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Disponível em: <h�p://blogdoa�m.com.br/charge-epidemia-3/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020

TEXTO II

Impacto do coronavírus na economia é imprevisível, mas já chegou ao Brasil

Exportações de commodi�es podem sofrer com a epidemia que assola o parceiro comercial brasileiro

A instabilidade vista nas bolsas asiá�cas é apenas um sinal do quanto o coronavírus de Wuhan pode ter um impacto inesperado no 

crescimento mundial, em especial de produtores e exportadores de matérias-primas, como o Brasil. Por mais que a epidemia tenha 

propagação limitada em território brasileiro, o país estará vulnerável aos efeitos do surto no seu maior parceiro comercial.

Tudo vai depender da duração da epidemia. Analistas es�mam que, conforme o caso, pode engolir até meio ponto percentual da 

perspec�va de crescimento brasileiro em 2020. A economista Mary-Françoise Renard, à frente do Ins�tuto de Pesquisas sobre a Economia da 

China da universidade francesa de Clermont-Ferrand, frisa que outras ocasiões no passado já mostraram que a queda da demanda interna 

chinesa a�nge em cheio os exportadores de commodi�es.

Disponível em: <h�ps://www.cartacapital.com.br/economia/impacto-do-coronavirus-na-economia-e-imprevisivel-mas-ja-chegou-ao-brasil/>. Acesso em: 10 de Fev. de 

2020.

TEXTO III

Doenças erradicadas voltam a assustar; veja os desafios da vacinação

No Amazonas e em Roraima, há cerca de 500 casos confirmados de sarampo

Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser mo�vo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. Baixas 

coberturas vacinais, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, acendem "uma luz vermelha" no país. No Amazonas e em Roraima, com o 

surto de sarampo, há cerca de 500 casos confirmados e mais de 1,5 mil em inves�gação. No outro extremo do país, o Rio Grande do Sul 

também confirmou seis casos da doença este ano. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) o cer�ficado de 

eliminação da circulação do vírus.

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I 



PROPOSTA 02

Call 20 anos. Português que evolui com você.

O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso a cobertura vacinal, sobretudo entre crianças, não aumente. O alerta é da 

Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), que defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. Em entrevista à Agência Brasil, a 

presidente da en�dade, Isabella Ballalai, explicou que uma série de fatores compromete o sucesso da imunização no país, incluindo a falta de 

conhecimento sobre doenças consideradas erradicadas, a divulgação de fake news via redes sociais e os horários limitados de funcionamento 

de postos de saúde.

Disponível em: <h�p://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/no�cia/2018-07/doencas-erradicadas-voltam-assustar-veja-os-desafios-da-vacinacao>. Acesso em: 10 de Fev. de 

2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Epidemias e retorno de doenças erradicadas no Brasil . 

Apresente 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.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

De acordo com o levantamento, 72,4% dos entrevistados, com idades entre 13 e 18 anos, citam pontos posi�vos desse �po de formação

Os jovens brasileiros acreditam que cursos de educação profissional são importante caminho para conseguir o primeiro emprego. É 

o que aponta a pesquisa Os jovens, a educação e o ensino técnico, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). De acordo com o 

levantamento, 72,4% dos 2.002 entrevistados, com idades entre 13 e 18 anos, citam pontos posi�vos desse �po de formação, entre os quais 

ser um bom começo na carreira profissional, ter boa aceitação nas empresas e preparar melhor para o mercado de trabalho.

Entre os jovens que já fizeram cursos de educação profissional ou pretendem fazê-lo, 76,1% atribuíram grande importância a essa 

formação para conseguir o primeiro emprego. Os entrevistados deram notas 7, 8, 9 e 10 à pergunta: “U�lizando uma escala de 0 a 10, em que 

0 é nenhuma importância e 10 é muita importância, qual o grau de importância que você acredita que um curso técnico tem para conseguir 

seu primeiro emprego?”. A avaliação é ainda mais quando a pergunta é sobre o futuro profissional: 79,5% desse grupo de entrevistados 

atribuíram notas de 7 a 10 quando perguntados sobre o tema.

Disponível em: <h�ps://no�cias.portaldaindustria.com.br/no�cias/educacao/jovens-apontam-educacao-profissional-como-melhor-caminho-para-o-primeiro-emprego-diz-

pesquisa-do-senai/>. Acesso em 10 de Fev. de 2020.

