
III CADERNO DE 
PROPOSTAS

PROPOSTA 01

Disponível em: <h�ps://www.poli�cadinamica.com/no�cias/charges/saude-na-u�-
310.html>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

Atendimento precário mata mais do que a falta de acesso a 
médicos, diz estudo

No Brasil, são 153 mil mortes por ano por causa de atendimento 
médico de má qualidade. Estudo foi feito em 137 países de baixa 

e média renda.

 O atendimento de baixa qualidade é mais comum entre 
os vulneráveis d  a sociedade. As mulheres mais ricas que recebem 
cuidados pré-natais têm quatro vezes mais probabilidade de 
relatar medições de pressão arterial e exames de urina e sangue 
em comparação com as mulheres mais pobres; mães adolescentes 
são menos propensas a receber cuidados baseados em evidências; 
e as crianças de famílias mais ricas são mais propensas a receber 
an�bió�cos.

Disponível em: <h�ps://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/no�cia/2018/09/06/atendimento-precario-mata-mais-do-que-a-falta-de-

acesso-a-medicos-diz-estudo.ghtml>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Exclusão social e a saúde do povo brasileiro, 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.

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I

Morador de rua morre na calçada em frente à unidade de Saúde no Rio

 Em meio à crise na Saúde do Rio, um homem, morador de rua, morreu na manhã de hoje na calçada do CER (Centro de Emergência 
Regional), localizada na Rua Frei Caneca, no Centro da capital fluminense. A unidade oferece atendimento de urgência e emergência, funciona 
24 horas, e fica localizada perto do Hospital Souza Aguiar. O CER serve para absorver o atendimento de casos de menor complexidade, 
deixando o Souza Aguiar liberado para atendimento de traumas e cirurgias.
 De acordo com relatos, o morador de rua estava a mais de um dia tentando atendimento no CER no Centro. O vendedor Rafael 
Nunes, que trabalha em uma loja de azulejos na mesma calçada da unidade, disse ter visto o morador entrar e sair do local.

Marcela Lemos
Colaboração para o UOL, no Rio de Janeiro

19/12/2019 17h53

Disponível em: <h�ps://no�cias.uol.com.br/co�diano/ul�mas-no�cias/2019/12/19/morador-de-rua-morre-na-calcada-em-frente-a-unidade-de-saude-no-rio.htm>. Acesso 
em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO II           TEXTO III



PROPOSTA 02

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I
Alunos da rede estadual do Rio começam a ter aulas online por causa do coronavírus

Aulas presenciais estão suspensas pelo menos até 15 de abril, mas a medida pode ser estendida por muito mais tempo

RIO – Sem aulas desde o úl�mo dia 16, em razão da quarentena para evitar a propagação do coronavírus, alunos da rede estadual de 
ensino do Rio de Janeiro começam nesta segunda-feira (30) a ter acesso ao conteúdo das aulas por meio da internet, para poder estudar sem 
sair de casa. Esta primeira semana será apenas de treinamento e adaptação.

O projeto é uma inicia�va da secretaria estadual de Educação com o Google For Educa�on. O tutorial para alunos e professores foi 
divulgado pela secretaria na úl�ma sexta-feira (30). Para acessar o conteúdo das aulas online é preciso ter um e-mail do Google (Gmail) e 
pesquisar, no computador, por Google Classroom. Uma janela vai se abrir para que os alunos digitem um e-mail do Gmail e ingressem no 
sistema. A par�r de então os professores poderão criar as turmas para oferecer o conteúdo virtual. O sistema também permite monitorar 
quem está fazendo as tarefas de casa. Segundo a secretaria de Educação, o acesso ao sistema e a todo conteúdo é gratuito.

