pátria, a soberania e 

a cidadania, para, então, identificar o que há de errado em nosso país. Esse é o sentido deste artigo. 

 

 Identificação com a Pátria 

 

O patriota é aquele que ama seu país e procura servi-lo da melhor forma possível. Patriotismo é um 

sentimento voluntário, unilateral, de amor e pertencimento. Revela a disposição de entrega à causa da pátria. O 

patriota (do grego patriotes – patrício), não apenas respeita; ele ama os símbolos da pátria, a bandeira, o hino, 

o brasão. Nutre identidade com os vultos históricos e as riquezas naturais. Ele serve ao seu país e é solidário 

aos que devotam o mesmo sentimento de patriotismo. O Professor Paulo Nogueira Neto lecionava que 

“homem é território”. Ele queria com isso dizer que toda atividade antrópica se refletia territorialmente. 

http://www.projetoredação.com.br/
http://www.ambientelegal.com.br/patriotismo-um-sentimento-em-extincao/
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Levando em conta esse pressuposto, a pátria é o território e o reflexo do homem – o conjunto de elementos 

que identificam o ser humano com sua terra natal, seus costumes, seus símbolos e seus ancestrais. A pátria 

soma elementos tangíveis (terra, água, ar, clima, paisagem, fauna, flora e símbolos nacionais), e elementos 

intangíveis (amor, identidade, apreço e respeito). Patriotismo é sentimento que acomete todo tipo de indivíduo 

predisposto a amar a causa da pátria. Crianças e velhos, cidadãos natos e estrangeiros (que aprenderam a amar 

o país), criminosos circunstanciais e encarcerados habituais… todos podem nutrir esse sentimento de 

pertencimento. Sentem-se dignos, porque o patriotismo é sinônimo de dignidade. Essa predisposição a sentir é 

epistemológica. Pressupõe uma ambiência, uma percepção social, uma cultura de identificação com os 

símbolos nacionais, um sentimento disseminado de amor á terra e engajamento com seus valores. 
 

Fonte: http://www.ambientelegal.com.br/o-valor-do-patriotismo/. Acessado em 08/10/2019. 

 
 

TEXTO III 
 

 

 
 

Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/aricunha/unb/ Acessado em 08/10/2019. 
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