TEXTO II

“Estudar no IFS é a realização de um sonho”, diz aluna ingressante

Nunca imaginei passar na prova. Vim de escola pública e fiquei até o fim do primeiro semestre sem professor de Português e 

Matemá�ca. Aqui é muito mais do que eu esperava, é a realização de um sonho”, afirmou Kaellane Santos Ferreira, 15 anos, durante o 

Acolhimento aos alunos aprovados no processo sele�vo 2019.1. A programação ocorreu nesta segunda, dia 4, e incluiu palestras, vídeos, 

dinâmica de apresentação, socialização de experiências de estudantes e declamação de poesias do Cole�vo (Re)exis�r.

Kaellane Ferreira é uma das milhares de jovens da região Sul que almeja mudar de vida por meio de uma educação pública, gratuita e 

de qualidade, na qual o IFS é a principal referência. “Estou entusiasmada com as oportunidades que terei agora e vou dar o melhor de mim. Eu 

sonhava em par�cipar de vários projetos na minha escola, mas não havia condições para isso. Já soube que vou poder integrar o grupo de 

teatro e várias a�vidades culturais e de pesquisa. Vou ter a chance de me desenvolver e ter um futuro melhor”, comemorou.

Disponível: <h�p://www.ifs.edu.br/ul�mas-no�cias/201-estancia/7399-estudar-no-ifs-e-a-realizacao-de-um-sonho-diz-aluna-ingressante>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

TEXTO III

A importância do curso técnico no mercado de trabalho

Vivemos em um mercado muito compe��vo, onde a qualificação da mão de obra conta como critério de desempate em uma entrevista. 

Uma maneira rápida e mais barata são os cursos técnicos.

O mercado de trabalho cresce e vem sen�ndo a falta de trabalhadores qualificados. Hoje são 200 mil postos de emprego que não são 

preenchidos por falta de um profissional qualificado para o cargo, cerca de 60% dos jovens que concluem o ensino médio não ingressam no 

ensino superior. O ensino técnico é o caminho mais curto para o mercado de trabalho com perspec�vas de ingresso ao ensino superior.

O crescimento dos Cursos Técnicos é um fator favorável para a educação e bastante es�mulante como forte preparação para o 

mercado de trabalho, ela já é vista pelos estudiosos da educação como ponte para o Ensino Superior.

Disponível em: <h�ps://administradores.com.br/ar�gos/a-importancia-do-curso-tecnico-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A importância da educação profissionalizante para o 

jovem brasileiro. Apresente 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.



PROPOSTA 03

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

Educação básica tem aumento da evasão escolar

O INEP divulgou na terça 20, pela primeira vez, indicadores de fluxo escolar na educação básica, dados que permitem avaliar a 

transição do aluno entre dois anos consecu�vos considerando os seguintes cenários possíveis: promoção, repetência, migração para EJA e 

evasão de escola.

De maneira geral, a educação básica vem sofrendo com o aumento da evasão escolar em todas as etapas do ensino desde 2014, 

contrariando o período de queda verificado de 2007 a 2013.

Segundo dados do Censo Escolar de 2014 e 2015, 12,9% e 12,7% dos alunos matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio, 

respec�vamente, evadiram da escola no período. A terceira maior taxa de evasão fica com o 9º ano do ensino fundamental (7,7%), seguido do 

terceiro ano do Ensino Médio, com 6,8%. Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão chega a 11,2% do total de alunos nessa 

etapa de ensino.

A situação da evasão é ainda mais agravante nas escolas rurais. As taxas de evasão são maiores em todas as etapas escolares, quando 

comparadas com as unidades urbanas.

Disponível em: <h�ps://www.cartacapital.com.br/educacao/educacao-basica-tem-aumento-da-evasao-escolar/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

TEXTO II

Disponível em: <h�ps://www.todamateria.com.br/evasao-escolar/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.
TEXTO III

Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil

"Educação" é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da par�cipação polí�ca 

à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discu�r respostas para uma área tão ampla, num país de 

proporções con�nentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices avançaram.

Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos estava fora da 

escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola. Os dados são do úl�mo Censo Escolar, 

elaborado pelo Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e 

privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 mil escolas de educação básica.

Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. 

