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Texto I
Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, uma
em cada três crianças brasileiras de 5 a 9 anos de idade está com
excesso de peso. E 8,4% dos adolescentes brasileiros estão obesos. A
Organização Mundial da Saúde já considera a obesidade como um dos
maiores problemas de saúde pública no mundo. Segundo a
Organização, a obesidade e o sobrepeso vêm aumentando em toda a
América Latina, com tendência de crescimento nas crianças. Com o
objetivo de mudar essa situação no Brasil, a Câmara lançou a Frente
Parlamentar Mista do Combate e Prevenção da Obesidade InfantoJuvenil. O objetivo é destacar a importância de se debater o tema e
que serão priorizados três eixos: a alimentação, a atividade física e o
sono.
Disponível em ::http://www2.camara.leg.br/PARLAMENTARES-QUEREM-MEDIDAS-LEGISLATIVAS-PARA-PREVENCAO-E-CONTROLE-DA-OBESIDADE.html. Acesso em 10 de ago. de 2020.
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Texto II
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Texto III
A obesidade também tem efeitos duradouros: crianças acima do peso
têm mais risco de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças
cardiovasculares, entre outros males. No ritmo atual, calcula-se que o Brasil
terá 11,3 milhões de crianças obesas até 2025 – é quase o tamanho da
população da cidade de São Paulo. “Pela primeira vez na história, as crianças
têm uma expectativa de vida menor que a de seus pais por conta de uma
alimentação inadequada”, afirma Ravagnolli, referindo-se a estudos
internacionais que preveem que a obesidade infantil possa criar uma geração
de jovens adultos doentes. Uma das formas de prevenir isso é, segundo
especialistas, educar o paladar das crianças desde cedo. “A alfabetização do
paladar é uma das coisas mais importantes a se ensinar às crianças em seus
primeiros três anos”, diz à BBC Brasil Maria Paula de Albuquerque, gerente
médica do Cren. “A introdução alimentar, quando os bebês completam seis
meses, é uma janela de oportunidades e dificuldades.”
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42231526 Acesso em 20 jago. de 2020.
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Texto IV
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre
o tema “A OBESIDADE INFANTIL EM QUESTÃO NO
BRASIL“, apresentando proposta de intervenção que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e
fatos para defesa de seu ponto de vista.
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PROJETO DE TEXTO
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INTRODUÇÃO
REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL
(Literatura, História, Filosofia, Sociologia, Mitologia, Série, Filme...)

+
CONECTIVO
+
APRESENTAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TEMA ( BRASIL )
+
CONECTIVO
+
TESE ( OPINIÃO SOBRE O TEMA )
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INTRODUÇÃO
Há algumas décadas o Brasil lutava contra a fome, a
subnutrição. Pode-se comprovar essa afirmação por meio
de (CONECTIVO) várias obras literárias, tais como Vidas
Secas, de Graciliano Ramos, O Quinze, de Raquel de
Queiroz e muitas outras (REPERTÓRIO LITERÁRIO). Na
atualidade(CONECTIVO), a nação brasileira luta contra o
sobrepeso, a obesidade, principalmente infantil(TEMA).
Isso(CONECTIVO) ocorre por vários fatores, entre eles, a
má alimentação e o sedentarismo (TESE ENUMERATIVA).
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DESENVOLVIMENTO
OPERADOR ARGUMENTATIVO + RETOMADA DA TESE
+
CONECTIVO
+
COMPROVAÇÃO DA TESE (ESTRATÉGIAS
ARGUMENTATIVAS : exemplo de conhecimento público, dado
estatístico, pesquisa, alusão histórica, filosofia, sociologia,
comparação, depoimento de especialista no assunto... )
+
CONECTIVO
+
CONCLUSÃO DO PARÁGRAFO
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DESENVOLVIMENTO
Nesse contexto (CONECTIVO), a ingestão de alimentos não
saudáveis (RETOMADA DA TESE) pelo povo brasileiro é fruto da
influência do “American Way of Life”, ou seja, do estilo de vida
americano de ingerir produtos industrializados ricos em gordura,
sódio e açúcar (CAUSA). Para isso(CONECTIVO), as indústrias
alimentícias utilizam de vários meios para conquistar consumidores,
principalmente a mídia, por intermédio de propagandas apelativas,
que conquistam crianças e contribuem para a obesidade infantil
(CAUSA). A (exemplo) disso, a multinacional Mac Donalds que
vende lanches aliados a brinquedos infantis. Assim(CONECTIVO),
percebe-se a necessidade de uma melhor fiscalização quanto à
exibição de comerciais para os infantes ( CONCLUSÃO).
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DESENVOLVIMENTO
Além disso, (CONECTIVO), o pouco incentivo para a
prática de atividades físicas e esportivas é um importante
causador do aumento do índice de crianças obesas no
Brasil (RETOMADA DA TESE). Nesse cenário (CONECTIVO),
é necessário levar em consideração a teoria do educador
Paulo Freire ao afirmar que a educação sozinha não
transforma a sociedade, contudo sem ela a sociedade não
muda ( REPERTÓRIO). Assim ( CONECTIVO ), a pequena
carga-horária destinada para a educação física nas escolas
dificulta a mudança social, proposta por Freire, necessária
para reduzir a obesidade infantil ( CONCLUSÃO ).
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CONCLUSÃO
Conectivo + REAFIRMAÇÃO DA TESE ( facultativa )
+
Conectivo
+
PROPOSTA ( s ) DE INTERVENÇÃO : TESE 1 e TESE 2
+
Conectivo
+
FINALIZAÇÃO*
*FINALIZAÇÃO é a retomada de um repertório apresentado no
texto.
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Composta por 05 ELEMENTOS, cada um com o valor de 40 pontos ( 0 a 200 pontos ).
Na correção da redação no Enem apenas uma proposta ( a mais completa ) será
avaliada.
QUEM ? ( AGENTE executor da ação )
O QUÊ ? ( AÇÃO : o que será proposto )
COMO ? ( MODO/MEIO de execução da ação )
FINALIDADE ? ( EEITO da ação proposta )

DETALHAMENTO ( informação a mais : explicação, definição, ampliação da
finalidade... de um dos elementos acima )
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CONCLUSÃO
Portanto(CONECTIVO), são necessárias medidas eficazes que
envolvam todos os setores da sociedade (INTRODUÇÃO). Para tanto
(CONECTIVO), é dever do Estado ( QUEM ?) regular ( COMO ? ) a
propaganda infantil de alimentos ( O QUÊ ?) por meio de agências
reguladoras, proibindo a relação entre comidas industrializadas e
personagens do universo pueril ( COMO ? MEIO – DETALHAMENTO )
com a finalidade de ( CONECTIVO ) minimizar essa interferência no
cotidiano
das
crianças
brasileiras
(FINALIDADE).
Outrossim(CONECTIVO), o Ministério da Educação, aliado às
secretarias estaduais e municipais ( QUEM ?), deve ampliar a cargahorária de educação física nas escolas ( O QUÊ? ) para que (
CONECTIVO) o sedentarismo seja reduzido (FINALIDADE ). Dessa
forma ( CONECTIVO), os infantes brasileiros crescerão em uma nação
mais saudável (FINALIZAÇÃO).
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