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Leia os textos abaixo e, a seguir, elabore uma CARTA-ARGUMENTATIVA para o Ministro da Educação em que 
você explicite sua opinião sobre a necessidade da realização do concurso vestibular para ter acesso à universidade, 
desenvolvendo argumentos adequados para defender seu ponto de vista.. É necessário assinar a carta com as 
suas iniciais.  
 
Texto 1 
      “A faculdade, hoje, é tábua de salvação das famílias de classe média, que não conseguem acumular bens e 
precisam recompor seu patrimônio a cada geração”, explica a socióloga Gisela Taschener, da Fundação Getúlio 
Vargas, de São Paulo. Atualmente, 8% dos brasileiros possuem diploma universitário”. “A universidade é valorizada 
porque, no mundo de hoje, o capital do cidadão médio é sua escolaridade”, completa Gisela. Para as famí-lias que 
se equilibram com dificuldade entre a prestação da casa e a possibilidade de trocar o carro no final do ano, a facul-
dade dos filhos é o único patrimônio que se pode deixar. Para os filhos das famílias humildes, o diploma é uma das 
poucas esperanças de ascensão social. 

(Veja, Escravos da Angústia, 12/11/2010) 

     
Texto 2 
      O vestibular, embora considerado injusto por muitos, especialmente aqueles indolentes e incapazes de superá-
los, é um instrumento democrático, que proporciona aos concorrentes igualda-de de condições. 

      (Vladimir Antonini, Curitiba, PR, Veja, Cartas, 19/11/2009) 

      
Texto 3 
      Considero o vestibular a maior prova de ineficácia do sistema educacional brasileiro. Não se pode analisar um 
nível de conhecimento em apenas “uma tarde de domingo”. Principalmente porque estão presentes aspectos emo-
cionais que podem ser decisivos.  

(Rodrigo Frank de Souza Gomes, Fortaleza, CE, Veja, Cartas, 19/11/2011) 

      
Texto 4 
      Nos Estados Unidos e na Inglaterra, há um teste depois do 2º grau, mas a avaliação depende de várias outras 
coisas, entre elas o histórico escolar, cartas de recomendação e o resultado de entrevistas na universidade. (...) Na 
França, quem conclui o 2º grau tem direito à faculdade desde que seja capaz de agüentar o ritmo puxado dos estu-
dos superiores, responsável pelo abandono do curso por mais da metade dos matriculados.  

(Veja, Escravos da Angústia, 12/11/2010) 
 

 
 


