REDAÇÃO NO ENEM
POSSIBILIDADES TEMÁTICAS

A COMPETÊNCIA 5
•
•
•
•
•

Propostas de intervenção
O que fazer?
Quem vai executar a ação?
Como/ de que modo a ação será executada?
Com que finalidade?

+
DETALHAMENTO

DETALHAMENTO
Explicação/exemplificação/justificativa
da escolha do agente e da ação.

Agentes nulos
• Serão considerados agentes nulos
aqueles que não forem específicos:
alguém, nós, uns, ninguém...

AÇÕES NULAS
• Serão consideradas ações nulas aquelas que
não expressam concretude, que ficam no
plano do desejo, da tomada de consciência,
da luta por direitos, da construção de
sentimentos como amor ao próximo,
perseverança, esperança, etc.

ACESSIBILIDADE NO BRASIL

Diálogo entre ciência e sociedade
• A ciência realiza novas descobertas
frequentemente,
fato
que
possibilita
melhorias e desenvolvimento de novas
tecnologias. Entretanto, muitas vezes a
sociedade não entende o método científico e
muitas coisas são confrontadas com
paradigmas culturais, morais ou religiosos.
Para lidar com isso, é necessário haver
comunicação entre o meio científico e a
população.

Limites entre estética e saúde
• Academia,
dietas,
cirurgias
plásticas,
anabolizantes etc. É grande a busca pelo corpo
perfeito caracterizado por um padrão de
beleza. Mas até que ponto a estética coincide
com hábitos saudáveis? Conhecem-se muitas
doenças causadas por insatisfação corporal
como
anorexia,
bulimia,
depressão,
compulsão alimentar e obesidade, além de
consequências no convívio social como
discriminação e baixa autoestima.

Novos modelos de educação
• Há muitos debates ocorrendo sobre as
problemáticas do sistema tradicional de
ensino e novos modelos de educação para o
século XXI, tendo em pauta os métodos de
avaliação, uso de tecnologias, interação
professor-aluno, formação crítica e social etc.
Um recente documentário realizado no Brasil
que ajuda na discussão desse tema é o
“Quando sinto que já sei” que pode ser
encontrado no Youtube

Conceito de família no século XXI
• O projeto de Lei 6583 de 2013 cria o Estatuto
da Família. Nesse texto, família é definida
como união entre homem e mulher. A partir
disso, muitas discussões têm sido feitas sobre
o conceito de família atualmente, com o
intuito de refletir sobre famílias formadas por
mães ou pais solteiros, avós e tios, casais
homossexuais, poligamia etc.

Violência no Brasil
• O Brasil hoje protagoniza uma realidade
nefasta – é líder mundial em número de
homicídios. São 58 mil assassinatos
registrados em 2014, índice seis vezes
superior à média global. Para se ter ideia da
magnitude do problema, basta dizer que o
País responde por 10% dos casos do planeta.
As estatísticas brasileiras superam nações
assoladas por guerras, como Israel, Iraque,
Afeganistão e Paquistão.

Justiça com as próprias mãos
• Tema bastante polêmico em 2014 e que pode
ser discutido com mais imparcialidade esse
ano. O combate à violência através da justiça
com as próprias mãos é válido? Definições de
justiça, casos de linchamentos, rebeldia com a
ordem e segurança públicas são alguns pontos
que abordam essa temática.

Sustentabilidade da sociedade com menos
jovens e mais idosos
O Brasil está passando pelo envelhecimento
populacional, o que requer adequações na infraestrutura de
transporte, saúde e no sistema previdenciário.
A expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando
nos últimos anos. Os idosos representarão 33,7% da
população em 2060, segundo uma projeção do IBGE. Em
2014, eles representavam apenas 13,7%. A previsão é que
cada grupo com 100 indivíduos em idade economicamente
ativa terá que sustentar 65,9 pessoas em 2060. Em 2013, essa
razão de dependência era de 46.
Junto ao aumento de idosos, as mulheres e casais têm (e
provavelmente terão) menos filhos. Em 2015, a taxa de
fecundidade era de 1,72 filhos por mulher, sendo que 20% dos
casais não tinham filhos. Assim, a sociedade envelhece.