Fábio Grellet, O Estado de S.Paulo
30 de março de 2020 | 17h22

Disponível em: <h�ps://educacao.estadao.com.br/no�cias/geral,alunos-da-rede-estadual-do-rio-comecam-a-ter-aulas-online-por-causa-do-coronavirus,70003253769>. 
Acesso em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO II
Coronavírus faz educação a distância esbarrar no desafio do acesso à internet e da inexperiência dos alunos

Sem aulas, estabelecimentos de ensino têm adotado a educação a distância (EAD), com uso de computadores e a�vidades 
complementares, para dar con�nuidade à aprendizagem das crianças.

Sem aulas, estabelecimentos de ensino têm adotado a educação a distância (EAD), com uso de computadores e a�vidades 
complementares, para dar con�nuidade à aprendizagem das crianças.
[...]O desafio de pais e tutores será manter o foco e atenção das crianças em casa, principalmente as menores, enquanto também trabalham. 
Inicia�vas do governo federal para regulamentar a educação em casa (homeschooling) não avançou no congresso.

Para Alexsandro Santos, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e coordenador do Curso de Pedagogia da Faculdade do 
Educador, é importante pensar sobre o grau de independência que uma criança tem pra estudar acompanhando uma plataforma virtual, já 
que o modelo de ensino tradicional abre pouco espaço para a autonomia dos estudantes.

“A interação que as crianças têm no mundo virtual, normalmente, é bastante passiva. Quando a gente está chamando elas para uma 
interação de ensino aprendizagem, a gente precisa que elas atuem, que sejam a�vas nessa interação com a plataforma. Mesmo quando a 
gente pensa em crianças mais velhas – como os adolescentes de 12, 13 anos –, é importante se perguntar se a gente preparou essa geração 
para construir hábitos de estudos autônomos”, afirma Santos.

Disponível em: <h�ps://g1.globo.com/educacao/no�cia/2020/03/23/coronavirus-faz-educacao-a-distancia-esbarrar-no-desafio-do-acesso-a-internet-e-da-inexperiencia-
dos-alunos.ghtml>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO III
Ensino remoto na pandemia 

Segundo especialistas ouvidos pela DW Brasil, o uso da internet nesse período para promover a�vidades de ensino é ú�l para manter 
os alunos vinculados ao ambiente escolar e a�vos, mas não deveria em regra subs�tuir a presença dos estudantes nas salas de aula, tem o 
risco de acentuar as desigualdades entre os estudantes e esbarra na falta de preparo das ins�tuições de ensino e professores. 

Lucia Delagnello, diretora-presidente do CIEB, afirma que os países que melhor conseguiram adaptar seus sistemas de ensino para 
este período de isolamento social e "manter uma certa normalidade" são aqueles que já �nham experiência no uso de tecnologia na 
educação, como China, Cingapura e Estônia. 

Não é o caso do Brasil. Segundo Delagnello, a maioria das secretarias estaduais de ensino do país não tem plataforma nem 
metodologia estabelecida para oferecer aulas remotas. A exceção, diz, são estados na região amazônica, que usam o ensino à distância para 
chegar às comunidades ribeirinhas.

Disponível em: <h�ps://no�cias.uol.com.br/ul�mas-no�cias/deutschewelle/2020/04/05/como-a-pandemia-de-coronavirus-impacta-o-ensino-no-brasil.htm>. Acesso em: 
28 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafio da educação a distância 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.



PROPOSTA 03

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores

TEXTO I        TEXTO II

Disponível em: <h�p://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html
?aula=40984>. Acesso em : 28 de Abril de 2020.

Um dos exemplos do compromisso recente do Estado brasileiro contra a 
fome foram as lutas sociais, lideradas por Herbert de Souza, o Be�nho, que 
organizou a Ação pela Cidadania Contra a Fome junto com diversas 
en�dades e movimentos sociais. Boa parte do que se transformou 
posteriormente no Programa Fome Zero teve origem nessa inicia�va 
popular, que se irradiou por todo o país fazendo com que os governos 
assumissem também essa bandeira.

Tendo como marco a promulgação da Cons�tuição Federal, em 1988 – o 
grande instrumento que possibilitou o início das transformações sociais 
em curso –, as conquistas desta nova realidade, sobretudo nos úl�mos 15 
anos, têm colocado o Brasil como referência mundial na promoção do 
desenvolvimento social inclusivo e na luta contra fome e a pobreza.

