


Tema: “Os movimentos estudantis e sua relevância para o contexto educacional.”
O movimento estudantil volta-se para a área social da área da educação, no

qual os sujeitos são os próprios estudantes. Caracteriza-se por ser um movimento
policlassista e constantemente renovado, uma vez que o corpo discente se renova
periodicamente nas instituições de ensino. Sua tarefa mais importante é a luta pela
Educação e pela transformação da universidade.

No mundo contemporâneo, particularmente no Brasil, esses movimentos têm se
mostrado objeto de interesse dos jovens, os quais tentam, dessa forma, construir
uma sociedade condizente com seus interesses. No entanto, movimentos que vão
contra os princípios da Constituição do país, como o realizado pelos estudantes da
USP, fogem da teoria democrática, e devem, de já [desde já] , ser erradicados.”
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TEMA: “Desafios da educação no Brasil do século XXI”:

 Texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo.

No entanto, as reformas trazidas pelas manifestações populares não devem ir
contra as leis que regem o país. As reivindicações ocorridas recentemente na
Universidade de São Paulo contra a atuação da Polícia Militar divergem da ideia
de atuação do Estado em prol da segurança dos cidadãos e mostram que os
jovens brasileiros chegaram à absurda conclusão de que podem se unir para
driblar a Constituição [fato recente].
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ATENÇÃO!
O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um
bom repertório sociocultural.

Tema : “Desafios da educação no Brasil do século XXI”

“O movimento estudantil nas universidades é quase tão antigo quanto as
próprias universidades. Estudantes em Paris e Bolonha fizeram grandes ações
coletivas no início do século XIII, sobretudo em questões da comunidade universitária.
Os protestos dos estudantes sobre questões políticas mais amplas também tem uma
longa história. Por exemplo, na Coreia, durante a Dinastia Joseon, 150 estudantes da
Sungkyunkwan protestaram contra o rei e suas ações ainda em 1519.”
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 Faz-se uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma
frase de impacto, mas que não seja exagerada.

Tema “Desafios da educação no Brasil do século XXI”:

“O movimento estudantil é um ativismo da área da educação no qual
as pessoas são os próprios estudantes, com o objetivo de causar
mudanças políticas, ambientais, econômicas ou sociais. Embora
frequentemente se concentre nas lutas diretamente relacionadas a eles
nas escolas e universidades, os movimentos de estudantes também tem
papel em eventos políticos e sociais. (…)”
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Tema “Desafios da educação no Brasil do século XXI”:

Alguns protestos de estudantes se concentram nos assuntos internos de uma
instituição específica; outros se concentram em questões mais amplas, como uma
guerra ou ditadura. Da mesma forma, alguns protestos de estudantes se concentram
no impacto de uma instituição no mundo todo, como uma luta contra a política de
educação do governo. Embora o movimento estudantil esteja comumente associado
à política de esquerda, os movimentos escolares de direita também existem; e
embates internos entre diferentes lados não são incomuns, como por exemplo,
grandes movimentos estudantis lutaram em ambos os lados na questão do apartheid
na África do Sul.”
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