Sustentabilidade nas empresas
• O termo sustentabilidade está bastante em
alta no Brasil com a crescente preocupação
com o meio ambiente. Nesse contexto, as
empresas precisam atuar coincidindo a busca
por lucros com o cuidado ambiental. Políticas
empresariais e marketing verde são os pontos
de destaque nessa discussão.

Obsolescência programada
• Esse conceito significa a diminuição da vida
útil de equipamentos com o intuito de
incentivar a compra de novos produtos ou
versões atualizadas. Rodeio esse tema a
questão do consumismo exacerbado, resíduos
eletrônicos, responsabilidade e consciência
social do consumidor. Um documentário sobre
esse assunto também pode ser encontrado no
Youtube e ajuda no entendimento.

A cultura do endividamento na sociedade
brasileira
Embora o endividamento seja considerado um fenômeno
relativamente novo em nossa sociedade, o significativo aumento
de pessoas endividadas propiciou o surgimento de alguns
estudos interessados na cultura do endividamento.
Muitas decisões financeiras são tomadas por avaliações
errôneas, por impulso, por compulsão e, principalmente, pelo
significado que determinados produtos adquiridos têm para cada
um. Da compra de um sapato à aquisição de um iate, o status, o
poder, a auto-estima e a imagem que se quer passar para os
outros são alguns dos motivadores – conscientes e/ou
inconscientes – que determinam as escolhas das pessoas no diaa-dia.

Combate à poluição ambiental
A poluição é responsável por 1,7 milhões de mortes de
crianças com menos de 5 anos de idade anualmente. Entre
estas mortes, 570 mil são causadas por doenças respiratórias
associadas à poluição do ar atmosférico.
No Brasil, infecções respiratórias são a maior causa de
mortalidade infantil: 15,5% das mortes de crianças até 5
anos, segundo a BBC.
A poluição prejudica as crianças desde antes do
nascimento, durante a gestação. Além disso, o ar poluído
causa não só doenças respiratórias, mas aumenta o risco de
doenças cardiovasculares e de câncer.
Um estudo feito nos Estados Unidos, de 2007 a 2015,
demonstrou as melhorias para a saúde e a economia com o
uso de fontes de energia limpas (solar e eólica).

Trânsito em grandes metrópoles
• Grandes cidades têm tido cada vez mais
problemas com o trânsito. Muitos pontos podem
ser discutidos nessa temática como a preferência
dos cidadãos por transporte público ou
individual, poluição causada por muitos carros,
poluição sonora (buzinas em congestionamento),
via exclusiva para ônibus, ciclovias, tempo gasto
diariamente entre trabalho e residência, atraso
nos horários e superlotação em ônibus, trens e
metrôs, greves dos funcionários de transportes
públicos, preços das passagens, catraca livre etc.

Voluntariado e transformações sociais
• O trabalho voluntário no Brasil tem passado por
uma transformação. Não se pensa mais no
voluntariado como assistencial (doação de
roupas, alimentos e agasalhos, por exemplo), mas
como uma tentativa de mudança social, através
de medidas inclusivas e de impacto. Outro ponto
a ser considerado é a valorização que as
empresas fazem de candidatos e funcionários que
realizam trabalhos voluntários, assim como
próprios projetos sociais realizados pelas
empresas para contribuição à sociedade ou
marketing.

O esporte como meio de
transformação social.
As periferias, bairros e favelas sofrem com a falta
de praças esportivas. O orçamento é enxugado e
políticas públicas para o esporte são escassas. Falta a
participação, a organização e o envolvimento da
comunidade.
A profissionalização do atleta brasileiro não é
uma realidade. A condição da maioria dos atletas é a
de baixos salários e trabalho precário - não há
calendário pra toda temporada e os contratos de
trabalho são sazonais. Muitos esportistas precisam
complementar a renda, acumulando profissões.

