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Agência Brasil: MEC abre vagas para 
preparar professores para serem 

alfabetizadores 



PAULO FREIRE: A alfabetização é mais, muito 
mais, do que ler e escrever. É a habilidade de 

ler o mundo. 
 

@suzanaluzredacao 
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FOLHA DE SP/DIÁRIO DO NORDESTE: Aplicativo 
do Governo Federal “Graphogame” vai auxiliar 

no processo de alfabetização 

 



@suzanaluzredacao 

AGENTES INTERVENTIVOS:    

  

- Ministério da Educação 

- Secretarias de Estado de Educação 

- Prefeituras 
 

 



@suzanaluzredacao 

PORTAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: Profissionais da Rede de 
Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) contam com o 
serviço telefônico do Telessaúde. Por meio do número 0800 644 
6543, os médicos podem tirar dúvidas com especialistas para 
identificar o melhor diagnóstico dos pacientes.  

 



@suzanaluzredacao 

ALBERT EINSTEIN: Tornou-se aterradoramente claro que 

a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. 



@suzanaluzredacao 

Norma Conselho Federal de Medicina n. 1890/2009 que 
regulamenta as atividade de telemedicina.  



@suzanaluzredacao 

 
AGENTES INTERVENTIVOS: 

- Ministério da Saúde 

- Secretarias de Estado de Saúde 

- Conselhos de Medicina  
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O COMBATE AO RACISMO E A BUSCA PELA IGUALDADE DE 

DIREITOS NO BRASIL 

 
 

 
poder360.com.br 



“Movimentos de pessoas negras há anos debatem o 

racismo como estrutura fundamental das relações 

sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo 

é, portanto, um sistema de opressão que nega 

direitos, e não um simples ato da vontade de um 

indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do 

racismo pode ser paralisante. [...] No entanto, não 

devemos nos intimidar. A prática antirracista é 

urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas.” 

(Djamila Ribeiro) 

saibamais.jor.br 



IMPERDÍVEL 

•  Livro publicado em 2019 

• Múltiplos e variados 

recursos argumentativos 



“Em 1995, o Datafolha fez uma ampla 

pesquisa nacional sobre racismo. Duas 

perguntas foram repetidas um quarto de 

século depois pelo Datapoder360. Em 25 

anos, o brasileiro diminuiu sua percepção 

sobre o preconceito contra negros (de 89% 

para 76%), mas aumentou o número dos 

que admitem ser racistas (de 10% para 

28%).” (poder360.com.br) 



“Conforme a legislação, uma revisão da 

política de cotas deve ser feita até 

2022. O objetivo é avaliar a eficácia dos 

10 anos do sistema e conferir se, de 

fato, houve maior representatividade a 

diferentes grupos sociais e raciais no 

ensino público superior. Caso não 

tenha sido produtiva, a medida poderá 

ser alterada ou até mesmo suspensa.” 

(poder360.com.br) 

brasil.elpais.com 



AGENTES INTERVENTIVOS 
 

oPoder Legislativo 

oMinistério da Educação 

oSociedade Civil Organizada Sociedade Civil Organizada 





“Podemos pensar que o aumento de casos 

das depressões denuncia alguns impasses 

do sujeito contemporâneo; entre eles, a 

aceleração da experiência com o tempo e 

o imperativo do gozo e da felicidade que, 

ao contrário do que parece, esvaziam a 

busca de um sentido construído pelo 

sujeito para a vida.” (Maria Rita Khel) acervo.revistabula.com 



“Em contrapartida à aceleração tecnológica e, 

consequentemente, ao mercado, saber desacelerar é 

o principal ingrediente para uma vida saudável, 

equilibrada e veja só, mais criativa e genuinamente 

produtiva! Esse é o convite do Movimento Slow 

Living (viver lentamente), que teve sua origem em 

Roma, na década de 80 com o Movimento Slow 

Food, liderado pelo jornalista Carlo Petrini. A 

proposta nasceu em combate ao fast food e 

priorizava a valorização do ato de comer com calma e 

com qualidade nos alimentos.” (Exame.com) 

shawellnessclinic.com 



“Você sabe que tempo é uma questão de prioridades? 

