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De acordo com os dados revisados em 2019 pela
Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional
brasileiro é de 5,8milhões de moradias, e a tendência é
de aumento.
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EIXO TEMÁTICO

MEIO AMBIENTE
Maíra Tamaoki e Alinee Santos



- Relevante para a Redação do Enem e já não aparece há um tempo;

- Assunto interdisciplinar, que nos ajuda a compreender como
explorar diferentes possibilidades de “Repertório Legitimado”;

- Esteve presente nas seguintes edições do exame:

• 2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como
conciliar os interesses em conflito?

• 2008: A máquina de chuva da Amazônia
• 2014: Alternativas para a escassez de água no Brasil (2ª

aplicação para alguns estudantes de Pernambuco que
precisaram refazer a prova devido à falta de energia elétrica
na região).



“Art. 225. Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras 
gerações.”

Constituição Federal de 1988



Ideias para argumentar

sobre TEMAS

pertencentes a esse 
eixo

Esta aula contém



1 Aquecimento global 6 Desmatamento

2
Eventos climáticos 

extremos
7 Povos da floresta

3 Desastres ambientais
8 Demarcação de terras 

indígenas

4 Crise hídrica 9 Queimadas

5 Questão energética 10 Amazônia



11 Pantanal 16 Lixo

12 Extinção de espécies 17 Saneamento básico

13 Padrões Alimentares 18    Consumo consciente

14 Agricultura 19 Sustentabilidade

15

Impactos Ambientais e 

a pandemia de Covid-

19

20 Impactos ambientais e         

problemas de saúde diversos





REPERTÓRIO 
SOCIOCULTURAL

LEGITIMADO
Exigência da banca avaliadora do 

Inep,

que faz a correção das redações do 

Enem
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DICA: OBRA

LITERÁRIA

Ailton 
Krenak

Líder indígena, 
ambientalista e escritor

”IDEIAS PARA 

ADIAR O FIM DO 
MUNDO”

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/11/11/para-ailton-krenak-futuro-melhor-se-constroi-aqui-e-agora.htm


✓ Proposta para uma reflexão sobre o eixo temático
ambiental;

✓ Aprofundamento da discussão sobre as questões
envolvidas no tema;

✓ Ideias que vão além do discurso um pouco desgastado
do “desenvolvimento sustentável”: coerentes, potentes
e provocadoras;

✓ Interessante para a exploração do senso crítico na
argumentação.

Obra curta, acessível e 

SERÁ SORTEADA ao final 

deste aulão!



Comentário a partir das orelhas do livro,
publicado pela Editora Companhia das Letras

CONVITE À 
LEITURA



Ailton Krenak nasceu na região do vale do rio Doce,
um lugar cuja ecologia se encontra profundamente
afetada pela atividade de extração mineira. Neste
livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade
como algo separado da natureza, uma
"humanidade que não reconhece que aquele rio
que está em coma é também o nosso avô".

REPERTÓRIO LEGITIMADO: 

Personalidade

Fenômeno interdisciplinar

(DESASTRES 

AMBIENTAIS)



Essa premissa estaria na origem do desastre
socioambiental de nossa era, o chamado
Antropoceno. Daí que a resistência indígena se dê
pela não aceitação da ideia de que somos todos
iguais. Somente o reconhecimento da diversidade
e a recusa da ideia do humano como superior aos
demais seres podem ressignificar nossas
existências e refrear nossa marcha insensata em
direção ao abismo.

REPERTÓRIO LEGITIMADO: 

Conceito / Definição



"Nosso tempo é especialista em produzir ausências: do
sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da
experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito
grande com relação a quem ainda é capaz de
experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar.
E está cheio de pequenas constelações de gente
espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. [...]
Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é
exatamente sempre poder contar mais uma história."

REPERTÓRIO LEGITIMADO: Citação



Desde seu inesquecível discurso na Assembleia
Constituinte, em 1987, quando pintou o rosto com a
tinta preta do jenipapo para protestar contra o
retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak
se destaca como um dos mais originais e
importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais
urgente do que nunca.

REPERTÓRIO 

LEGITIMADO: Evento 

histórico



Esta nova edição de Ideias para adiar o fim
do mundo, resultado de duas conferências e
uma entrevista realizadas em Portugal entre
2017 e 2019, conta com posfácio inédito de
Eduardo Viveiros de Castro.