São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos não está estudando.

Disponível em: <h�ps://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o controle da evasão escolar no Brasil. 

Apresente 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.



PROPOSTA 04

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

 Em um breve contexto histórico da evolução da nossa sociedade, podemos verificar que o problema social vem desde os tempos 

primórdios, quando da libertação dos escravos não foram desenvolvidas polí�cas que acolhessem esse grande número de libertos com 

inves�mentos em educação e profissionalização para serem inseridos no mercado de trabalho. Esse fator não significa que somente 

pessoas de baixa renda e escolaridade cometam crimes, no entanto pesquisas apontam que maciçamente a população carcerária se 

compõe de negros ou pardos com baixa ou nenhuma escolaridade.

 [...] Embora com esse crescente índice da massa carcerária, o índice da criminalidade não diminui o que nos leva a uma analise sobre 

a eficácia da prisão como instrumento de polí�ca pública para combater a criminalidade.

Disponível em: <h�ps://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/a-crise-no-sistema-carcerario-brasileiro-2/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

TEXTO II

Estado tenta conter colapso do sistema penal, mas gravidade só aumenta

Quan�dade de vagas produzidas anualmente não acompanha a demanda de encarcerados e as facções demonstram organização e 

ar�culação

A segurança pública é um dos temas que mais preocupam a sociedade brasileira, especialmente devido ao aumento da 

criminalidade no país. Segundo dados de 2015 do Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nos úl�mos 35 anos ocorreram cerca de 

1,5 milhão de assassinatos no Brasil, o que levou o país à condição de campeão mundial em homicídios. Segundo a pesquisa, possivelmente 

haverá aumento da criminalidade no país até o ano de 2023, devido a alguns fatores, como população jovem, alta desigualdade social e alta 

prevalência de armas em circulação.

Ademais, há no Brasil um problema de superpopulação carcerária. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen), em 2016 o número de pessoas privadas de liberdade no Brasil ultrapassou a marca dos 700 mil. Assim, ocorreu um 

aumento de 707% das pessoas privadas de liberdade em relação aos registros da década de 90.

Disponível em: <h�ps://www.cartacapital.com.br/blogs/conjunturando/o-sistema-penitenciario-brasileiro-e-mais-uma-chacina-em-altamira-pa/>. Acesso em: 10 de Fev. de 

2020.

TEXTO III

Disponível em: <h�p://atarde.uol.com.br/charges/1090-simanca-superlotacao-em-presidio>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Sistema prisional brasileiro. Apresente 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.



PROPOSTA 05

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

Impactos econômicos da depressão

Sim, a depressão, um mal que muitos consideram "frescura", impacta diretamente a economia global. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, a doença pode desencadear desempenho insuficiente no trabalho por causa de sintomas como falta 

de atenção, perda de memória e dificuldades de planejamento e tomada de decisões.

A depressão também pode provocar a aposentadoria antecipada, o que gera custos ao governo. Na Europa, 47% dos gastos causados 

pela depressão são com aposentadorias desse �po. Mas quando há tratamento disponível, estes custos caem para apenas 3%.

A depressão é, ainda, o transtorno de saúde mental mais predominante e caro entre pessoas com idade para trabalhar. Também 

segundo a OMS, 11% dos cidadãos da União Europeia sofrem sintomas depressivos em algum momento da vida.

Mesmo quando comparadas a doenças supostamente mais graves, a depressão ainda é cara. Em 2013, ela já era considerada a 

segunda maior causa de invalidez em todo o mundo, além de contribuir para o aumento de suicídios e de doença arterial coronariana.

A OMS es�ma que, até 2030, a depressão pulará para o primeiro lugar em causas mundiais de invalidez, superando doenças 

cardíacas, doença pulmonar obstru�va crônica, problemas neurovasculares e até consequências de acidentes de carro.

Com esses dados, fica mais fácil entender porque precisamos levar a depressão a sério e entendê-la como um problema de saúde 

pública, com graves implicações sociais e econômicas.

Disponível em: <h�ps://www.medley.com.br/podecontar/quero-ajudar/mal-economico-do-seculo>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

TEXTO II                    TEXTO III

Disponível em: <h�ps://zenklub.com.br/depressao-sintomas-
tratamentos-causas/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

Depressão: a doença do século XXI

Não é à toa que especialistas vêm afirmando que a depressão 

é o mal do século. Trata-se de uma das doenças que mais  preocupam 

devido aos vários fatores que podem contribuir para seu surgimento 

ou agravamento, além de estar diretamente relacionada aos casos de 

suicídio.

