
  

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, redija um texto DISSERTATIVO-ARGUMEN-
TATIVO em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A importância da va-
lorização da ciência no Brasil apresentando proposta de intervenção social 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 

“Art. 1o Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovaçã o e à pesquisa científica 
e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcan-
ce da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverã o observar os seguin-
tes princípios: 
I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o de-
senvolvimento econômico e social;

II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológi-
co e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para 
tal finalidade;  
III - redução das desigualdades regionais;”

TEXTO II 

Políticas públicas que incentivam a pesquisa e a inovação industrial são essenciais 
para o desenvolvimento econômico. A maioria dos países desenvolvidos e aqueles 
que buscam escapar do subdesenvolvimento entenderam essa regra e investem na 
formulação de políticas voltadas a incentivar e acelerar as áreas de pesquisa, desen-
volvimento e inovação industrial (PD&I). 

Na contramão, o Brasil está consolidando um dos maiores atrasos científicos de sua 
história. Os governos (especialmente o Federal) vêm reduzindo os recursos para 
PD&I. Isso pode ser visto no orçamento para Ciência e Tecnologia: em 2010, quando 
havia até um ministério com esse nome, o valor foi de R$ 10 bilhõ es (a preços de 
2017). Em 2017, após o setor ser agregado ao Ministério das Comunicaçõ es, o valor 
passou para R$ 4,8 bilhõ es, com os cortes executados pela Fazenda. Mas o que era 
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ruim piorou: em 2018, o orçamento previsto para Ciência e Tecnologia é de R$ 1,4 
bilhão. 

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/04/ao-cortar-investimentos-em-
cien-cia- brasil-assassina-o-futuro.html. Acesso em: 10 jun. 2018 (adaptado). 