O acesso aos serviços de saneamento
básico no Brasil
Metade da população brasileira não conta com coleta de
esgoto e apenas um quarto dela vive em localidades com
tratamento dos dejetos, segundo estudo divulgado hoje (16) pelo
Instituto Trata Brasil. O “Ranking do Saneamento nas 100 Maiores
Cidades” foi feito com base em dados do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades,
relativos a 2014, e mostra que mais de 35 milhões de brasileiros
ainda não recebem água tratada.
De acordo com o Instituto Brasil, o país ocupa a 11ª posição
entre 17 países analisados pela Comissão Econômica para a
América Latina (Cepal), estando atrás da Bolívia, Peru, Uruguai,
Equador, Venezuela, Chile, México, Argentina, Colômbia e Costa
Rica.

Liberdade de expressão e mídia
• Tema bastante atual, a liberdade de imprensa
tem sido muito discutida, principalmente após
o ataque à revista francesa Charlie Hebdo.
Pode-se refletir sobre os limites entre
liberdade de expressão e respeito às
diferenças ou respeito à verdade.

Consumo de álcool e droga por
adolescentes
• Por lei, o consumo de álcool é proibido por
adolescentes. Entretanto, é crescente o uso
não só de bebidas alcoólicas mas também de
drogas lícitas e/ou ilícitas entre os jovens,
como cigarro, maconha, cocaína, LSD etc. As
razões e consequências desse ato podem
servir como base para a discussão do tema.

Limites entre humor e bullying
• Os limites do humor é algo que tem chamado
bastante atenção atualmente por causa de
diversos processos a comediantes do Brasil
como Rafinha Bastos, Danilo Gentili etc, e o
constante uso de discriminação das minorias
para fazer piada. A responsabilidade social do
comediante foi discutida no excelente
documentário de Pedro Arantes, “O riso dos
outros”, encontrado no Youtube.

Desigualdade étnica e de gênero
• O Brasil é um dos países com maior
desigualdade do mundo e entre muitos tipos
de desigualdade, a étnica e a de gênero
costumam ser as mais discutidas, assim como
os preconceitos gerados por essa situação,
respectivamente, racismo e machismo. Os
direitos conquistados, as lutas e reivindicações
e as políticas públicas são alguns pontos que
merecem ser estudados para entender a
causa e argumentar com clareza.

Gestão de resíduos urbanos
• Em 2010, foi instituída a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. A gestão de resíduos ainda é
um tema bastante em alta devido à enorme
quantidade de lixo produzido anualmente no
Brasil. Coleta seletiva e logística reversa são
alguns dos termos importantes de serem
entendidos. Para conhecer mais sobre a lei e
sua importância na sociedade, pode ser
consultada a explicação no site do Ministério
do Meio Ambiente.

Saúde pública
• Problemas no
como falta de
de espera e
possíveis de
dissertação.

Sistema Único de Saúde (SUS)
médicos, atrasos, grandes filas
falta de equipamentos são
serem tratados em uma

A prática da doação de órgãos na sociedade
brasileira,

O doador vivo é qualquer pessoa saudável que concorde com
a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. Pode
ser doado um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou
parte do pulmão. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges
podem ser doadores. Não parentes, somente com autorização
judicial.
O doador falecido é um paciente com morte encefálica, com
a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro;
geralmente vítima de dano cerebral irrecuperável, como
traumatismo craniano ou acidente vascular cerebral (AVC).
A morte encefálica é atestada por médicos, apoiados por
exames baseados em sólidas e reconhecidas normas médicas e
por testes, feitos para confirmar a ausência do fluxo sanguíneo ou
da atividade cerebral.