De acordo com número da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil é um dos países que apresentam maior prevalência "da 

doença, que tem entre suas causas fatores gené�cos e também 

ambientais.

A coordenador da comissão de psicologia clínica do Conselho 

Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) nos Campos Gerais, 

Fernanda Lopes, explica que o diagnós�co da depressão pode ser mais 

complexo do que aparenta. "A depressão é um conjunto de sintomas 

que ocorre com a pessoa que fica triste a maior parte do tempo e com 

um sen�mento que é desproporcional à sua aparente causa”, diz.

Disponível em: <h�ps://www.diariodoscampos.com.br/no�cia/depressao-a-doenca-

do-seculo-xxi>. Acesso em: 10 de Fev. 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Impacto da depressão na sociedade brasileira. Apresente 

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.



PROPOSTA 06

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

Não há ferramenta de inclusão social melhor do que o esporte

Sabe aquele adesivo de carro "Gen�leza gera gen�leza"? Pois é, uma frase simples, banalizada até, e extremamente verdadeira. 

Algumas coisas na vida, de tão simples, não são percebidas.

A sensação de ajudar alguém, colaborar com a vida de uma pessoa que você não conhece, é algo espetacular. Quem trabalha com 

projetos sociais, convive com pessoas que precisam de auxílio, sabe do que estou falando.

Eu realmente acredito no esporte como a melhor ferramenta de inclusão social existente. Conhecimento empírico, baseado no que 

vivi e conheci até hoje. Ter o esporte consigo fortalece, cria laços afe�vos, ensina a vencer e perder, te coloca no rumo certo.

Não é uma fórmula exata, claro, mas é um caminho que toda criança tem o direito de percorrer.

Disponível em: <h�p://www.espn.com.br/blogs/gustavohofman/596156_nao-ha-ferramenta-de-inclusao-social-

melhor-do-que-o-esporte.> Acesso em: 10 de Fev. 2020.

TEXTO II

Projeto promove esporte e �ra crianças das ruas em Carmo de Minas, MG

Um projeto criado em 2013 tem incen�vado o esporte para manter quase 200 crianças longe das ruas em Carmos de Minas (MG). 

Idealizado por empresários locais, o Cria Carmo promove futsal e natação para jovens entre 7 e 17 anos.

- O que mo�vou a criação foi um sonho an�go, de poder ajudar as crianças da comunidade local, de Carmo de Minas. Era um desejo 

an�go de poder reverter um pouco do trabalho que nós realizamos em prol da comunidade - diz Luiz Paulo Pereira, sócio e diretor da empresa 

Carmo Coffees, que administra o Cria Carmo.

O principal obje�vo, segundo os diretores do programa, é manter as crianças afastadas principalmente das drogas e focadas no 

ensino escolar. Com isso, eles esperam que as crianças tenham mais chances profissionais e de obter bolsas de ensino.

- Funciona muito. A resposta das crianças é muito posi�va em tudo. Dentro, fora do projeto, na escola, a resposta é super posi�va. Se 

essas crianças não es�vessem no projeto, aqui com a gente no dia a dia, a possibilidade delas estarem mexendo com coisas ruins é muito 

grande - afirma o professor de educação �sica Luís Felipe de Melo, que atua diretamente com os jovens.

Disponível em: <h�ps://globoesporte.globo.com/mg/sul-de-minas/no�cia/projeto-promove-esporte-e-�ra-criancas-das-ruas-em-carmo-de-minas-mg.ghtml>. Acesso em: 

10 de Fev. de 2020.

TEXTO III

Um panorama sobre a inclusão de pessoas deficientes no esporte

O início dos esportes adaptados para os deficientes surgiu no século XX com modalidades voltadas para os deficientes audi�vos. A 

par�r do ano de 1920, passaram a incluir outros �pos de deficiências e, com isso, as modalidades espor�vas começaram a ser adaptadas. 

Desde então, esses esportes começaram a ganhar espaço no cenário espor�vo. Mesmo ganhando dimensão, pouco se sabe como as pessoas 

especiais ingressam no esporte e qual a estrutura que eles encontram para pra�carem a�vidade �sica.