Outra importante conquista foi o Direito Humano à Alimentação 
Adequada, que só veio a ser inserido explicitamente entre os direitos 
sociais da Cons�tuição em fevereiro de 2010, com a aprovação da Emenda 
Cons�tucional nº 64.

Também por meio do diálogo democrá�co entre governo e sociedade, foi 
criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea), em 1993. Desa�vado em 1995, foi recriado em 2003 e, desde 
então, tem sido um espaço fundamental de discussão e de ar�culação 
entre governo e sociedade civil.

Disponível em: <h�p://www.mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/conquistas-da-
democracia>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO III TEXTO IV

Você sabe o que é democracia? Para boa parte das pessoas, 
democracia é um sistema polí�co no qual os cidadãos 
escolhem seus representantes polí�cos em eleições 
periódicas. Na verdade, vai muito além disso. De acordo com 
o ex-presidente estadunidense Abraham Lincoln, é o governo 
do povo, pelo povo e para o povo. 
Na democracia, além do voto, o povo é dotado de autonomia 
para gerar debates em torno das decisões e propostas 
governamentais, assim, garan�ndo que as demandas 
populares cheguem até os representantes. O projeto 
democrá�co defende que todas as vozes devem ser ouvidas e 
respeitadas da mesma maneira, sem sobreposições. Pois 
garan�r paridade par�cipa�va à toda a população é um ponto 
fundamental da democracia.

Disponível em: <h�ps://mude.org.br/2018/07/11/por-que-a-democracia-
e-importante/>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.Disponível em: <h�ps://www.poli�ze.com.br/democracia-representa�va-de-

fato-nos-representa/>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A importância da democracia para o desenvolvimento da 
nação, 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.



PROPOSTA 04

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores
TEXTO I

Pandemia e violência domés�ca

A violência domés�ca é um tema notadamente relevante em tempos de pandemia, em primeiro lugar, porque a conjuntura socioeconômica 
atual tende a exacerbá-la. A perda de empregos decorrente da crise afeta especialmente mulheres, que se concentram no setor de serviços, o 
mais afetado pela crise. No Brasil, mulheres são mais sujeitas à informalidade do que homens. Mais de 90% dos trabalhadores domés�cos, 
mais vulneráveis economicamente na crise, são mulheres, e mais de 70% são negros, indicando a maior precariedade do emprego da mulher 
negra.
Delineia-se, assim, um quadro no qual mulheres tornam-se mais dependentes financeiramente de seus companheiros. E, nesse momento de 
quarentena, famílias passam o dia todo no mesmo ambiente, em uma convivência forçada que pode exacerbar tensões. A ONU Mulheres, no 
documento “COVID-19 na América La�na e no Caribe: como incorporar mulheres e igualdade de gênero na gestão da resposta à crise”, 
sinalizou que isso é um fator que contribui para a violência domés�ca.

Disponível em: <h�ps://www.conjur.com.br/2020-abr-24/direito-pos-graduacao-combate-violencia-domes�ca-tempos-pandemia>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO II

À medida em que a população tem acatado a quarentena, na tenta�va de achatar a curva de afetados pela Covid-19, um outro (velho) desafio 
aponta no contexto de isolamento social. Indicadores de violência de alguns estados, sobretudo a domés�ca, aumentaram logo após terem 
sido estabelecidas restrições de deslocamento a espaços públicos e privados por causa da pandemia.
Somente no Paraná, por exemplo, houve um aumento de 15% nos registros de violência domés�ca atendidos pela Polícia Militar no primeiro 
fim de semana de isolamento. No Rio de Janeiro, a incidência foi ainda mais expressiva: os números cresceram em 50%.