Obesidade no Brasil
A cada cinco brasileiros, um está obeso. Mais da metade da
população está acima do peso. O país que até pouco tempo
lutava para combater a fome e a desnutrição, agora precisa
conter a obesidade. Por que a balança virou?
Indicadores apresentados na segunda-feira pelo Ministério
da Saúde mostram que, nos últimos 10 anos, a prevalência da
obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em
2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de
42,6% para 53,8% no período.
Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel),
com base em entrevistas realizadas de fevereiro a dezembro de
2016 com 53.210 pessoas maiores de 18 anos de todas as capitais
brasileiras.

Há 50 mil anos...

O cérebro humano foi moldado
por uma carência alimentar que faz
com que estoquemos calorias para
os momentos de escassez.

Hoje, em tempos de fartura, essa
moldagem se volta contra os
indivíduos contemporâneos...

Dengue, Zica e Chikungunya
• O tema pode pedir para falar dos novos casos
das doenças, das campanhas de combate e
sobre a importância da participação da
sociedade nesse processo. Há evidências cada
vez mais fortes da relação entre microcefalia e
o zika virus.

Conscientização sobre a automedicação
Cerca de 70% dos brasileiros tomam remédios sem
receitas. Essa prática pode causar problemas. Um dos
principais é fazer a pessoa ignorar o sintoma de um problema
de saúde mais grave. O uso inadequado de remédios também
é capaz de levar à intoxicação e à formação de bactérias
extremamente resistentes no corpo.
A lentidão do SUS e o preço elevado das consultas
estimulam a automedicação. E muitas pessoas não
consideram a avaliação do médico importante para o
diagnóstico (18%). Além disso, a busca por doenças e
medicamentos na internet é elevada. 9% acreditam que a
pesquisa online é mais eficiente do que o atendimento
médico. Os dados são de um estudo feito pelo Instituto de
Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ).

Tráfico de drogas e violência urbana
• A correlação entre o tráfico de drogas e a
violência urbana, principalmente em favelas, é
muito propício de discussão. Esse tema foi
recentemente abordado nos filmes Tropa de
Elite (1 e 2) e é sempre mencionado quando
se debate sobre Legalização da Maconha, já
que o combate às drogas é um dos fatores que
mais causam violência e conflito entre
policiais e civis no Brasil.

Uso da água na economia brasileira
• O Estado de São Paulo passa por uma intensa
crise hídrica e isso tem colocado a água no
centro de grandes discussões. Uma das
possibilidades de tema envolvendo a água é a
sua importância em diversas atividades
econômicas no Brasil como a agroindústria e a
geração de energia elétrica através de
hidrelétricas.

Saúde feminina na gravidez
• A preocupação com a saúde da mulher durante a
gravidez é um bom tema de redação pois nele
podemos tratar várias problemáticas presentes
na sociedade brasileira como o aborto não
legalizado que fere e mata milhares de mulheres
por ano, os maus tratos nos hospitais durante
abortos espontâneos ou nos partos. O tema
também é atual por causa da recente resolução
que limita a quantidade de cesáreas que podem
ser realizadas, o que é uma intervenção do
Estado na escolha da mulher.

Ativismo em redes sociais
• Cada vez mais, as redes sociais têm sido usadas
para estar em contato com a política e com
movimentos sociais. Eventos são criados para
marcar protestos, projetos de leis polêmicos
facilmente viram virais e reivindicações têm sido
feitas através de abaixo-assinado online. Essa
nova forma de participação política e suas causas
e consequências na sociedade é um bom tema de
pesquisa e escrita.
•

Sistema prisional
• Com o sistema prisional atual não há
reabilitação. É possível modificar o sistema
penal do Brasil? O que poderia ser feito para
que o prisioneiro não fosse tratado como “lixo
humano” e houvesse, então, reabilitação? A
privatização dos presídios seria a solução?

