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São inúmeras as possibilidades de propostas de redação para o Enem,
entretanto, existem alguns assuntos que são considerados mais prováveis.
Que tal exercitar ? Para cada PLANO TEXTUAL relacionado nos próximos
slides, elabore um TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO.

TOP 01 : A participação da família na formação educacional dos filhos no
Brasil.

Tese ( sugestão ) : São muitos os fatores que ocasionam a ínfima participação
familiar na vida escolar dos filhos no Brasil, entre eles, a situação de
vulnerabilidade de muitas famílias e as poucas políticas públicas de incentivo
a essa integração.
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Repertórios ( sugestões ) :

O livro Reunião de Família (1982), de Lya Luft, importante escritora
brasileira, aborda questões relacionadas à estrutura familiar, aos
padrões de interação, aos mitos e aos segredos desse núcleo que é o
primeiro na formação da criança;

Nos livros “As crônicas de Gelo e Fogo” (Game of Thones – Guerra dos
Tronos), George R. R. Martin narra os infortúnios da nobre família
Stark, cujo o símbolo de força é o lobo. O que mais se destaca nesse
núcleo familiar são os ensinamentos de bondade, coragem e honra, que
marcam o caráter dos filhos nessa ficção;
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Jean Jacques Rousseau ( filósofo ) : “O homem é produto do meio em que
vive da sociedade e da educação”. Essa pensamento do filósofo iluminista
pode ser citada para discutir a influência do contexto familiar na formação
da criança.

Outras estratégias argumentativas ( sugestões ) :

 Educação domiciliar : O projeto de lei do Governo Federal regulamentou
a educação domiciliar pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) :

* 48 milhões de matrículas, segundo os dados do Censo Escolar 2018,
divulgado em janeiro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep);
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*A estimativa é que atualmente 7,5 mil famílias brasileiras pratiquem a
modalidade, atingindo cerca de 15 mil estudantes.
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TOP 2 : O aumento de ISTs entre jovens no Brasil.

TESE ( sugestões ) : são muitos os fatores que contribuem para o aumento no
índice de ISTs entre os jovens brasileiros, entre eles, programas de prevenção
pouco eficazes e ínfimos projetos pedagógicos que abordem o problema nas
escolas.

Repertórios ( sugestões ) :

Menino de Engenho de José Lins do Rêgo. O personagem principal (
Carlinhos ) contrai uma ISTs após ter relações sexuais com uma escrava do
engenho;

A teoria do Habitus de Pierre Bourdieu : são tendências que organizam as
formas pelas quais os indivíduos percebem o mundo social ao seu redor e a
ele reagem.
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Depois daquela viagem, da escritora Valéria Piassa Polizzi. Obra
autobriográfica que narra as consequências da contaminação pelo vírus. A
autora foi contaminada pelo HIV quando tinha apenas 16 anos ao ter
relação sexual sem preservativo;
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Na faixa etária dos 20 aos 24 anos, a taxa de detecção subiu de 16,2 casos
por 100 mil habitantes, em 2005, para 33,1 casos em 2015, segundo o
Ministério da Saúde. Outra DST que preocupa as autoridades é a sífilis,
devido ao disparo no número de casos;

 As estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções de
transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, são:

Sífilis: 937.000

Gonorreia: 1.541.800

Clamídia: 1.967.200

Herpes genital: 640.900

HPV: 685.400
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Fonte : Ministério da Saúde.
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Ampliação no número de campanhas ( não somente restritas a algumas
épocas do ano ) por meio de várias mídias ( televisão, internet, rádio,
outdoor ) a fim de disseminar ainda mais informação acerca das formas de
prevenção;

Por meio da internet, implantar um canal denominado de “tira dúvidas”
para que a juventude possa obter mais informações acerca dos perigos da
aids.

Realização de projetos pedagógicos ( palestras com especialistas no
assunto, exibição de documentários e distribuição de cartilha ) com a
participação da família, nas escolas, com o intuito de promover ainda mais
conhecimento acerca das formas de prevenção e de combate às ISTs.
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TOP 3 : Desafios relacionados à alimentação saudável no Brasil.

 TESE ( SUGESTÃO ) : São muitos os desafios alimentares na atual sociedade
brasileira, entre eles, a dificuldade do acesso à aquisição de alimentos
saudáveis para consumo e a falta de educação alimentar.

Repertórios ( sugestões ) :

* A Hora da Estrela ( Clarice Lispector – 1977 ) : a personagem principal,
Macabéa, era muito magra e pálida, pois não se alimentava direito.
Basicamente vivia de cachorro-quente com Coca-Cola, que comia na hora do
almoço, em pé, no balcão de uma lanchonete ou no escritório em que
trabalhava. Não sabia o que era uma refeição quente;

* “O importante não é viver, mas viver bem”. Platão – filósofo;
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