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Eixos Temáticos/ Eixo “Social”

Apresentação
Este material é de autoria do Professor Jhonatan Perotto. Vale ressaltar que o material
foi disponibilizado para SEDUC – MT pelo professor Jhonatan Perotto para o projeto PréENEM DIGITAL GOLD. Criado para facilitar o seu caminho. Neste material, há materiais
da professora Franciellen Mendes também. Bom aproveito!!

EIXOS TEMÁTICOS: EIXO SOCIAL
Olá, gurizada esperta do PRÉ-ENEM DIGITAL GOLD, vamos a uma aula de Redação?

Bem, na verdade, é sobre temas de redação. Sabia que tão importante quanto saber
escrever estruturalmente um texto, é saber sobre os temas? Pois é! Muitos candidatos
não levam a sério as regras do edital e não as leem. É primordial conhecer as CINCO
COMPETÊNCIAS. No caso desta aula, as COMPETÊNCIAS 2 e 3.

Veja o que elas querem de você:
Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua
portuguesa.
Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de
vista.
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação.
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,
respeitando os direitos humanos.
(BRASÍLIA, Inep/MEC, 2019, p. 6)

Como você pode perceber, a questão TEMÁTICA envolve-se com as duas competências.
Enquanto, na COMPETÊNCIA 2, preocupa-se em compreender bem o tema, na
COMPETÊNCIA 3, há a necessidade de CONHECER O TEMA. Entende a diferença?

Compreender o
tema proposto
(Competência 2)

x

Conhecer o tema
proposto
(Competência 3)

Em outras palavras, não pode fugir do tema, nem deixar de argumentar bem.
Esse casamento pode assegurar notas altas nessas competências, bem como acabar
contribuindo para o sucesso de outras.
Nesse contexto sobre os temas de redação, veja o que o INEP vem apontando
desde a primeira cartilha de redação disponibilizada para os candidatos:

A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em
prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de
ORDEM SOCIAL, CIENTÍFICA, CULTURAL ou POLÍTICA. Os
aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que
devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade.
Nessa redação, você deverá defender uma tese – uma opinião a
respeito do tema proposto –, apoiada em argumentos consistentes,
estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade
textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade
escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar
uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no
desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos.
(BRASÍLIA, Inep/MEC, 2019, p. 5)

Já que os temas são escolhidos de acordo com ordens temáticas (social, científica,
cultural ou política), como você viu acima, a aula de hoje falará sobre uma dessas ordens:
a ORDEM SOCIAL. E mais! Para aprofundarmos um pouco sobre a noção social,
deixaremos para você IDEIAS PARA AUMENTAR O SEU REPERTÓRIO
ARGUMENTATIVO sobre dois temas sociais: o racismo no Brasil e o analfabetismo
no Brasil. Vamos começar?

EIXO TEMÁTICO: SOCIAL

SERÁ QUE JÁ CAÍRAM TEMAS SOCIAIS NA PROVA DE REDAÇÃO DO ENEM?

Caso já tenham, é importante sabermos quais foram, pois, assim, podemos pressupor que
esses temas podem não voltar tão cedo para as discussões, o que nos alerta sobre o fato
de darmos atenção a questões sociais que ainda não foram destaque.
Veja um histórico desde 2012:
2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI
2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil
2014: Publicidade infantil em questão no Brasil
2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
2019: A democratização do acesso ao cinema no Brasil

Observe que em todos os temas, há questões sociais. Em todos, a sociedade pode
ser envolvida, seja como agente ativo, seja como passivo em um processo. Cada tema
terá sua peculiaridade com a questão social. Em 2012, por exemplo, podia-se falar sobre
a xenofobia (aversão a estrangeiros), sobretudo com os imigrantes do oriente médio e do
Haiti. Em 2013, podia-se destacar os efeitos da Lei Seca na sociedade. Mudou ou não o
seu comportamento? Em 2017, não esqueçamos que os surdos são parte da sociedade
e deve ser respeitada tal qual. Cumprir o dever de garantir seus direitos é uma questão
cidadã; envolve política e sociedade.
Não falo de todos os temas, porque deixarei essa tarefa para você pensar. É claro
que há temas que envolvem mais de um eixo, isto é, mais de uma ordem temática, a
exemplo do tema de 2018, que envolve ordem social, ordem científica, ordem política, e
até a cultural. Logo, você não deve deixar de entender que, em tudo, a sociedade está
envolvida. E prepare-se para o Enem ciente disso.
Há muitas questões sociais dentro desse eixo: preconceitos contra minorias de
gênero, sexo, etnia, deficiência; persistência da desigualdade social; o problema dos
presídios; a questão da saúde pública, da poluição, do saneamento, enfim... São muitas
possibilidades que ainda não foram discutidas pelo Enem na prova de Redação. O
importante é que você reserve dias para ler sobre essas temáticas. Poderia começar
selecionando um por semana. Vai ser top!