Homofobia
É dever do Estado regular as situações que
causam a exclusão ou mesmo violência ao
indivíduo, como forma de garantir o bem estar
de forma igualitária, preservando as opiniões,
formações e diferenças e garantindo que o
indivíduo possa ter um mínimo possível para
sua existência, pois a dignidade de um ser
humano é o seu maior bem.

TRANSFOBIA
• Além de ser vítima de ódio e discriminação, os
transexuais ainda são desconhecidos por boa
parte da população. E a falta de conhecimento
impede que transexuais sejam tratados da
maneira adequada, mesmo nos casos em que
há respeito por parte do interlocutor.

343 LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e
transexuais) foram assassinados no Brasil em 2016.
Nunca antes na história desse país registraram-se
tantas mortes, nos 37 anos que o Grupo Gay da
Bahia (GGB) coleta e divulga tais homicídios. A cada
25 horas um LGBT é barbaramente assassinado
vítima da “LGBTfobia”, o que faz do Brasil o campeão
mundial de crimes contra as minorias sexuais.
Matam-se mais homossexuais aqui do que nos 13
países do Oriente e África onde há pena de morte
contra
os
LGBT.
Tais
mortes
crescem
assustadoramente: de 130 homicídios em 2000,
saltou para 260 em 2010 e para 343 em 2016.

• ASSEXUAL: Pessoa que não sente atração sexual por ninguém
nem vontade de fazer sexo
• CISGÊNERO: Pessoa que se identifica com o gênero designado
a ela no nascimento. Exemplo: nasceu com vagina, foi
designada mulher e assim se identifica
• CISSEXISMO: Ideias e discursos segundo os quais o gênero é
definido pelo corpo, não pela identidade
• CROSSDRESSER: Pessoa que usa roupas associadas ao gênero
diferente daquele designado a ela na hora do nascimento
• DRAG QUEEN E DRAG KING: Artista performático(a) que se
veste com roupas femininas (queen) ou masculinas (king) para
apresentações, independentemente do gênero
• HOMOFOBIA: Repulsa e preconceito contra pessoas
homossexuais

• INTERSEXUAL: Pessoa que nasceu com genitália
ambígua, antigamente chamada de hermafrodita
(essa palavra não se aplica à espécie humana)
• NB: Não binária, ou seja, neutra — não se identifica
com o gênero masculino nem com o feminino
• PANSEXUAL: Aquele que sente atração sexual por
pessoas, independentemente do gênero
• QUEER: Originalmente era uma ofensa, já que em
inglês significa “estranho”, mas passou a ser um
termo de afirmação política de todos os
“dissidentes” — isto é, aqueles que não se encaixam
na categoria “heterossexual e cisgênero”

• TRANSGÊNERO / TRANSEXUAL: Pessoa que não se
identifica com o gênero determinado no nascimento.
Exemplo: foi designada como homem, mas se
identifica como mulher
• TRANSFOBIA: Preconceito e discriminação contra
pessoas trans, aversão
• TRAVESTI: Definição em disputa. É sinônimo de
transexual, mas marginalizado.
• Ou um terceiro gênero. O termo é usado como
afirmação política em razão do estigma enfrentado
pelas travestis no país

Inclusão social dos deficientes
Passos fundamentais devem ser dados
para mudar o quadro de marginalização das
pessoas com deficiência, como: alteração da
visão social; inclusão escolar; acatamento à
legislação vigente; maiores verbas para
programas sociais; uso da mídia, da
cibercultura e de novas tecnologias.

Inclusão social de moradores de rua
• O número de moradores de rua triplicou em três
anos nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Cerca
de 100 mil pessoas moram nas ruas no Brasil,
segundo uma pesquisa do Ipea divulgada pela BBC.
Esse grupo aumenta em ritmo mais acelerado do que
o crescimento populacional em São Paulo.
• Existem diversos motivos para tal crescimento, como
desemprego, problemas familiares, dependência
química, e imigração. Procure entender o papel das
prefeituras e as ações já executadas ao se informar
sobre este tema. Há ONGs que visam a levar
dignidade e possibilidade de empoderamento para
moradores de rua.