Com o surgimento dos Jogos Paralímpicos, em 1960, diversos clubes brasileiros e associações começaram a inves�r e a desenvolver 

os esportes adaptados. Hoje, o Brasil é referência em estrutura para essas modalidades. “Atualmente, o principal espaço do país para a prá�ca 

de esporte adaptado é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Há também uma série de associações e clubes 

espalhados pelo país que possibilitam a prá�ca do esporte para a pessoa com deficiência.” diz Ivo Felipo do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Disponível em: <h�p://coexis�r.com.br/inclusao-de-pessoas-deficientes-no-esporte/>. Acesso em: 10 de Fev. de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

disserta�vo-argumenta�vo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Esportes como ferramenta de inclusão social. Apresente 

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.



PROPOSTA 07

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

As pesquisas que estudam a saúde dos adolescentes refletem sobre os diversos aspectos biológicos, sociais e mentais. Verifica-se 

que as questões sobre a sexualidade se destacam, bem como as transformações corporais que são provocadas pelos hormônios sexuais. O 

exercício da sexualidade na adolescência, geralmente mostra seus resultados na área da saúde, como: a incidência das doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez não planejada e aborto provocado.

A frequência dos abortos é similar nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas o aborto inseguro se concentra nos países, 

onde a situação socioeconômica é pior, o que demonstra que o aborto provocado nestes locais são problemas de saúde pública.

Estudos no Brasil tem destacado a proporção do aumento das mortes maternas atribuídas ao aborto provocado. As adolescentes 

grávidas, principalmente aquelas que não planejaram engravidar, são mais sujeitas a retardar a decisão para abortar do que as mulheres mais 

velhas. Desta forma ocorre um risco maior de exposição a complicações do ato, estando essas adolescentes mais vulneráveis as doenças e a 

morte pelo aborto clandes�no.

Geralmente, as adolescentes desconhecem seus corpos e as consequências de suas a�tudes relacionadas a sua vida sexual. Apesar 

das escolas ensinarem a anatomia nas aulas de biologia, e no Brasil a educação sexual fazer parte do currículo escolar, os jovens não 

compreendem perfeitamente o funcionamento de seus corpos e das doenças que podem adquirir com o exercício da vida sexual.

Disponível em: <h�p://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-14472011000300005&script=sci_ar�ext&tlng=pt>. Acesso em: 11 de Fev. de 2020.
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Disponível em: <h�p://spdf.com.br/semana-de-prevencao-da-gravidez-
na-adolescencia/>. Acesso em: 11 de Fev. de 2020.

Educação sexual para uma formação integral
O caminho é empoderar e desenvolver a cri�cidade

O Brasil, trabalhos intencionais de educação sexual nas 

escolas passaram a ser impulsionados a par�r de 1980, com o 

aparecimento do HIV/Aids. Após esse período, intensificaram-se 

publicações acadêmicas, como ar�gos, teses e dissertações, para 

dar fundamentação cien�fica a esse trabalho. 

A formação con�nuada dos professores nessa área vem 

sendo ampliada desde de 1990. A aceitação de que a educação 

sexual é papel da escola, tanto quanto da família, cresceu 

sa�sfatoriamente. Contudo, a par�r de 2012, com as discussões 

para a aprovação do Plano Nacional da Educação (2014-2024), a 

educação sexual passou a ser veementemente atacada e 

confundida com um trabalho de ins�gação ao sexo irresponsável, 

precoce e de apologia à homossexualidade.

A educação sexual intencional nas escolas, numa 

perspec�va emancipatória, pretende ensinar crianças, 

adolescentes e jovens a pensarem e debaterem sobre tudo o que 

é  re lac ionado à  sexua l idade  e  à  sua  v ivênc ia  com 

responsabilidade. Para isso, o papel do professor não se restringe 

às informações biológicas; sua função é ajudar os educandos a 

sanarem dúvidas, expressarem sen�mentos e reverem tabus e 

preconceitos para construírem uma visão posi�va da sexualidade, 

de modo a vivenciá-la sem culpa ou vergonha.
Disponível em: <h�ps://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/educacao-

sexual-para-uma-formacao-integral.shtml>. Acesso em: 11 de Fev. de 2020.
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Textos Mo�vadores

TEXTO I

Economistas defendem inserção de idosos no mercado de trabalho

Tendência é população idosa crescer e mão de obra jovem vir a faltar

A maioria das empresas no Brasil ainda resiste a contratar pessoas com mais de 50 anos, mas essa realidade terá de mudar porque a 

tendência é de aumento grada�vo da população idosa e de faltarem jovens para o mercado de trabalho. A  afirmação foi feita hoje (30) pelo 

presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP), José Pastore, 

durante encontro que discu�u a atual e a futura situação do idoso no mercado.