REPERTÓRIO LEGITIMADO: 

Antropólogo



Como citar essa 

obra na 

redação?



TEMA: CAMINHOS PARA ACABAR COM A VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS DA 
FLORESTAEm “Ideias para adiar o fim do mundo”, o líder indígena Ailton Krenak

afirma que o simples modo de vida dos povos originários de habitar a

terra em que vivem já constitui uma maneira bastante significativa de

protegê-la, dada a perspectiva destes de que há uma integração

indissociável entre a vida humana e o meio ambiente. Tal afirmação revela

que a “civilização” tem muito a aprender com essa população no contexto

da atual crise ambiental que ameaça a vida no planeta, o que torna ainda

mais sem sentido as brutais agressões que vem sofrendo. Logo, ações

devem ser adotadas para acabar com a violência contra os povos da

floresta, com destaque à garantia de posse das terras que lhes

pertencem e a valorização dos saberes tradicionais, essenciais para os

dias de hoje.
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TEMA: A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE FRENTE À POSTURA 

CONSUMISTA DO INDIVÍDUO DO SÉCULO XXI

Ademais, cabe destacar que o ser humano, ao se associar ao estilo de vida

consumista característico do século XXI, distancia-se do ideal de coletividade e

aproxima-se de uma postura individualista e pouco crítica. Nessa perspectiva,

Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, ao afirmar que “o consumo tomou o

lugar daquilo que era cidadania”, critica a atual configuração capitalista do mundo

e argumenta que a alteridade e o estar no mundo de forma consciente e crítica

acabam sendo ignorados frente à possibilidade de se tornar um consumidor, de

comprar, de consumir de maneira exagerada por meio da exploração do meio

ambiente. Dessa forma, percebe-se que o indivíduo deixa de se sentir responsável

pelo destino da sociedade ao adotar uma forma de viver no mundo que prioriza a

realização de um desejo egocêntrico em detrimento da preservação dos recursos

que possibilitam a vida na Terra.

D
E

S
E

N
V
O

L
V
I

M
E

N
T

O



IDEIAS PARA A PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO
E RESPECTIVOS AGENTES 

INTERVENTIVOS



ATIVISTAS AMBIENTAIS / INFLUENCIADORES DIGITAIS

AMBIENTALISTAS, INTELECTUAIS, GOVERNANTES E LIDERANÇAS LIGADAS À 
QUESTÃO AMBIENTAL

Assumir a causa dos povos da floresta e das

questões ambientais como causa própria, que diz

respeito ao futuro de toda a humanidade.

Reivindicação de maior representatividade dos

povos indígenas nos espaços de poder.



✓ Ministério do Meio Ambiente 
✓ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
✓ Ministério do Turismo
✓ Ministério de Minas e Energia
✓ Ministério de Desenvolvimento Regional
✓ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
✓ Fundação Nacional do Índio (Funai) 
✓ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama)
✓ Greenpeace (ONG)
✓ Líderes mundiais (potências hegemônicas)

OUTRO

S 

AGENT

ES 
POSSÍVEI

S



Dica de leitura 

complementar:

Ailton 
Krenak

Líder indígena, 
ambientalista e escritor

”O AMANHÃ NÃO 
ESTÁ À VENDA”

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/11/11/para-ailton-krenak-futuro-melhor-se-constroi-aqui-e-agora.htm
https://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/bitstream/bvs/1969/1/Krenak%2C Ailton - 2020 - O amanh%C3%A3 n%C3%A3o est%C3%A1 a venda.pdf


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 

including icons by Flaticon, and infographics & images by 

Freepik

BOA 
PROVA!!!COLOQUEM EM PRÁTICA TUDO O QUE 

APRENDERAM E ARRASEM!!!
CONTATOS INSTAGRAM

@matamaoki
@alinee_stos 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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EDUCAÇÃO

A educação é um direito de todos e

visa ao pleno desenvolvimento humano

por meio do processo de

ensino-aprendizagem, visando a

desenvolver e a potencializar a

capacidade intelectual do indivíduo.

A importância da Educação vai

além da transmissão de

conhecimento teórico das disciplinas

curriculares, ela contribui para a

formação cidadã dos estudantes e

promove a transformação do meio

social para o bem comum.