Quando alguém diz que não tem tempo, na verdade aquilo 

não é prioritário para ele. Vou te dar um exemplo: você já viu 

enfartado que sobrevive não ter tempo? ‘Faça exercícios, não 

seja sedentário’, ‘ah, não tenho tempo’. Enfartou, sobreviveu: 

hoje, cinco horas da manhã já está caminhando. Ele não 

mudou o relógio, mudou as prioridades. Como nós vivemos 

hoje numa vida muito apressada –parece o coelho da Alice 

no País das Maravilhas (‘tô atrasado, tô atrasado’) – essa vida 

apressada, ela nos tira um pouco do fôlego.” (Mario Sergio 

Cortela) 

istoe.com.br 



AGENTES INTERVENTIVOS 
 

oMinistério da Saúde  

oSecretaria Especial de Previdência e Trabalho  

oSindicatos dos Trabalhado Sindicato dos Trabalhadores 
Sindicato é uma associação estável e 

permanente de trabalhadores tanto urbano-

industrial, como rurais e de serviços, que se 

unem a partir da constatação e resolução de 

problemas e necessidades comuns 



 

oOs termos “emocional” e “psicológico” são adjetivos, portanto não devem 

ser utilizados com a função de substantivos em uma oração.  

oExemplos:  

• Incorreto – “A pandemia de Covid-19 afetou o emocional da população em 

todo o mundo.”  

• Correto – “A pandemia de Covid-19 intensificou distúrbios emocionais em 

todo o mundo.”  

DICA COMPETÊNCIA 1  
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Criada no contexto da vinda da família real portuguesa para o RJ 

 

Reformulada durante o Período Militar 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 144, atribui às polícias militares 
(PMs) o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. 

 

Dividida em dois grupos: soldados e oficiais 

 

Responsabilidade do governo estadual e força auxiliar do Exército 



Falta de efetivo (UOL 2017 – 25 estados não tem o número 
previsto de soldados) 

 

A polícia brasileira é uma das que mais mata e mais morre 

 

Frota de carros desfalcados (Vaquinha para suprir no RJ) 

 

 Incertezas sobre previdência, salário e carreira 
 

 

 



Fonte: Anuário 

Brasileiro de 

Segurança Pública 

2020  

@suzanaluzredacao 







Corrupção na polícia (G1 – Corregedoria prende 12 PMs em SP) 

 

 





Estrutura hierárquica 
excessivamente rígida 

 

Salários baixos e pouca 
profissionalização 

 

Falta de integração para solução de 
crimes (Militar x Civil) 

 

Estrutura militarizada distante da 
sociedade 

 
 







Ministério Público (cujo papel é fiscalizar a atuação policial) 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

Secretaria Estadual de Segurança Pública 

Congresso Nacional 





Desemprego 

Desvalorização dos trabalhos artísticos e intelectuais, das empresas 
no geral, da tecnologia também 

Perda de impostos 

Prejuízos à indústria de diversos setores 

Perda da competitividade brasileira 

 





Muitas vezes o consumidor não possui renda suficiente para 
consumir o produto 

Por isso, algumas empresas procuram baratear seus produtos 
como forma de evitar a pirataria 

Pode contribuir para popularizar algumas obras (Paulo Coelho) 

 

 



“A pirataria não é questão 
de preço, mas de serviço.” 

 







Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Conselho Nacional de Combate à Pirataria 

Empresas de Tecnologia 
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A CULTURA DO CANCELAMENTO VIRTUAL NAS REDES 
BRASILEIRAS 

Diz respeito a atitudes dentro de 
uma comunidade que pedem ou 
provocam a interrupção do apoio a 
qualquer outra figura pública. De 
acordo com o dicionário Merriam-
Webster, a definição do termo 
"cancelar" é "destruir a força, 
efetividade ou validade". Quando 
uma pessoa diz que está 
“cancelando” uma celebridade, é 
isso que ela está tentando fazer. 
 



TESE POSSÍVEL... 
“O hábito de cancelar 
pessoas e instituições na 
internet revela que o 
homem contemporâneo 
ainda pauta seu senso de 
equidade pelo paradigma 
do justiçamento social.” 

“O cancelamento de 
indivíduos e grupos na 
internet não apenas falha 
no alcance de reparo 
social, mas também 
promove falso efeito de 
educação do coletivo.” 



REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL... 

