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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 falta de tempo para
contribuir para a educação da prole e as poucas políticas públicas de
incentivo a essa integração.
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Repertórios ( sugestões ) :

✓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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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. 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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No livro “Extraordinário”, do autor R.J.
Palacio, é narrada a história de uma criança que
devido aos problemas de saúde que apresenta,
recebe, boa parte da sua educação em casa com
a ajuda dos pais e da irmã. Apesar de ser uma
obra de ficção, pode representar, em parte, a
necessidade de maior participação dos pais no
processo de ensino-aprendizagem dos filhos na
sociedade brasileira.
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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;
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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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✓ A mídia deve ampliar o 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, o Ministério da Saúde deve implantar um canal
denominado de “tira dúvidas” para que a juventude possa obter mais
informações acerca dos perigos da aids.

✓ O Ministério da Saúde deve promover projetos pedagógicos (palestras
com especialistas no assunto, exibição de documentários e distribuição de
cartilha ) com a participação da família, nas escolas, com o objetivo 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 a 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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▪ “Não vivemos para comer, mas comemos para viver” – Sócrates;

▪ American Way of Life ( estilo de vida americano de alimentar-se por
meio de “fast-food”, refeições ricas em gordura, sódio, açúcar ).

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO ( Sugestões ) :

✓Ministério da Agricultura aliado às secretarias de segurança alimentar
devem promover a ampliação do incentivo, por meio de insumos e
empréstimos bancários com juros reduzidos, aos agricultores que atuam
no cultivo orgânico e familiar com o intuito de melhorar a oferta de
alimentação saudável para o povo brasileiro;
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✓ Ministério da educação deve promover nas escolas, desde as
séries iniciais, a educação alimentar não só por uma matéria
obrigatória, mas também, por intermédio de projetos
pedagógicos ( palestras ministradas por especialistas no assunto,
exibição de documentários sobre diminuir o desperdício, feiras
culturais ) com a participação de toda a comunidade com a
finalidade de ampliar o conhecimento e melhor combater os
problemas decorrentes da ingestão de alimentos pouco
saudáveis.

21



TOP 4 : A importância da inserção do idoso na sociedade da informação: da
inclusão digital à inclusão social no Brasil do século XXI.

✓TESE (sugestão ) : A expectativa de vida do povo brasileiro, segundo o
IBGE, ao nascer em 2019, é de 80 anos para mulheres e de 73 anos para
homens. Nesse contexto, é necessária a inclusão digital dos longevos,
porém existem embargos que precisam ser superados para que essa
inserção ocorra, entre eles destacam-se, as ínfimas políticas públicas
educacionais e o preconceito, ainda arraigado na sociedade, acerca da
desvalia social do provecto no país.
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✓ Na Grécia Antiga, o idoso era considerado um sábio. A palavra de um
ancião era lei na Câmara dos sexagenários;

✓ “Os jovens de hoje não parecem ter respeito algum pelo passado, nem
esperança alguma para o porvir”. (Hipócrates – filósofo ).

✓ Obra “Velhice” – filósofa Simone de Beauvoir (1970). Segundo a
autora, nesse livro, os idosos sofrem com um problema denominado de
“invisibilidade social”, ou seja, a indiferença social ou individual para com
os sexagenários;
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✓ Dispõe sobre o Estatuto do Idoso ( 2003 ) :

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação,
adequando currículos, metodologias e material didático aos programas
educacionais a ele destinados;

§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas
de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua
integração à vida moderna.

✓ Segundo dados do IBGE, os idosos estão usando cada vez mais a internet.
Em quase dez anos, o número de pessoas acima de 60 anos que acessam a
rede mais que dobrou: eram 5,7%, em 2008, superados pelos 12,6%, em
2013.
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✓ Ampliação no número de cursos voltados para a inclusão digital de
idosos por meio de Parcerias Público - Privadas ( PPP );

✓ O Ministério da Educação deve ampliar o número de projetos
pedagógicos (escolas, universidades, centros comunitários) destinados ao
ensino das novas tecnologias aos sexagenários.
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