Segundo o economista, por enquanto, a sociedade não se deu conta da desproporção entre o envelhecimento dos profissionais e a 

oferta da mão de obra juvenil. Porém, à medida que a economia for retomando o crescimento, isso será mais facilmente constatado, já que 

“haverá dificuldade em preencher vagas”.

Pastore manifestou preocupação com o fato de os parlamentares federais estarem postergando a reforma da Previdência. “As 

pessoas estão envelhecendo muito depressa no Brasil e, daqui a alguns anos, vamos ter mais idosos do que jovens, e a Previdência não vai ter 

condições de sustentar as pessoas idosas, que vão durar mais tempo. Isso é inexorável, e temos de acompanhar o que já ocorre em sociedades 

avançadas: fazendo com que o idoso trabalhe por mais tempo.”

Disponível em: <h�p://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/no�cia/2018-11/economistas-defendem-insercao-de-idosos-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 11 de Fev. de 2020.

TEXTO II

Reforma da Previdência cria desafio de manter emprego para os mais velhos

Idade mínima para aposentadoria obriga o trabalhador a con�nuar no mercado por mais tempo

As novas regras para aposentadoria, em vigor desde 13 de novembro, exigirão dos brasileiros mais tempo no mercado de trabalho.

Ainda que essa exigência faça sen�do para a saúde financeira das contas da Previdência, a realidade de quem tenta seguir 

trabalhando após os 50 anos não é tão bem resolvida, e conseguir uma vaga no mercado fica mais di�cil.

Com uma população vivendo mais, a tendência é que o período produ�vo da população também aumente. No entanto, o ainda 

existente preconceito etário, a adoção de novas tecnologias no trabalho e a necessidade de adaptação con�nua a novas formas de seleção 

para uma vaga de emprego afastam os trabalhadores mais velhos do mercado.

Monica Riffel, presidente da consultoria MaturiLAB, diz que as empresas ainda não estão prontas para olhar os trabalhadores com 

mais de 50 anos como candidatos potenciais para vagas de emprego. 

Disponível em: <h�ps://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/reforma-da-previdencia-cria-desafio-de-manter-emprego-para-os-mais-velhos.shtml>. Acesso em: 11 de Fev. de 2020.

TEXTO III

Entre as consequências da mudança de comportamento profissional dos idosos está o impacto direto nos jovens, pois menos vagas 

serão abertas nos próximos anos, agravando a tendência histórica de baixa empregabilidade em pessoas de 18 e 24 anos. Para se ter uma 

ideia, o desemprego nessa faixa etária alcança 26,6%, mais que o dobro da taxa geral de 12,4%, segundo dados do IBGE do primeiro trimestre 

de 2019.

Se incluída nessa equação a variável do rápido avanço da automa�zação nas empresas, que vai exigir formação tecnológica para 

construir e operar robôs e algoritmos, os jovens brasileiros terão ainda mais dificuldade no futuro, pois apenas 9% dos alunos que concluem o 

ensino médio no Brasil têm proficiência básica em matemá�ca, de acordo com dados do Inep/MEC.

Os sinais apresentados acima mostram, portanto, a formação de um cenário quase inevitável de aumento progressivo do 

desemprego. E não apenas causado por fatores pontuais, como as frequentes crises econômicas nos úl�mos anos no País. Para os próximos 

10 anos, fatores sistêmicos mais complexos, como os demográficos e os tecnológicos, sobre os quais a capacidade de reversão é limitada, 

indicam um grande desafio social para as famílias, as empresas e os governos.

Disponível em: <h�p://revista.algomais.com/colunistas/os-idosos-os-jovens-e-o-trabalho>. Acesso em: 11 de Fev. de 2020.
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