Pense sempre que pode haver agentes ou discursos que podem influenciar o
comportamento social: leis, mídia, instituições, etc. E, assim, você consegue fazer estudos
mais direcionados quando sabe por quais caminhos seguir.
A busca por argumentos sobre sociedade precisa ser orientada por seus
professores e por sua família sim, mas não apenas. Dedicar algumas horas frente a um
livro ou à internet pode fazer você descobrir uma série de informações sobre o que você
está procurando. Basta anotar e depois selecionar aqueles que mais tem relação com sua
tese.
Agora vamos aos temas específicos?

Veja agora IDEIAS PARA A DISCUSSÃO TEMÁTICA sobre o racismo no Brasil.

O que é racismo?

O professor, pesquisador e advogado Silvio Almeida diz que o racismo é um
processo histórico e político que cria condições para discriminações de grupos
identificados racialmente. Você entendeu?
Creio que aquela noção antiga de que “racismo era simplesmente ofender um
homem negro, uma mulher negra ou um homem indígena ou uma mulher indígena” era o
que predominava na mente de muitos brasileiros. Pois é.
Discutir racismo na sociedade brasileira precisa ter um viés ESTRUTURAL, isto é,
o racismo no Brasil é um processo histórico e estruturalizante.
É preciso sempre questionar por que grupos subalternizados são os mais atingidos
nas relações raciais.
Mas aí você me pergunta: Ah, mas ainda existe racismo no Brasil? Eu não vejo
mais ninguém xingando negros e negras por aí.
Sim, o racismo existe. Mas, devido à noção da DEMOCRACIA RACIAL, o brasileiro
é caracterizado por sua miscigenação e, portanto, acaba sendo visto como um povo
misturado e feliz. Será mesmo?

O que dizer quando o racismo nos revela o enorme número de jovens e adultos
negros nos presídios? O que dizer quando o racismo revela substancial número de
assassinatos de jovens e adultos negros, inclusive crianças, nas periferias? O que dizer
sobre a falta de negros e negras nos lugares de poder?
Pensar em tudo isso, e em mais outras situações, é pensar no RACISMO
ESTRUTURAL.
Assim, para dar uma direção para seus estudos, deixaremos abaixo alguns trechos
de textos para que você, depois, aprofunde sua pesquisa.

Texto 1
As DESIGUALDADES SOCIAIS explicam-se por meio do RACISMO ESTRUTUAL;
Raça – Fenótipo que dará continuidade moral, intelectual e estética às próximas gerações;
(PSEUDOCIÊNCIA)
Racismo – uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e
que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em
desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual
pertencem;
Tipos de Racismo: INDIVIDUAL/ INSTITUCIONAL/ ESTRUTURAL;
O racismo ocorre nos planos IDEOLÓGICOS, POLÍTICOS, LEGAIS e ECONÔMICOS.
Fonte: ALMEIDA, Silvio Luiz. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019.

Texto 2
Necropolítica = A gestão da vida nas mãos do Estado
Para Mbembe, não se trata apenas de produzir a morte, fazer morrer; mais que isso, é
gerir condições mortíferas, ao pensar, por exemplo, que determinadas regiões estejam
submetidas permanentemente a um controle das condições necessárias para a
sobrevivência em níveis mínimos. É preciso que haja a morte de algumas pessoas, é
preciso que alguns grupos desapareçam para que se garanta a saúde da população em
geral.
Fonte: MBEMBE, Achille. Necropolítica. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.
Texto 3
Lugar de Fala: Trata-se de uma análise a partir da localização dos grupos nas relações
de poder, levando em conta os marcadores sociais de raça, gênero, classe, geração e
sexualidade como elementos dentro de construções múltiplas na estrutura social.
Todas as pessoas possuem lugares de fala, uma vez que a discussão é sobre localização
social e o mais importante é que “indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em
termos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar

e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos lugares dos grupos
subalternizados” (p. 86). Pensar lugar de fala é uma postura ética.
Fonte: RIBEIRO, Djamila. Lugar de fala. São Paulo: Pólen, 2019.