• Depressão e medidas para prevenção ao
suicídio
• A depressão e o suicídio são problemas de
saúde pública. Em 2017, eles foram muito
discutidos. O lançamento do seriado 13
Reasons Why, cuja protagonista narrou o seu
próprio suicídio, contribuiu para essa
discussão. Ah, e você pode citá-la na redação,
sabia?

Efeitos de mudanças no Ensino Médio
O Ensino Médio brasileiro é avaliado com nota 3,7 (de 10) no
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Ao final da
educação básica, o aprendizado de Matemática e Português é
precário. 90% dos estudantes têm desempenho abaixo do ideal
em Matemática e 78% em Português.
Cerca de metade dos brasileiros com 25 a 64 anos não
concluíram o Ensino Médio, segundo a Época Negócios.
O número de horas estudas nas escolas do Brasil é baixo em
comparação com outros países. Em 2017, foi aprovado o projeto
para o novo modelo do Ensino Médio. Ele aumenta a carga
horária nas escolas, mas também dá flexibilidade para organizar
40% do calendário de aulas.
Será que tal projeto vai melhorar o aprendizado no Ensino Médio?
Você tem outras ideias para melhorar a educação básica? Quais
serão os impactos da Base Nacional Curricular Comum? E de
outras possíveis mudanças no Ensino Médio?

Analfabetismo funcional no Brasil
• É considerada analfabeta funcional a pessoa que,
mesmo sabendo ler e escrever um enunciado
simples, como um bilhete, por exemplo, ainda
não tem as habilidades de leitura, escrita e
cálculo necessárias para participar da vida social
em suas diversas dimensões: no âmbito
comunitário, no universo do trabalho e da
política, por exemplo.
• Como o analfabetismo funcional interfere no
crescimento econômico do país? Há formas de
mudar essa situação?

Avanços da tecnologia e prevenção do
desemprego no Brasil
Provavelmente várias profissões deixarão de existir e serão
substituídas por máquinas nos próximos anos. Para Marshall Brain,
um futurologista profissional, muitos robôs ocuparão cargos na
indústria por volta de 2030. A previsão dele é que 50% da
população economicamente ativa dos Estados Unidos estará
desempregada em 2055 por causa da automatização dos
processos.
As tarefas humanas repetitivas serão facilmente substituídas
pelas máquinas. O diferencial do ser humano é a capacidade de
interpretar e aprender de maneira mais complexa do que um robô.
Como o analfabetismo funcional é uma realidade no Brasil, é
possível que o país sofra uma onda de desemprego em massa com
o avanço da tecnologia.

Somente 8% das pessoas que trabalham
ou
poderiam
trabalhar
conseguem
compreender e se expressar através de
palavras ou números no Brasil. O dado é do
Indicador de Analfabetismo Funcional (IAF).
O avanço da tecnologia é inevitável. Então
como fazer com que ela não ameace a força
de trabalho humana, e ambas coexistam em
harmonia?

O enfretamento à realidade do trabalho
análogo ao escravo no Brasil.
• A definição de trabalho análogo ao escravo
consta o artigo 149 do Código Penal Brasileiro.
Ele inclui no conceito as condições
degradantes de trabalho, a jornada exaustiva,
o trabalho forçado e a servidão por dívida. A
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e
a Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas apoiam o conceito utilizado no Brasil.

O direito de acesso à internet
O acesso à internet é reconhecido como
direito humano pela Organização das Nações
Unidas (ONU). Mas ainda é muito restrito no
Brasil, seja nas grandes metrópoles, ou nos
municípios
com
menos
recursos
socioeconômicos. Apenas 58% utilizam a
internet no país.

