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Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Economia, 
Educação e Sociedade”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 
de seu ponto de vista.

Tirinha de apoio:

Texto de apoio:

“...a corrida da vida é cheia de obstáculos. Mas o primeiro passo, e o mais eficaz, é em direção à educação”. Goethe, Paulo ¹

A “Economia” também conhecida como “Ciências Econômicas” é uma ciência voltada para a alocação eficiente dos recursos. Dessa forma, 
ela busca estudar como as sociedades utilizam os recursos destinados para a produ-ção de bens e serviços e como esses recursos são 
utilizados e distribuídos entre os indivíduos. 
Considerando que os recursos naturais, a tecnologia, a mão de obra e todo o conhecimento produzido por uma sociedade são escassos, a 
economia busca administrar a distribuição desses recursos de forma eficaz dentro da sociedade, por isso a Economia é uma ciência social. 

ECONOMIA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

  ¹SANTOS, Solidia e BROCH, Angela
  Disponível em http://blogs.diariodepernambuco.com.br/diretodaredacao/2015/09/17/quando-se-nasce-pobre/



Diante desse contexto, o objetivo central da economia não é o ganho econômico, e sim o bem estar que ela deve promover para a sociedade. 
O crescimento e a estabilidade econômica não são o fim, mas sim o meio para promover a igualdade social, na busca de uma sociedade 
mais justa e com melhor qualidade de vida. 
E, a ponte para a promoção da justiça social é a educação. Um país com economia desenvolvida é aquele que apresenta crescimento econô-
mico aliado ao crescimento populacional, de modo a garantir a manutenção ou se possível a melhora do bem estar da sociedade. Portanto, 
a sociedade deve sempre estar em busca de melhores níveis de educação, cultura e aumento do conhecimento, não só para incentivar o 
desempenho econômico, mas também para promover o bem estar, equidade e justiça social.
Assim sendo, a economia estuda as formas de produção e a distribuição dos recursos entre a sociedade. E, o profissional dessa área deve 
destinar sua atenção para solução de problemas macroeconômicos nacionais ou globais, bem como para problemas microeconômicos 
que são voltados para as pequenas empresas ou investido-res individuais. Ele também deve ajudar a construir, ampliar e a manter o patri-
mônio das pessoas, empresas e governos, desenvolvendo planos para soluções de problemas econômicos, financeiros e administrativos 
de empresas, sejam elas privadas ou públicas. Além disto, o economista tem uma forte atuação no setor financeiro e na elaboração de 
projetos. Este profissional tem a possibilidade de, dialogando com diversos profissionais, tais como: engenheiros, administradores, conta-
bilistas, advogados, sociólogos, dentre outros, liderar soluções para conduzir a sociedade ao crescimento e desenvolvimento econômico, 
gerando oportunidades de uma vida digna a todos os cidadãos, pois ele, economista, consegue, a partir da observação do comportamento 
dos indivíduos e da tecnologia disponível, projetar cenários e construir soluções ou para diminuir o impacto de projeções ruins ou de maxi-
mizar e distribuir os benefícios de períodos bons. Uma gestão econômica eficiente não só diminui o impacto para uma situação internacio-
nal ruim, como aponta caminhos para a economia prosperar.
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