Texto 4
A democracia racial é um termo usado por algumas pessoas para descrever relações
raciais no Brasil. O termo denota a crença de alguns estudiosos que o Brasil escapou do
racismo e da discriminação racial. Estudiosos afirmam que os brasileiros não veem uns
aos outros através da lente da raça e não abrigam o preconceito racial em relação um ao
outro. Por isso, enquanto a mobilidade social dos brasileiros pode ser limitada por vários
fatores, gênero e classe incluído, a discriminação racial é considerada irrelevante (dentro
dos limites do conceito da democracia racial).
O conceito foi apresentado inicialmente pelo sociólogo Gilberto Freyre, na sua obra CasaGrande & Senzala, publicado em 1933. Embora Freyre jamais tenha usado este termo
nesse seu trabalho, ele passou a adotá-lo em publicações posteriores, e suas teorias
abriram o caminho para outros estudiosos popularizarem a ideia.
Freyre argumentou que vários fatores, incluindo as relações estreitas entre senhores e
escravos antes da emancipação legal dada pela Lei Áurea em 1888, e o caráter
supostamente benigno do imperialismo Português impediu o surgimento de categorias
raciais rígidas. Freyre também argumentou que a miscigenação continuada entre as três
raças (ameríndios, os descendentes de escravos africanos e brancos) levaria a uma
"meta-raça". A teoria se tornou uma fonte de orgulho nacional para o Brasil, que se
contrastou favoravelmente com outros países, como os Estados Unidos, que enfrentava
divisões raciais que levaram a significantes atos de violência. Com o tempo, a democracia
racial se tornaria amplamente aceita entre os brasileiros de todas as faixas e entre muitos
acadêmicos estrangeiros.
Fonte: https://www.infoescola.com/sociologia/democracia-racial/
Texto 5 (Filmes e séries para você assistir)

Fonte: Google

Texto 6
Lembra que estávamos falando de estrutura? Observe as fotos abaixo e faça suas
reflexões.

Formatura de Medicina – UFRJ

Formatura de Medicina – UESP

Texto 7

Veja agora IDEIAS PARA A DISCUSSÃO TEMÁTICA sobre o analfabetismo no Brasil.
Texto 1
Pobres, analfabetos, vulneráveis, Vidas Secas não traz
somente uma ficção melancólica, uma mostra de sofrimento
“à nordestina sertaneja”, mas, leva os leitores a alcançarem
com a inteligência as denúncias de descasos com as classes
realmente “secas”, desprovidas, feito caatingueira queimada
pelo sol escaldante, feito terra rachada pelo intenso calor que
castiga sem compaixão. O livro mostra que nordestino sendo
pobre é gente, e, sendo vidas são pessoas, que mesmo
depois de tantos dissabores e traumas ainda conseguem
sonhar e acreditar no alcance de um futuro melhor. O autor
mostra o ser humano como valor.
Fonte:
https://hediarley.jusbrasil.com.br/artigos/308551800/analiseliterario-juridica-do-romance-vidas-secas-de-graciliano-ramos
Texto 2
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de
modo que eles estejam prontos para o ensino primário.
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade.
Fonte:
https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html#:~:text=Assegurar%20a%20educa%C3%A7%C3%A3o%20in
clusiva%20e,longo%20da%20vida%20para%20todos&text=At%C3%A9%202030%2C%20garantir%2
0que%20todas,de%20aprendizagem%20relevantes%20e%20eficazes

Texto 3
Números atualizados: Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
de 2019, ao menos 11,5 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não são capazes
de ler e escrever. Ainda apontam que o maior número de analfabetismo está concentrada
nas pessoas com idades mais avançadas, visto que os mais jovens estão com maior
facilidade em ingressar na escola nos tempos atuais. Estamos falando de 11,5 milhões de
pessoas. Para 2024, a proposta do PNE é que bata 100%. Mas será que o Brasil vai
conseguir chegar ao analfabetismo zero?

Veja
mais
em:
https://noticiasconcursos.com.br/educacao/analfabetismo-nobrasil/#:~:text=Segundo%20o%20IBGE%20%E2%80%93%20Instituto%20Brasileiro,de%20analfabeti
smo%20nos%20%C3%BAltimos%20anos.