Disponível em: h�ps://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/coronavirus-denuncias-de-violencia-domes�ca-aumentam-e-expoem-impacto-social-da-quarentena/. 
Acesso em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO III
Com isolamento, a questão da violência contra a mulher fica ainda mais grave

A epidemia de feminicídio no Brasil não deve ser ignorada em meio a pandemia do coronavírus

O Brasil é um dos países mais violentos para mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, a cada quatro minutos uma mulher é agredida por um 
homem em ambiente domés�co. E em 2019, sob o atual governo, foi registrado um crescimento de 7,3% dos casos de feminicídio se 
comparado ao ano de 2018, com explosão dos números em alguns estados, segundo dados do Núcleo de Violência da Universidade de São 
Paulo. Ainda segundo o estudo, 1.314 mulheres são mortas por serem mulheres, média de uma mulher a cada sete horas.
Segundo algumas reportagens, o plantão judiciário do Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% nos casos de violência domés�ca no 
estado nos úl�mos dias de quarentena, um número que já era muito alto antes das medidas de isolamento. Segundo o apurado, as mulheres 
ví�mas de agressão em casa representam cerca de 70% da demanda do plantão.

Disponível em: <h�ps://www1.folha.uol.com.br/colunas/djamila-ribeiro/2020/03/com-isolamento-a-questao-da-violencia-contra-a-mulher-fica-ainda-mais-
grave.shtml?origin=folha>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

TEXTO IV

Disponível em: <h�ps://www1.folha.uol.com.br/colunas/djamila-ribeiro/2020/03/com-isolamento-a-questao-da-violencia-contra-a-mulher-fica-ainda-mais-
grave.shtml?origin=folha>. Acesso em: 28 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Aumento da violência domés�ca em tempos de pandemia, 
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.



PROPOSTA 05

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores
TEXTO I

Por quanto tempo você já ficou sem abraçar alguém?

Por telefone, a baiana Josane Silva Souza tem a resposta pronta: está há quase quatro semanas sem ter qualquer contato �sico com outra 
pessoa. As informações que chegam dizem que ela pode acrescentar mais alguns meses nessa conta. Quem sabe, poderá abraçar alguém no 
final de abril ou junho. Tudo ainda é incerto. Em agosto e setembro pode ser, sim, que aconteça. Vai depender de quanto tempo de isolamento 
social será necessário para conseguir achatar a curva de contágio da Covid-19.
Logo Josane, que sempre valorizou muito o estar sozinha, agora sente falta do calor humano. De se comunicar sem precisar olhar para uma 
tela de celular. Isolada na casa em que mora, em Ilhéus (BA), assim como milhares de brasileiros têm feito desde o começo de março, ela não 
encontra os amigos, os familiares e nem vai trabalhar na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), onde é professora de espanhol.
Disponível em: <h�ps://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/coronavirus-afeta-as-relacoes-humanas-e-muda-nosso-conceito-de-normal/#tema�co-1>. Acesso em: 

30 de Abril de 2020.

TEXTO II

Como estudos de psicologia social ajudam a compreender tendências de comportamento nas atuais restrições de movimento e nas ações 
de controle do coronavírus. 

Quarentena imposta, auto isolamento e outras restrições de movimento se tornaram comuns em diversos países diante da pandemia do novo 
coronavírus. Es�ma-se que haja ao menos 2,8 bilhões de pessoas vivendo sob algum �po de restrição de movimento ou acesso a serviços. 
Entretanto, o impacto do isolamento social é diferente de país para país, agora e a longo prazo. Acredita-se que sociedades mais "abertas", 
como o Brasil, lidem com a condição de isolamento sob mais estresse e tensões, do que sociedades mais "fechadas", como o Japão.
"Indivíduos de sociedades de alta mobilidade relacional estão precisando ajustar a vida co�diana mais do que sociedades de baixa mobilidade 
relacional. Eles podem se sen�r 'encurralados' sem a liberdade de sair e se relacionar com os outros, o que eleva o estresse", diz a psicóloga 
social Mie Kito, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Meiji Gakuin, de Tóquio.

