


Em primeira análise, destaca-se o descaso governamental na elaboração de
programas de saúde preventivos como impulsionador da problemática. Nesse
cenário, de acordo com o contratualista Jonh Locke ao Estado foi entregue o
dever de garantir o bem-estar a toda a sociedade, mediante o “Pacto Social”.
No entanto, percebe-se a quebra desse contrato no descomprometimento do
Poder Público em fornecer informação sobre o tema da gravidez precoce
como, por exemplo, nas mídias sociais, e em disponibilizar métodos
contraceptivos à população adolescente. Paralelo a isso, a diminuta atuação
do assistente social nos lares brasileiros corrobora, também, a negligência
estatal e contribui para a persistência do problema visto que muitas famílias
não dialogam com os filhos acerca da importância da prevenção, devido ao
paradigma difundido de que o diálogo pode instigar o início da vida sexual de
forma antecipada. Logo, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de
medidas mais eficazes, pelo governo, que mitiguem esses desafios.
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Outrossim, salienta-se a ínfima discussão educacional sobre a gravidez
como potencializadora desse problema. Nessa perspectiva, segundo o
filósofo Antony Giddens a sociedade, principalmente os jovens, de forma
errada, ao buscar as recompensas imediatas do presente, ignoram as
consequências catastróficas do futuro. De maneira semelhante, o descaso
pedagógico em desconstruir essa ideia tem colaborado para a perpetuação
de atitudes impulsivas entre a população adolescente, a qual seguindo o
ideal de vida “carpe diem”, ou seja, aproveite o dia, não se previne durante
as relações sexuais, seja por negligência, seja por desconhecimento quanto
aos métodos contraceptivos eficazes. Dessa forma, demonstra-se a
essencialidade das escolas no combate à gestação precoce.
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Conectivo + REAFIRMAÇÃO DA TESE ( facultativa )

+

Conectivo

PROPOSTA ( s ) DE INTERVENÇÃO 

+

Conectivo 

FINALIZAÇÃO*

* FINALIZAÇÃO é a retomada de um repertório apresentado no texto.
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Portanto, a fim de sanar os desafios da gravidez na adolescência no Brasil,
o Governo Federal, representado pelo Ministério da Saúde, deve ampliar a
veiculação de propagandas sobre a importância da prevenção, por
intermédio das mídias sociais ( televisão, internet, rádio e jornais ). Além
disso, é necessário que o Estado atue na contratação de agentes de saúde e
de assistentes sociais, por meio da realização de concurso público para que
haja uma melhor distribuição de contraceptivos, assim como uma eficaz
atuação na assistência aos jovens. Ademais, cabe ao Ministério da Educação
desenvolver projetos pedagógicos (promoção de palestras com especialistas;
exibição de documentários ) que, com a participação das famílias, abordem
os malefícios de uma gestação não planejada e ensinem formas eficazes de
evitá-la, com o propósito de dirimir o número de adolescentes grávidas e
vulneráveis, semelhantes à personagem principal do filme “Juno”.
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[REDAÇÃO]
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Competência 4 –
Demonstrar conhecimento dos mecanismos
linguísticos necessários para a construção da
argumentação (COESÃO E COERÊNCIA)
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 Nessa competência, será avaliado se o candidato sabe escrever um
texto coeso. No texto dissertativo-argumentativo, as ideias precisam,
além de serem sólidas, estar bem articuladas e organizadas por meios
de parágrafos bem elaborados.

 A utilização de “conectores” deve ser explícita, ligando os argumentos
e parágrafos, evitando repetições.

 ESTRUTURAÇÃO DOS PARÁGRAFOS:
 Em um texto dissertativo-argumentativo, o parágrafo é formado por
uma ideia principal a qual se liga as ideias secundárias;
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 ESTRUTURAÇÃO DOS PERÍODOS:
 Os períodos de um texto dissertativo são, normalmente,
estruturados por duas ou mais orações, para que se possa
expressar as ideias de causa-consequência, contradição,
temporalidade, comparação, conclusão, entre outras.

 USO DE REFERÊNCIAS:
 Os lugares, pessoas, coisas, dados, informações e fatos que
são introduzidos devem ser retomados, à medida que o texto
vai progredindo. Referências podem ser expressas por meio
de pronomes, advérbios e artigos.
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• Os aspectos a serem avaliados nesta Competência dizem respeito à
estruturação lógica e formal entre as partes da redação.

• A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre
si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a
interdependência entre as ideias.

• Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, por preposições, ou
pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Preposições,
conjunções, advérbios / locuções adverbiais e palavras denotativas são
responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação
entre orações, frases e parágrafos.
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