Cada indivíduo é único em

termos de aparência,

cultura, história de vida e

capacidade física e

intelectual. Assim, a

universalização dos

direitos educacionais e

sociais deve ser

respeitada.

59
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O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO?
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
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❑ ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

(analfabetismo e analfabetismo funcional)

Segundo pesquisadores, o volume de analfabetos é bastante alto

e não diminui por falta de investimentos na Educação de Jovens e Adultos

(EJA). “Para um gestor público, prefeito, governador, interessa muito

mais investir em educação básica”, critica Maria do Rosário Longo Mortatti,

professora titular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e presidente

emérita da Associação Brasileira de Alfabetização. Além disso, há o

analfabetismo funcional mediado pelo sistema educativo. Disponível em

https://celsogiannazi.com.br/2019/09/dados-revelam-a-grave-situacao-do-analfabetismo/ Acesso em 13/11/21

Em relação a 2018, apenas 121 mil pessoas deixaram essa

estatística o que fez cair em 0,2% a média nacional. Contudo, nesse ritmo,

o Brasil ficará bem longe de atingir a meta do Plano Nacional de

Educação de erradicar o analfabetismo até 2024. Disponível em

https://celsogiannazi.com.br/2019/09/dados-revelam-a-grave-situacao-do-analfabetismo/ Acesso em 12/11/21

https://www.cenpec.org.br/tematicas/o-desafio-do-analfabetismo-no-brasil

https://celsogiannazi.com.br/2019/09/dados-revelam-a-grave-situacao-do-analfabetismo/
https://celsogiannazi.com.br/2019/09/dados-revelam-a-grave-situacao-do-analfabetismo/
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REPERTÓRIO

O filme Central do Brasil, do cineasta brasileiro Walter

Salles, tem como protagonista a professora aposentada

Dora, que ganha um dinheiro extra escrevendo cartas

para analfabetos na Central do Brasil, estação

ferroviária do Rio de Janeiro. No filme, a grande questão

do analfabetismo está acoplada a outro desafio: o atraso

econômico e social, pois não saber ler nem escrever, no

Brasil, é um elemento a mais na desagregação dos

indivíduos que serão párias permanentes em uma

sociedade que se diz moderna e globalizada.
Salvatore Santagada. Zero Hora, (com adaptações)

O filme, baseado no livro de mesmo título, mostra a

história verídica de William KamKwamba, um garoto

africano cujo maior sonho é poder estudar. Mas por

conta de várias dificuldades que sua família vêm

passando, os pais acabam por não poder pagar pelas

mensalidades da escola. Mas de uma coisa ele nunca

desistiu: da escola. Inclusive chegou a ir para as aulas

escondido por que não queria parar de estudar. Na

verdade, o garoto descobriu uma paixão pela ciência e

viu ali uma forma de ajudar sua comunidade. Além de

mostrar o poder transformador da escola, dos estudos,

há lições de empreendedorismo e uma valorização do

conhecimento que se pode associar, por analogia, ao

artigo 205 da Constituição Federal.

"A educação é a chave para abrir outros direitos humanos.”
Katarina Tomasevski, relatora especial da ONU sobre o direito à educação.

Analfabeta, Marina Silva, ex-Ministra do Meio Ambiente, ex-

candidata a Presidência da República, foi matriculada no

antigo Mobral, projeto de alfabetização do regime militar,
alfabetizando-se aos dezesseis anos.

https://querobolsa.com.br/enem/geografia/onu-organizacao-das-nacoes-unidas
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AÇÕES EXEQUÍVEIS

Para que um país supere o analfabetismo de jovens e adultos são

necessárias três estratégias: programas de escolarização, uma

educação básica de qualidade e condições sociais adequadas. O

Ministério da Educação deve investir nas políticas de educação

infantil e na verificação do efetivo aprendizado, a partir de

avaliações como a Prova Brasil e a Provinha Brasil.

Para que o analfabetismo

funcional seja evitado, é

importante que as escolas

tenham projetos pedagógicos

que vão além de conteúdos

deslocados da realidade

cotidiana dos estudantes ou do

estímulo a uma aprendizagem

decorada. O ambiente escolar

que ensina a refletir, opinar e

aplicar os conceitos estudados

em situações reais promove

uma formação plena.
É interessante que a escola

reconheça o papel

da tecnologia na educação e

dê atenção à cultura digital

para garantir não somente a

redução do analfabetismo

funcional, mas também para

contribuir com o combate à

desinformação. Essa é,

inclusive, uma das

competências previstas pela

BNCC: ajudar o estudante a

utilizar a internet de forma

crítica, reflexiva e ética.