Disponível em: <h�ps://no�cias.uol.com.br/ul�mas-no�cias/bbc/2020/03/28/coronavirus-qual-impacto-do-isolamento-nas-sociedades-mais-abertas-do-mundo.htm>. 
Acesso em: 30 de Abril de 2020.

TEXTO III

Disponível em: <h�ps://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/se-o-assunto-e-coronavirus-ate-ensaio-de-fotos-tem-casal-de-mascara>. 
Acesso em: 30 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A mudança nas relações interpessoais em uma realidade 
pós-crise mundial, 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.



PROPOSTA 06

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores
TEXTO I

Trabalho informal: um problema estrutural básico no entendimento das desigualdades na sociedade brasileira

As ins�tuições do mercado de trabalho no Brasil jamais alcançaram universalmente as massas trabalhadoras e cons�tuíram um conjunto 
muito pobre de direitos. Desde muito cedo, dos primórdios da formação de um mercado de trabalho livre no país, parcela considerável da 
população a�va, sobretudo a de cor, jamais conseguiu se incorporar ao mercado de trabalho e, num momento subsequente, já sob os 
auspícios de uma economia industrial, a regulamentação desse mercado deixou também de fora os trabalhadores rurais e muitas categorias 
de trabalhadores urbanos. As mudanças ins�tucionais e econômicas da sociedade brasileira, nas quatro décadas de crescimento 
deslanchadas pela polí�ca de subs�tuição de importações, concre�zaram-se sem lograr ampliar o padrão de renda-consumo e bem-estar da 
população e sem qualquer compromisso mais sólido com uma polí�ca de pleno emprego. A cons�tuição de um mercado formal de trabalho, 
que, no auge do período de crescimento econômico, a década de 70, a�ngiu apenas 50% da população economicamente a�va empregada no 
meio urbano (Pochmann, 2002, 2006a), conviveu pari passu com a expansão de todo um complexo de formas de trabalho informal em 
pequenas empresas urbanas de fundo de quintal, no campo, e nas inúmeras e precárias formas de trabalho autônomo e domés�co, cujos 
padrões de contratação e assalariamento passavam ao largo da legislação trabalhista e social e de qualquer possibilidade de representação 
cole�va.

Disponível em: <h�ps://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0103-49792010000100011>. Acesso em: 30 de Abril de 2020.

TEXTO II
Quais são as consequências do trabalho informal no país?

A crise e a economia criaram uma legião de trabalhadores sem carteira assinada. Apesar de ser uma oportunidade, a informalidade pode 
trazer prejuízos

A carteira vazia e a incerteza de quando isso mudará compõem um retrato da atual situação de Wanderley Júnior, de 39 anos. Com duas 
décadas de experiência na área comercial e passagens por empresas como Unilever e Makita, o profissional está desempregado há 14 meses.

Sobrevivendo de bicos que faz como marido de aluguel, em que realiza pequenas manutenções em residências, e como assistente de 
produção de eventos, Wanderley viu seu padrão de vida mudar radicalmente. “Tive de vender meu carro para quitar o financiamento do 
automóvel, e minha renda diminuiu cerca de 60%”, afirma.

Disponível em: <h�ps://exame.abril.com.br/carreira/quais-sao-as-consequencia-do-trabalho-informal-no-pais/>. Acesso em: 30 de Abril de 2020.

TEXTO III

Disponível em: <h�p://gilmaronline.blogspot.com/2018/03/charge-trabalho-informal.html>. Acesso em: 30 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema As dificuldades do trabalho informal na sociedade 
contemporânea, 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.



PROPOSTA 07

Call 20 anos. Português que evolui com você.

Textos Mo�vadores
TEXTO I

O QUE É EDUCAÇÃO DOMICILIAR, TAMBÉM CONHECIDA COMO HOMESCHOOLING?
Educação domiciliar ou ensino domés�co consiste em realizar o processo de educação em casa, não na escola. Esse modelo de 

educação se contrapõe à noção da educação como uma responsabilidade compar�lhada entre a família e a escola, na qual caberia a essa 
úl�ma proporcionar o conhecimento cien�fico/acadêmico, e à família caberia ensinar valores e outras questões mais subje�vas. Na educação 
domiciliar, a família assume por inteiro a responsabilidade de educar a criança ou jovem, sem a par�cipação de uma ins�tuição de ensino.