1. O APEDREJAMENTO DA MULHER ADÚLTERA (JOÃO 8). 

2. “Entre ataques a reputações, o cancelamento interdita o diálogo e 
não constrói muita coisa no lugar, uma vez que oferece aos 
canceladores a falsa sensação de que sua boa ação política está 
concluída sem que nenhum dos lados se comprometa a nada.”. 

(Flávia Lima) 

3. “A cultura do cancelamento é um mercado em constituição. Elimina 
concorrentes por meio da assinatura de manifestos de horror contra o 
desgraçado da hora.”. 

(Luiz Felipe Pondé). 



AGENTE INTERVENTOR... 

Secretaria Nacional de Proteção Global 
(SNPG), atua na promoção dos direitos 
humanos, considerando as diversidades 
que compõem individualmente cada 
sujeito de direito e cada coletivo no qual 
se inserem estes sujeitos na sociedade, 
considerando as particularidades dos 
indivíduos e grupos sociais moldados por 
um percurso peculiar conforme seus 
contextos sociais, políticos, econômicos e 
culturais. 



Tese, Repertório e 
Agente Interventor 



O COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO 
BRASIL 

“No Brasil, o combate ao tráfico de 
animais silvestres brasileiros ainda 
é um desafio por dois motivos: a 
forma com a qual a lei é aplicada 
ao criminoso e a ausência de 
medidas educativas para a 
sociedade”. 

TESE POSSÍVEL... 

O tráfico de animais é o 3° tipo de tráfico mais praticado no 
mundo. 



REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL... 
1. “Cerca de 38 milhões de animais são afetados pelo comércio ilegal 
no país. Animais mais traficados: tartarugas e os peixes ornamentais.”.  

(Pesquisa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional) 

2. “O tráfico de animais diz muito sobre a vaidade humana.”. 
(Caetano Sordi) 

3. “Quem é flagrado traficando animais vai assinar uma multa, vai 
pagar uma cesta básica, ou vai cumprir uma atividade comunitária.”. 

(Dimas Marques) 



AGENTE INTERVENTOR... 

“O Poder Judiciário deve atuar 
com mais rigor no sentido de punir 
os que não obedecem à lei que 
trata do crime de tráfico de 
animais.” 
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Declaração de 
Chapultepec 

“Uma imprensa livre como uma 
condição fundamental para que 
as sociedades resolvam os seus 
conflitos, promovam o bem-estar 
e protejam a sua liberdade. Não 
deve existir nenhuma lei ou ato 
de poder que restrinja a liberdade 
de expressão ou de imprensa, 
seja qual for o meio de 
comunicação”. 



 



Pierre Bordieu 

A língua estrutura percepções individuais 
de mundo e relações entre os agentes 
sociais, sendo assim, uma ferramenta de 
construção simbólica da realidade. 



Saulo Goulart 

Imparcialidade é um aspecto ilusório. Todo conhecimento está 
vinculado a uma dinâmica de poder e de inter-relações na sociedade. O 
poder está inerente às inter-relações humanas, mas isso em si não é 
um problema. Por exemplo, para filósofos como Michael Foucalt, o 
problema seria a grande concentração de poder com pequenos grupos, 
ou seja, essas relações de poder se acumularem em partes do corpo 
social.  





Agentes interventivos 

• Congresso Nacional 

• Fenaj – Federação Nacional dos 
Jornalistas 

• Escolas 





Carolina Prestes Yirula 

Para o estudioso do tema, 
Pierre Lévy, o ciberespaço é, 
hoje, “o terreno onde está 
funcionando a humanidade”. 
Esse fenômeno gera diversos 
impactos sociais, altera 
comportamentos e reorganiza a 
dinâmica de um mundo antes 
marcado pela cultura do 
impresso. 



Site Escola Legal 

A pandemia mostrou a ausência de tecnologia e de inclusão na educação, 
expondo as dificuldades das escolas, professores, pais e alunos para se 
adaptarem ao ensino remoto e evidenciando a necessidade de 
transformação do ensino. A falta do letramento digital ficou ainda mais 
evidente, junto com a necessidade de trabalhar metodologias ativas e 
habilidades socioemocionais para lidar com situações adversas. O pacote 
também inclui a ausência de conteúdo para consciência digital da família, 
com temas relacionados à segurança digital, competências 
comportamentais e profissões do futuro, já que os pais têm um papel 
fundamental neste novo modelo de ensino. 



