
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

Imagine que você é um jornalista e que você precisa dar sua opinião a respeito da importância dos livros na                    

formação humana. A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual,                  

escreva um editorial sobre o tema dado, tendo como base os textos I e II. Não se esqueça de dar a sua opinião                       

acerca do assunto.   

 

TEXTO I 

Coletora de recicláveis cria biblioteca em ecoponto após recolher livros do lixo por 4 anos 

Uma coletora de recicláveis criou uma mini biblioteca no ecoponto onde trabalha separando materiais em São                

Carlos (SP). O local tem cerca de 200 obras e atrai leitores que moram próximo ao Jardim Paulistano. 

Em meio aos entulhos, garrafas e caixas de papelão, Marta Regina Gonçalves da Silva, de 51 anos, percebeu                  

que havia muitos livros descartados. 

Marta começou a recolher os volumes e, após quatro anos, teve a ideia de montar uma mini biblioteca no                   

ecoponto. A intenção era ajudar quem não tinha condições de comprar um livro ou até mesmo criar um de                   

leitura para quem passa pelo ecoponto. 

"Eu não tive a oportunidade de estudar além da segunda série. Comecei a ver as pessoas vindo aqui, então                   

comecei a separar os livros", contou. 

Para montar o espaço foi fácil, bastou apenas uma estante. Qualquer pessoa pode doar livros e também levá-los                  

para casa para ler. 

O acervo reúne clássicos como “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, “O Guarani”, de José de Alencar, "Dom                 

Casmurro”, de Machado de Assis, entre outros. 

O músico Elvis Cardoso Felipe mora ao lado do ecoponto e quando viu a novidade levou um livro para casa. 

“Eu vinha quase todos os dias à procura de peças antigas para fazer artesanato. Vi os livros e depois se tinha                     

algo relacionado ao meu trabalho, que é musica. Achei alguns e estou usando com alunos", disse. 

Aposentado, Juventino Antonio Alves disse que arrumou as melhores companhias do dia a dia. "Hoje, é raro o                  

dia que não venho aqui pegar um livro para ler", contou. 

"Eu gosto de estar fazendo esse trabalho, me sinto bem", completou a catadora de recicláveis. 

G1. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/08/05/coletora-de-reciclaveis-cria-biblioteca-em-ecoponto-apos-recolher-livros-do-lixo-por-

4-anos.ghtml>. Acesso em: 07 ago. 2019. © Copyright 2000-2019 Globo Comunicação e Participações S.A. 
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TEXTO II 

COMÉRCIO DE LIVROS E REVISTAS CAI 56% EM RELAÇÃO A PICO DE 2013 

 

O CAFEZINHO. IBGE. Disponível em: 
<https://www.ocafezinho.com/2019/08/07/comercio-de-livros-e-revistas-cai-56-em-relacao-a-pico-de-2013/>. Acesso em: 07 ago. 2019. © 2019 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
TEXTO III 

Editorial de jornal 

Protestos no Brasil e a Crise Econômica 

Desde o ano passado nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do                  

país. Todas elas demostram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no                 

geral. 

O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases do tipo:                    

“Aonde vamos parar”, “Isso é culpa do PT”, “Estamos afundando” “O preço das coisas aumentam e nosso                 

salário nunca”. 
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Essa frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise                 

econômica cresce cada vez mais no país, e os que tem possibilidades (mínima parcela) estão deixando o Brasil                  

para terem vidas melhores longe da nação verde e amarelo. 

Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país tem conhecimentos superficiais                   

sobre a política e a economia e, na maioria das vezes, são os mais preconceituosos com os nortistas e                   

nordestinos. 

Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país, de ordem social, política e econômica                  

tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo              

no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e               

gênero. 

Mas isso é somente a ponta do iceberg. Ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do                       

nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase “salve-se quem puder” deve ser                    

mudada para “salvemos o nosso país todos juntos”. 

Equipe Folhetim de Minas. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/texto-editorial/>. Acesso em: 07 ago. 2019. (Adaptado). Toda Matéria: conteúdos escolares. © 
2011-2019. 

TEXTO III 

Texto Editorial 

O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos                  

outros textos que compõem um jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. 

Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os               

editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, Política, Economia,                 

Cultura, Esporte, Turismo, País, Cidade, Classificados, entre outros. 

Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a                  

assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação (revista, jornal, rádio, etc.). 

Tanto nos jornais como nas revistas podemos encontrar os editoriais intitulados como “Carta ao Leitor” ou                

“Carta do Editor”. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/texto-editorial/>. Acesso em: 07 ago. 2019. (Adaptado). Toda Matéria: conteúdos escolares. © 
2011-2019. 
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