São os pais que aplicam a educação domiciliar?
Não necessariamente. Quando uma família opta pela educação domiciliar, ela geralmente busca maior controle sobre o aprendizado 

do filho. No entanto, isso não significa que os próprios pais necessariamente exercerão essa função. Além do caso em que os pais assumem a 
função de educadores, há ainda diversas formas de aplicar o ensino domés�co. Em alguns casos, várias famílias se reúnem e educam seus 
filhos em conjunto, dividindo o conteúdo a ser ensinado. Mas o ensino domiciliar nem sempre envolve a atuação dos pais como educadores. 
Algumas famílias optam por contratar professores par�culares para que a criança ou jovem tenha aulas em domicílio.

Qual o conhecimento necessário aos pais que optam por educar em casa?
Não é necessário que os pais tenham alguma formação em pedagogia ou áreas temá�cas específicas para poder aplicar a educação 

domiciliar. Essa não é uma exigência porque essa prá�ca educacional parte do pressuposto de que a criança ou jovem precisa ser auxiliada em 
como estudar, aprender, absorver conhecimento. Logo, os defensores dessa prá�ca consideram que livros e materiais didá�cos são base 
suficiente para auxiliar os pais na função de educadores.  

TEXTO II

O QUE A LEI BRASILEIRA DIZ SOBRE O ASSUNTO?
No Brasil, a legislação coloca a educação simultaneamente como um direito e um dever.

De acordo com o Ar�go 6° da Cons�tuição Federal, a educação é um direito social que deve ser garan�do pelo Estado. Mas os pais também 
compar�lham da responsabilidade de garan�r o acesso dos filhos à educação.

De acordo com o Ar�go 6° da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais (LDB, 1996):
“É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a par�r dos 4 (quatro) anos de idade.”

A par�r deste Ar�go, fica estabelecida a obrigatoriedade de crianças e jovens frequentarem a escola, estando sujeitos a ações 
judiciais os pais que não cumprirem essa responsabilidade. Em função disso, o ensino domiciliar não seria possível.

Entretanto, não há na Legislação brasileira qualquer lei que explicitamente estabeleça a proibição da prá�ca. Dessa forma, famílias 
que desejam educar os filhos em casa muitas vezes recorrem à jus�ça para solicitar uma autorização, e cabe a interpretação de cada juiz 
conceder ou não a permissão.

TEXTO III

O parecer do STF e a retomada do debate
Em 2018, para dar um parecer mais oficial sobre essa prá�ca e estabelecer uma conduta comum do judiciário para casos desse �po, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a legalidade da educação domiciliar. A decisão dos Ministros do Supremo foi no sen�do de que a 
Cons�tuição Federal não proíbe a prá�ca e, portanto, um Projeto de Lei para regulamentar o ensino domés�co não seria incons�tucional. 
Mas os Ministros entendem que, como essa regulamentação ainda não existe no Brasil, a prá�ca do homeschooling é considerada ilegal. 
Agora  juízes de todo o país precisam seguir esse parecer, estando impedidos de conceder autorização para famílias educarem em casa.

EDUCAÇÃO DOMICILIAR COMO PRIORIDADE DO NOVO GOVERNO
Em 23 de janeiro de 2019, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou as metas prioritárias de Bolsonaro para os 100 primeiros 

dias de governo.
Dentre elas, consta a educação domiciliar, como uma das prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos:
“Educação domiciliar: Regulamentar o direito à educação domiciliar, reconhecido pelo STF, por meio de medida provisória, beneficiando 31 mil 
famílias que se u�lizam desse modo de aprendizagem.”