Vale lembrar que em 2020, a educação

brasileira sofreu uma adaptação agressiva

com a necessidade da realização de aulas à

distância, em consequência da pandemia do

coronavírus. E em diversas entrevistas na

mídia, o presidente defendeu o ensino de

educação à distância no Brasil desde o Ensino

Fundamental. (sic)

❑ VIRTUALIDADE DO ENSINO 

Disponível em <https://noticiasconcursos.com.br/o-mec-deu-spoiler-sobre-a-redacao-
do-enem/ > Acesso em 12/11/2021

Por isso, é válido lembrar alguns desafios contemporâneos:

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAL
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➢ Inclusão;

➢ Investimento; 

➢ Infraestrutura;

➢ ampliação 

➢ formação.

https://noticiasconcursos.com.br/o-mec-deu-spoiler-sobre-a-redacao-do-enem/
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❑ USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA

Pensar sobre as tecnologias na educação é refletir sobre as

práticas pedagógicas, que, com o apoio de determinados

instrumentos, podem facilitar e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Os maiores desafios são a inclusão digital, a

formação dos professores, principalmente da

Educação Infantil e Ensino Fundamental, além

de que a tecnologia não caia na pura
instrumentalização.

Disponível em https://diversa.org.br/artigos/uso-de-tecnologias-para-educacao/ Acesso em 13/11/21

https://diversa.org.br/artigos/uso-de-tecnologias-para-educacao/
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Documentário: Colaboração: à beira de um novo

paradigma

Ele toca na problemática: velocidade das mudanças X

tempo necessário para adquirir novos conhecimentos e

transferi-los. Os novos tempos requerem uma mudança

de mentalidade, e ela passa pelo incentivo à inovação

dentro das escolas. Isso daria às pessoas a

possibilidade de uma interação mais colaborativa, com

liberdade para o espírito criativo e para a comunicação

de novas ideias.

REPERTÓRIO

Documentário: Sociedade em rede: o futuro da aprendizagem

Produzido pela gigante Ericson, líder mundial em telecomunicações, esse

documentário fala sobre o futuro da aprendizagem e como a tecnologia

impacta não apenas no conhecimento, mas também na própria maneira como

ele é adquirido nas escolas. As mudanças que a educação vivencia são tão

surpreendentes que até o próprio “conhecer” é questionado, uma vez que tudo

o que se busca pode ser encontrado no momento em que a necessidade

surge.

Entrevista: Como a tecnologia pode influenciar na educação - Conexão 

Futura - Canal Futura – Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=i7C-s3DGjOU

"A tecnologia é só uma ferramenta. No que se refere a motivar as crianças e

conseguir que trabalhem juntas, um professor é um recurso mais importante."
Bill Gates, empresário e fundador da Microsoft. 

Documentário: Do Giz ao Tablet

O documentário mostra que comprar

novos equipamentos tecnológicos não

significa, necessariamente, melhoria no

ensino e que aproveitamento das

ferramentas tecnológicos exige

atualização de métodos de ensino.

https://www.youtube.com/watch?v=i7C-s3DGjOU
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AÇÕES EXEQUÍVEIS

Estados e prefeituras elaboram materiais

de boa qualidade, mas que acabam

circunscritos ao seu território. Uma

iniciativa útil seria fazer convênios para

que todo o material produzido ficasse

disponível em um portal. A Educopédia,

do Rio, poderia ser disponibilizada para

o país inteiro.

A proposta é usar recursos da tecnologia,

como tablets e redes de internet sem fio,

dentro de um contexto de parceria

público-privada. Para o governo, é difícil

prover a infraestrutura e manter os

equipamentos disponíveis e funcionando.

É fundamental capacitar professores e

fornecer tecnologia adequada e

suficiente às escolas para incentivar o

desenvolvimento de atividades que

mostrem aos alunos o potencial criativo e

transformador das ferramentas

tecnológicas.

Só tecnologia com pedagogia tradicional

não é eficiente. Uma sugestão é

aproveitar movimentos colaborativos e

participativos para melhorar a educação.

