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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 Escolha o gênero para produzir seu texto: artigo de opinião ou crônica jornalística.  
Artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo em que o autor expressa a sua opinião sobre 

determinado tema, deixando bem marcada uma argumentação que sustente a defesa do ponto de vista apresentado. 
Crônica Jornalística: situa-se entre o estilo jornalístico e o literário. O cronista tem como ponto de partida a 

observação direta dos fatos do cotidiano, mas não os retrata como uma simples reportagem ou notícia , mais do que 
isso, procura emocionar o leitor, levando-o à reflexão sobre esses fatos. 

  
O tema da redação será o mesmo para qualquer um dos gêneros escolhidos: Jeitinho brasileiro e as 

“pequenas” corrupções do cotidiano. 
 

Corrupção é um assunto bastante em alta nesse começo de 2015. Mas a corrupção não é apenas recorrente 
na política e em grandes empresas. O que acontece a níveis organizacionais se mostra como um reflexo de “pequenas” 
ações corruptas praticadas cotidianamente pelos cidadãos. 

Tanto é comum, que essas ações já receberam, culturalmente, um apelido: jeitinho brasileiro. Esse termo 
também é conhecido como Lei de Gérson: querer obter vantagem em toda e qualquer situação sem se preocupar com 
questões éticas e/ou morais.  

Leia a coletânea da prova e procure refletir sobre o assunto. Se você optou por fazer uma crônica jornalística é 
importante lembrar a importância de usar o fato do cotidiano para fazer sua reflexão relacionada ao tema. Já no artigo 
de opinião é indispensável que você defina seu ponto de vista (a favor ou contra as pequenas corrupções praticadas 
pela população brasileira) e escolha argumentos para defender seu ponto de vista e persuadir seu leitor. Seu texto será 
publicado na revista eletrônica do colégio WRJ. 

 

TEXTO 1 
 
Campanha: DIGA NÃO! 
1. Estacionar em vaga especial. 
2. Copiar trabalho escolar da internet. 
3. Colar na prova. 
4. Furar fila. 
5. Aceitar troco errado. 
6. Comprar produto falsificado. 
7. Apresentar atestado médico falso. 

 

TEXTO 2 

 
“Aceitar pequenas corrupções praticadas em nosso cotidiano por cidadãos comuns legitima aceitar grandes cor-

rupções”, afirma o promotor de justiça Jairo Cruz Moreira. 
Segundo pesquisa da UFMG, 35% dos entrevistados dizem que algumas coisas podem ser um pouco erradas, 

mas não são corruptas, como sonegar impostos quando a taxa de juros é cara demais. 

 
  
 
 
 
 
● O rascunho encontra-se no verso dessa folha. 
 
 



RASCUNHO 
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Ao fazer seu texto lembre-se de deixar claro: 
 

A respeito do que irá escrever? Que papel irá assumir como escritor? E para quem irá escrever? Com qual 
intenção o gênero textual será produzido? E quais os recursos da língua serão usados? 
 


