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AGENTES
PARA USAR
NA REDAÇÃO

introdução
Antes de partir pros agentes que podemos usar na redação, vamos lembrar como se faz uma boa conclusão?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

O que: é o ato necessário para uma intervenção no problema mostrado no texto;
Quem: é o agente que irá realizar a ação ou deveria executá-la, de acordo com o que foi proposto pelo autor;
Como: diz respeito ao modo e aos recursos usados para efetivar a intervenção;
Efeito: o resultado esperado com a adoção da proposta.

Veja a seguinte frase:
“Portanto, o Ministério do Meio Ambiente precisa adotar medidas preventivas, com iniciativas que considerem
tanto as diferenças sociais quanto as estruturais, para garantir o acesso à áreas verdes e qualidade de vida para
todas as pessoas.”
Ÿ Quem: Ministério do Meio Ambiente;
Ÿ O que: adotar medidas preventivas;
Ÿ Como: com iniciativas que considerem tanto as diferenças sociais quanto as estruturais (quanto mais detalhado

melhor!);
Ÿ Efeito: para garantir o acesso à áreas verdes e qualidade de vida para todas as pessoas;

Sacou como funciona? Existem muitos agentes que podem resolver a temática da redação, como:
1. Governo
2. Sindicatos
3. ONGs
4. Família
5. Escola
6. Sociedade
7. Mídia e redes sociais
8. Iniciativas privadas ou indivíduo
Você imagina qual seja o mais utilizado de todos? O governo, pois ele tem poder sob todas as instâncias da
sociedade. Mas já que todo mundo usa, sua proposta de intervenção ﬁcará mais completa se você for além e falar
que parte dele cuidará do problema.

Vamos começar pelos 3 poderes:
Ÿ Poder Executivo: é aquele que executa as leis. Ele se encaixa super bem se o seu argumento tem relação com a

insuﬁciência legislativa, ou seja, existe uma lei, mas ela não está sendo cumprida.
Ÿ Poder Legislativo: este poder cria as leis, você pode usá-lo se durante o texto foi apontado uma lacuna na
legislação.
Ÿ Poder Judiciário: Aqui é onde acontece a ﬁscalização do cumprimento das leis e julgamento dos crimes. Uma
forma de usar é trazer em foco alguma situação de injustiça na hora do julgamento.

Agora os ministérios:
Ministério da Justiça:
Aqui dentro temos:
Ÿ Ministério da Segurança Pública, responsável pela polícia;
Ÿ Ministério do Trabalho, que diz respeito à ﬁscalização das condições de trabalho;
Ÿ Concelho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que investiga movimentações de dinheiro suspeitas;
Ÿ Controladoria-Geral da União (CGU), que atua com o combate e prevenção da corrupção;
Ministério da Economia:
Que abrange:
Ÿ Ministério da Fazenda, responsável pela política econômica nacional e pela estrutura ﬁscal;
Ÿ Ministério do Planejamento, responsável pelo planejamento de custos e controle de orçamento do governo;
Ÿ (ótimos pra usar no argumento de falta de investimento)
Ÿ Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços;

Ministério da Cidadania: que junta o Ministério da Cultura, Ministério do Esporte e Ministério do Desenvolvimento
Social. Então aqui entram as propostas de assistência à população.
Ministério do Desenvolvimento Regional: que cuida das políticas públicas para infraestrutura, como o
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) ou o saneamento básico.
Ministério do Meio Ambiente: especíﬁco para temas como a mudança climática, preservação da fauna e da ﬂora.
Aqui entra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA);
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: é encarregado da inclusão de grupos minoritários:
mulheres, pessoas negras, indígenas, idosos e pessoas com deﬁciência. O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), por exemplo, faz parte dessa área.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: é responsável pela promoção do agronegócio e pela
segurança alimentar.
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