A opção pela tecnologia não substitui o

professor, mas pode e deve ser utilizada

como uma ferramenta importante,

especialmente quando o desafio é

promover um ensino médio mais atraente,

que faça sentido para os jovens

brasileiros.
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ESPORTE

No Brasil, é dever do Estado fomentar

práticas desportivas formais e não-

formais, como direito de cada um.
(Artigo 217 – Constituição Federal)

Exercer o esporte é exercitar a

cidadania.

O Esporte é importante porque não

apenas contribui ao bem-estar físico

e mental do ser humano, mas

também porque lhe traz um objetivo

social, a tal ponto que é um

instrumento de superação de

mazelas sociais, como a violência.

O Esporte como parte

integrante da cultura,

em sua dimensão de

lazer, tem por finalidade

atender aos interesses e

necessidades sociais dos

cidadãos a partir de sua

prática e do

conhecimento dela

emanado.
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INVESTIMENTO NO TRABALHO DO 
ATLETA

Neste ano, o Bolsa Atleta

alcançou o recorde de

quase 7200 atletas

apoiados. Ele conta com

orçamento de mais R$ 145

milhões. A bolsa varia de

R$ 370,00 a R$ 15 mil por

mês. Tal iniciativa atende

desde esportistas de base

e estudantis, a partir de 14

anos, até competidores

com chances de medalha

olímpica e paralímpica, que

precisam estar entre os 20

primeiros do ranking

mundial de sua modalidade

ou prova.

Por que os números não batem??
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REPERTÓRIO

No Brasil, há falta de apoio

das empresas privadas aos

atletas. A ginasta Rebeca

Andrade é um exemplo,

ganhou um ouro e uma prata,

mas tem um patrocinador.

Sobre o assunto, Amir Somoggi, da consultoria Sports Value, diz
o seguinte: "O Brasil tem um histórico muito grande de
investimento de dinheiro público no esporte, pelo patrocínio de
empresas como Correios, Petrobras e Caixa, por exemplo. Isso é
um vício, uma doença. O país emprega mais de R$ 750 milhões
em recursos públicos anuais no esporte. Não há uma cultura de
investimento de dinheiro privado".

Em tempos digitais, não

basta ser atleta de ponta e

ter chances de pódio em

Tóquio 2020. Para conseguir

patrocínio é preciso saber se

comunicar. E, de preferência,

nas redes sociais. A tendência

é que as marcas foquem suas

atenções nos atletas que

aliem as características de

desempenho esportivo às de

influencer digital.
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Com os vídeos mostrando os
bastidores da vila olímpica,
Douglas viralizou nas redes.
Atualmente, o atleta conta
com mais de 2,4 milhões de
seguidores no instagram. Ele
foi, inclusive, contratado
pela agência de marketing
da cantora Preta Gil.

Segundo a última lista da revista "Forbes", Cristiano Ronaldo
lidera recebe cerca de R$ 704 milhões por temporada, em
2021. Messi vem logo atrás, com R$ 619 milhões. Neymar é o
terceiro, com R$ 535 milhões. Muito do dinheiro ganho por
Ronaldo, Messi e Neymar têm origem da força do trio nas
redes sociais. (espn.com)

“Coragem para

vencer” é um filme

inspirado na história

de vida de Simone

Biles. Entre os

muitos debates que

promove, ele mostra

a importância do

apoio financeiro na

trajetória do atleta.
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AÇÕES EXEQUÍVEIS

Para que o atleta brasileiro

exerça a profissão do esporte

com qualidade, é importante que

a iniciativa privada invista

financeiramente no esportista.

Por isso, antes de tudo, é

necessário que o atleta

trabalhe a própria imagem

frente ao público, a fim de que

se torne um produto desejável

às marcas.

Outra importante medida é a

viabilização de eventos para

networking esportivo, nos

quais atletas possam se

apresentar a marcas e

patrocinadores. Empresas de

marketing podem organizar

esses eventos.

O Estado pode incentivar a

micro e pequena empresa

a investir no atleta com

abate no pagamento do

imposto de renda para

quem patrocinar ou apoiar

projetos desportivos.
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SEXUALIZAÇÃO DA MULHER NO MEIO 
ESPORTIVO

O assédio sexual no esporte ainda

acontece. A árbitra assistente Patrícia

dos Reis diz ter sido assediada por

um instrutor de arbitragem da

Federação Baiana de Futebol. "Ele é

um ótimo instrutor, tanto no aspecto

físico quanto no técnico.