Site Nave a Vela 

A cultura digital como competência da BNCC, Base Nacional Comum 
Curricular, documento definido como meta pelo Plano Nacional de 
Educação e que determina as competências (gerais e específicas), as 
habilidades e as aprendizagens essenciais norteadoras que todos os alunos 
das redes pública e privada devem desenvolver durante cada etapa da 
educação básica, foca no uso específico de recursos tecnológicos, mas com 
senso crítico. 

Competência 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 





Agentes interventivos 

• Ministério da Educação e Cultura 

• Secretarias de Educação (estaduais e municipais) 

• Escolas/ Gestores Educacionais 
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Sugestão de repertório 

Portal G1: Vandira Martins, ex-volante do clube Pinheiros, e Simone 
Jatobá, ex-atleta da seleção brasileira, contam as dificuldades na busca 
por espaço e respeito nos campos. [...] "Eles achavam bonito as 
mulheres de short correndo, e até engraçado [...] achavam que mulheres 
não teriam habilidades de dominar a bola, de ter técnica. [...] Manchetes 
estampavam frases que enfatizavam a beleza ou o "charme" das 
jogadoras e elas recebiam classificação de musas, "sensuais". 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/12/17/manchetes -sexualizadas-e-sonho-de-valorizacao-mulheres-lembram-historias-de-busca-por-
respeito-no-futebol.ghtml 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/12/17/manchetes-sexualizadas-e-sonho-de-valorizacao-mulheres-lembram-historias-de-busca-por-respeito-no-futebol.ghtml
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Decreto-lei Nº 3.199 de 1941  
Nele, o Conselho Nacional de 
Desportos proibiu a prática 
do futebol entre as 
mulheres. O motivo, 
segundo o documento, era 
preservar a saúde 
reprodutiva. 
 

Sugestão de repertório 



POLITIZE.COM: Em 2018, a UN Women publicou uma 
comparação mostrando que apenas o salário anual de 
Messi naquele ano – $84 milhões de dólares – era duas 
vezes superior ao salário combinado de 1693 jogadoras – 
$42.6 milhões de dólares – das sete ligas principais de 
futebol feminino. 

Sugestão de repertório 

https://www.politize.com.br/copa-do-mundo-feminina-e-desigualdade-de-genero/ 
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Agentes Interventivos 

Marcas reconhecidas no mercado  
 Canais de TV aberta  

 Secretaria Especial do Esporte  



DICA IMPORTANTE!!! 

Apesar de “PROMOVER PALESTRAS” ser considerada uma ação 

válida pelo ENEM, pense na abrangência e na eficiência dela. Será 

que fazer uma palestra sobre a valorização da mulher no esporte 

mudaria o atual cenário? Será que promover palestras sobre o 

aumento do feminicídio no Brasil realmente reduziria o número 

de mortes de mulheres por conta do seu gênero? Pense que 

medidas mais efetivas seriam mais adequadas. Ademais, vale 

lembrar que, no Brasil, apenas uma minoria da população 

frequenta palestras. 





Entendendo o  
CAPACITISMO 

 



Sugestão de repertório 
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 

em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania.  

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação. 

 



Tratado das degenerescências, escrito em 1857, por Benedict-
Augustin Morel, no qual se afirmava que os degenerados, 
identificáveis por estigmas e deformidades, deveriam ser 
esterilizados para que fossem incapazes de transmitir o seu tipo de 
degenerescência, tendo em vista que a degeneração, segundo ele, 
tratava-se de desvio doentio de um tipo primitivo, o que hoje 
podemos associar às ideias de corponormatividade. 

Sugestão de repertório 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142008000300013 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142008000300013
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142008000300013
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142008000300013


“A inclusão acontece quando 
se aprende com as diferenças e 

não com as igualdades” – 

Paulo Freire 

Sugestão de repertório 



 

Agentes Interventivos 

Mídias de grande impacto: 

(televisão, internet, redes sociais) 

Escola 

Família 



Aproveitem as dicas e arrasem no ENEM! 

 
 

Confiem no potencial de vocês e  
em tudo o que aprenderam.  
Estaremos na torcida para  

que dê tudo certo. 

Equipe Suzana Luz 
#SOMOSLUZ 