Mas, afinal, porque essa proposta para educação não está sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC)? Em entrevista, a  
Ministra Damares Alves, responsável pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, explica a escolha:

“Nós entendemos que é direito dos pais decidir sobre a educação dos seus filhos, é uma questão de direitos humanos. Então, a 
inicia�va sai deste ministério sob esta vertente. É uma questão de direitos humanos também. E nós somos signatários do Pacto de San Jose da 
Costa Rica que garante isso às famílias. E veja só, é uma demanda de família isso e tem que sair do ministério da Família. Claro, em parceria e 
anuência com o ministério da Educação, mas a inicia�va deste ministério é legí�ma.”

h�ps://www.poli�ze.com.br/educacao-domiciliar-o-homeschooling-deve-ser-permi�do-no-brasil/Acessado em 29 de setembro de 2019.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O Direito à Educação domiciliar 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.



PROPOSTA 08

Call 20 anos. Português que evolui com você.

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
    4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "texto insuficiente".
    4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
    4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tempo proposto.

Textos Mo�vadores
TEXTO I

[...]Paulo Borges, diretor cria�vo e produtor da São Paulo Fashion Week, também foi um dos convidados a falar sobre o ins�tuto da adoção. O 
produtor, pai ado�vo de um menino afrodescendente e apenas o quinto homem solteiro a realizar uma adoção no Brasil, cri�cou a resistência 
que a sociedade brasileira tem em realizar adoções interétnicas e tardias. “Quando eu disse que queria adotar uma criança mais velha e negra, 
meus amigos disseram que eu queria adotar alguém que ninguém queria adotar”, declarou Paulo. “A maioria da sociedade não vê essas 
crianças”, lamentou.

Preconceito –O juiz também enfa�zou a necessidade de es�mular as adoções de crianças que não se enquadram nos perfis mais desejados. “É 
importan�ssimo chamar a atenção a respeito da adoção para que as pessoas debatam, entendam melhor o processo e percebam a 
importância de realizar adoções que não sejam simplesmente de recém-nascidos, como adoções de grupos de irmãos, adoções inter-raciais”, 
disse o magistrado.

Disponível em: <h�ps://cnj.jusbrasil.com.br/no�cias/3198606/vanessa-da-mata-fala-sobre-importancia-da-adocao>. Acesso em: 30 de Abril de 2020.

TEXTO II

Disponível em: h�ps://�rasarmandinho.tumblr.com/post/161242317709/25-de-maio-dia-nacional-da-ado%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 30 de Abril de 2020.

TEXTO III

Preconceito dos pretendentes em relação à cor da criança na hora de adotar cai ano a ano no Brasil

Arthur, de 7 anos, diz que sua cor é “caramelo” e que sua mãe, Leide, é “marrom”. Já Laura, de 12, aprendeu na escola que o mundo e as 
pessoas são coloridas, assim como ela, negra, e os pais Carla e Wagner, brancos.
Eles são filhos de um grupo cada vez maior de pais ado�vos que não fazem restrição à cor da criança no momento de enfrentar a fila do 
Cadastro Nacional de Adoção.
Hoje, quase metade (46,6%) dos pretendentes inscritos no cadastro é indiferente à cor das crianças ou adolescentes. Ou seja, dizem aceitar 
filhos de qualquer raça. Há cinco anos, eram 31,8%.
“Cor de pele é cor de pele. Tem um mais branquinho, um mais pre�nho, um mais amarelinho. Nós nunca achamos que isso fosse algo que 
�vesse importância, que �vesse algum peso. Se você está em busca de um filho, em que vai interferir a cor da pele da criança?”, diz a corretora 
de imóveis Carla Pujol, de 49 anos.

Disponível em: <h�ps://g1.globo.com/bemestar/no�cia/preconceito-dos-pretendentes-em-relacao-a-cor-da-crianca-na-hora-de-adotar-cai-ano-a-ano-no-brasil.ghtml>. 
Acesso em: 30 de Abril de 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A par�r da leitura dos textos mo�vadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto disserta�vo-
argumenta�vo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A importância do processo de adoção do 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.