E no fim 2012 ele se propôs a me ajudar a passar nos

testes físicos. Me ligava dizendo que queria me encontrar,

que seria bom para a minha carreira, mas tinha que ser

pessoalmente. (...) Em 2013 as coisas pioraram. Ele

passou a me ridicularizar nos treinamentos (...). (uol.com)

Mais curtos e mais justos

do que os masculinos em

alguns esportes, os

uniformes femininos são

escolhidos para deixar o

corpo da mulher mais

sensual?

No mês passado, a equipe da Noruega de handebol de

praia usou short no lugar da parte de baixo do biquíni e foi

multada por violar o código de vestimenta. O vôlei de

praia segue o mesmo padrão. Homens vestem short e

camiseta. Já as mulheres, usam biquíni. Traje natural para

o calor na opinião da medalhista olímpica Adriana Samuel.

Mas, a ex-jogadora, que hoje é gestora de patrocínios,

pontua que o mais importante é a liberdade de escolha

das atletas. (agenciabrasil.com)
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REPERTÓRIO

Jogadoras da seleção brasileira levaram faixa contra o

assédio, após o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ser

afastado do cargo.

No torneio de Roland Garros, a atleta

vestiu uma calça preta apertada,

blusa preta de manga curta,

separada por um tipo de cinto

vermelho. Normalmente, as

jogadoras de tênis vestem uma

regata simples e saia. Porém

Serena tem uma explicação para o

vestuário inusitado.
A mamãe de primeira viagem diz que a roupa melhora a

circulação sanguínea para quem teve um parto difícil,

como o dela. Mas teve gente que não gostou da peça,

como o dirigente do Grand Slam francês, Bernard

Giudicelli, que a proibiu de usar nos próximos jogos.

Foi lançado nas redes sociais neste domingo o

manifesto "Deixa Ela Trabalhar". A iniciativa é de 52

jornalistas que trabalham com esporte, entre

apresentadoras, repórteres, produtoras e assessoras de

vários veículos e emissoras.
(G1.com)
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AÇÕES EXEQUÍVEIS

Como já existem mecanismos

legais de amparo à mulher, no

âmbito do assédio, além da

devida aplicação dessas leis ao

contexto do esporte, é

necessário educar o meio

esportivo.

Os manifestos públicos são ações importantes nesse tema,

principalmente do público masculino, que deve demonstrar apoio

às mulheres.

Frente ao assunto do

uniforme feminino em

algumas modalidades

esportivas, é válido

chamar à

responsabilidade os

comitês esportivos.

As atletas podem pressioná-los à mudança de regras quanto

aos uniformes que mais expõem o corpo feminino, além de

exigir explicações técnicas nos casos em que ocorrer

negativa.

SUGESTÃO

A tematização do posicionamento político de

atletas durante eventos esportivos também é um

debate que merece estudo e reflexão dos

vestibulandos do país (ver caso Carol Solberg).

Questionamento: é um comportamento que deve

ser punido?



DICAS GERAIS

•LEIA O TEMA  E...

• GRIFE AS PALAVRAS CHAVE DO TEMA

• GRIFE OS TERMOS QUE MAIS IMPORTANTES 
DOS TEXTOS DE APOIO

• FAÇA O PROJETO DE TEXTO



FAÇA UM PROJETO ANTES 
DE COMEÇAR A ESCREVER







SUA PROPOSTA DEVE TER REAL CARÁTER INTERVENTIVO!!!

COMO o problema relacionado ao tema pode ser resolvido?

QUEM tem o poder de resolver ou minimizar o 
problema relacionado ao tema?

COMO isso poderá ser resolvido? 
Quais meios podem ser usados? 
Quais mecanismos podem ser empregados? 
Por qual modo de agir se alçaria a resolução 
do problema relacionado ao tema?



O EFEITO

Leva o leitor/corretor a entender como que

A LONGO PRAZO as medidas interventivas surtirão “efeito”.

Então, não adianta apenas repetir o tema ou a sua tese. 

Você tem que mostrar as futuras transformações operadas pelas AÇÕES 
INTERVENTIVAS.



Boa Prova!
Contem sempre conosco!


