Confira alguns temas que têm chances de
aparecer na Redação do ENEM 2019
O estudante que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) espera
com ansiedade pelo tema da Redação, uma das provas do exame que pode fazer a
diferença no resultado final do aluno. Como só sabemos o tema exatamente na hora
da prova, convidamos um especialista em Linguagens para deduzir o que pode ser
levado aos alunos no dia 3 de novembro;
Vinicius Beltrão, Especialista de Ensino e Inovações Educacionais do SAS,
elencou os seguintes temas com base nos assuntos discutidos na sociedade ao longo
do ano e que têm fortes chances de serem cobrados pelo Exame. Confira:
Interesse estrangeiro pelos recursos naturais do Brasil
“Já não é de hoje que a Amazônia chama a atenção de diversos países que
buscam explorar suas riquezas naturais. Cronologicamente, vivemos hoje o maior pico
de queimadas desde 2010. Sabe-se que parte desse processo se deve à ocupação das
terras para o agronegócio, o que inclui exportação de alimentos para países
estrangeiros. Também devemos considerar que, desde 2015, países como Alemanha
possuem a concessão do governo brasileiro para a exploração das “terras raras” da
Amazônia, um conjunto de 17 elementos químicos metálicos usados como matériasprimas estratégicas na indústria de alta tecnologia. O capítulo mais recente dessa
história, envolve a exploração do nióbio, abundante em Araxá, Minas Gerais, o que,
segundo o governo, pode trazer independência econômica e tornar o Brasil uma
verdadeira potência.”
Discurso de ódio na rede e anonimato
“O espaço virtual permite que as pessoas se conectem e compartilhem suas
ideias com o mundo. Nesse espaço, o contato físico não existe, e o anonimato ou a
identidade falsa toma conta das relações. Os conflitos na rede partem de ideologias
pessoais e tendem a desrespeitar limitações ou posições contrárias. Uma vez que o
contato físico não existe e até a identidade pode ser forjada, os indivíduos sentem-se
encorajados a perpetuar seu ódio contra tudo e todos que sejam ou pensem diferente
dele, aumentando a percepção de intolerância e até mesmo insegurança. Cabe
lembrar que, apesar da aparente impunidade, o discurso de ódio é passível de
aplicação de normas do Direito Civil e Penal. É possível intervir positivamente nesse
contexto ao trabalhar nas escolas com habilidades socioemocionais que envolvam a
empatia, o compartilhamento de ideias, a escuta e o respeito ao outro.
Imigrantes e refugiados no Brasil
“A História do Brasil sempre narrou fluxos de imigrantes oriundos de países dos
mais aos menos abastados. Dentre os vários motivos, ultimamente o país tem recebido
imigrantes de países em desenvolvimento, especialmente aqueles que passam por
algum conflito interno, como a Venezuela, ou por uma situação econômica precária,
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como o Haiti. Apesar da crise econômica atual, o país ainda é visto como atrativo não
só pela questão financeira, mas também política. Com isso, cabe destacar os efeitos
negativos que surgem de tal situação como o aumento da xenofobia, a condição de
vida precária dos estrangeiros que não conseguem se estabelecer e passam por
dificuldades com alimentação, moradia e trabalho, e o aumento do tráfico de pessoas.
Em 2018 o Brasil firmou o seu compromisso com a ONU em um pacto de cooperação
sobre a questão migratória, mas o governo, frente às dificuldades econômicas do país,
estuda sua retirada do pacto usando como exemplo países como a França que, ao
aceitarem mais pessoas do que conseguem cuidar, enfrenta graves problemas políticos
e vê uma onda xenofóbica ganhar força dia após dia. O aumento de imigrantes
venezuelanos e haitianos tem incomodado o cidadão brasileiro, que vê seu emprego e
direitos ameaçados em um país cujo índice de desemprego é alto e as reformas e
cortes no orçamento são constantes.”
Doenças erradicadas e pais que não vacinam os filhos
“Desde 2016, a população brasileira vem sofrendo de doenças que, até então,
haviam sido erradicadas, como sarampo, poliomielite, rubéola e difteria,
massivamente na região Norte. A Sociedade brasileira de imunizações (Sbim) alerta
para o fato de que muitos pais têm se recusado a vacinar seus filhos por conta de fake
news que associam o aumento do número de mortes de crianças à aplicação de
vacinas. Os grupos antivacina espalham que há uma sobrecarga de imunológica que o
organismo da criança não consegue processar, já que até os dois anos cerca de 21
vacinas são manipuladas. Apesar de não haver nenhuma fundamentação científica
para isso, o número de crianças não vacinadas aumenta, principalmente em famílias
de classe média ou superior, simpatizantes da causa. Aliado à isso, a Sbim também
aponta que o brasileiro só procura tratamento quando o risco é iminente. Sem risco, a
prevenção não é uma prioridade. Doenças erradicadas impactam nas campanhas de
conscientização que acabam diminuindo e tendo menos repercussão.”
Engajamento e empreendedorismo digital
“O mercado de trabalho constantemente se modifica e se atualiza. As novas
gerações, mais do que buscar bons salários, são motivadas também por boas
condições de trabalho, comodidade, flexibilidade e satisfação ou recompensa por
aquilo que fazem. Isso fez ganhar forca um novo ramo de negócio de baixo
investimento e retorno rápido e alto. As redes sociais deram visibilidade não só para
aqueles que queriam mostrar sua rotina, mas principalmente para aqueles que
começaram a empreender algo, ainda que fosse a sua própria imagem. Mesmo sem
uma equipe e estrutura física adequadas, é possível empreender. Hoje são muitos os
influenciadores digitais e youtubers que acumulam milhões de seguidores no mundo
com seus canais. Eles divulgam suas ideias, posicionam se sobre tudo e sobre todos.
Naturalmente o mercado reagiu e hoje encontramos várias lojas on-line que possuem
um faturamento superior as lojas físicas.”
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