Texto 4

Texto 5
Pesquisa revela que 38% do estudantes no ensino superior não sabem ler e escrever
plenamente
De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), 38% dos estudantes
do ensino superior não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. Os dados foram
divulgados pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM) e pela ONG Ação Educativa.
Para a consultora do IPM, Fernanda Curi, a existência de pessoas nessa condição
se justifica por um ensino de base insuficiente. “A falta de qualidade existe desde o ensino
básico”, diz. No entanto, a consultora afirma que a falta de habilidade do estudante não
justifica a existência de universidades com o ensino ruim. “Não é porque um aluno está
mal preparado que a instituição deve oferecer um curso ruim”, explica.
Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/pesquisa-revela-que-38-doestudantes-no-ensino-superior-nao-sabem-ler-e-escrever-plenamente/

Texto 6
Analfabetismo entre negros é quase o triplo que entre brancos
O analfabetismo no Brasil também pode ser medido entre as raças e as regiões por
exemplo. Segundo dados do IBGE existem diferenças entre a taxa entre brancos, negros
e pardos. Em relação aos brancos a taxa é 3,6% entre as pessoas que tem 15 anos ao
mais.
Sheyla Alves Xavier, pedagoga e mestre em Educação pela UFPE (Universidade
Federal de Pernambuco), afirma que o racismo estrutural, presente em todas as relações
sociais e econômicas no Brasil, contribui para que desigualdades entre negros e brancos
sejam mantidas. Na escola, ela diz que isso pode ser notado tanto na formação dos
professores, que por falta de preparo não incentivam o estudo de conteúdos curriculares

que façam referência à identidade negra, como também pela perpetuação de estereótipos
negativos contra as pessoas negras.
Perto da meta Em 2019, segundo a Pnad Contínua Educação, a taxa de brasileiros
com 15 anos ou mais que não sabia ler ou escrever um bilhete simples ficou em 6,6% —
percentual que fica próximo da meta de 6,5% que deveria ter sido cumprida em 2015. Isso
significa que o país ainda tem 11 milhões de analfabetos, apesar de pouco mais de 200
mil pessoas terem deixado essa estatística de 2018 para 2019. Entre as regiões, o
Nordeste tem a maior taxa (13,90%).

Veja mais em https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/15/analfabetismo-entre-negros-e-quase-tres-vezesmaior-do-que-entre-brancos.htm?cmpid=copiaecola

Texto 7
CAUSAS PARA O ANALFABETISMO
Evasão escolar
A evasão escolar pode ser considerada um dos principais fatores para o analfabetismo no
Brasil. Muitas crianças não ingressam na escola ou simplesmente abandonam para
assumir outras responsabilidade como trabalho infantil e cuidados domésticos. E com
isso, quando crescem perdem o interesse pela alfabetização.
Falta de infraestrutura
Em muitos lugares do Brasil falta estrutura para ter uma escola em condições de abrigar
crianças e jovens para alfabetização. Muitas moram em lugares afastados da escola e
tem sérios problemas com o trajeto.
Preconceito
Muitas pessoas simplesmente abandonam o busca pela alfabetização por passarem por
situações extremas de preconceito e bullying.
Veja
Mais
em:
https://noticiasconcursos.com.br/educacao/analfabetismo-nobrasil/#:~:text=A%20evas%C3%A3o%20escolar%20pode%20ser,perdem%20o%20interesse%20pela
%20alfabetiza%C3%A7%C3%A3o.

TEMA DE REDAÇÃO
TEXTO 1
ANALFABETISMO - Atinge uma grande parte da população
O analfabetismo no Brasil é muito grande, o país tem milhões de analfabetos acima dos
15 anos de idade.
Esse alto índice é provocado pelos modelos antigos de educação, sem modificações, que
não permite a criatividade dos indivíduos, provocando insegurança e insatisfação pessoal.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o analfabetismo
no Brasil afeta 7,0% da população brasileira, o que corresponde a 11,5 milhões de
pessoas (números de 2017). No entanto, o Plano Nacional de Educação pretende zerar o
analfabetismo no Brasil até 2024.
Analfabetismo funcional - É classificado como analfabeto funcional um indivíduo que
não consegue entender pequenos textos. Esses indivíduos, mesmo sendo capazes de ler
alguns textos, não desenvolveram a capacidade de interpretação e realização
de operações matemáticas simples.
Ações contra o analfabetismo no Brasil
O Brasil apresenta vários problemas na área da educação. A solução para isso passa pela
construção de novas unidades de ensino até o financiamento educacional.
De acordo com professores, as técnicas aplicadas para a alfabetização dos alunos no
Brasil são arcaicas. A forma usada para ensinar a ler e escrever é baseada na cópia e
memorização excessiva, impossibilitando o desenvolvimento da criatividade.

O financiamento da educação infantil é outra questão importante. Desde os anos 90,
com as mudanças implementadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, cada
município ficou responsável pelos primeiros anos escolares. Essa ação do governo
provocou desigualdade no ensino básico, pois nem todos os municípios têm a mesma
arrecadação, o que influencia na qualidade do ensino.
Estimular a leitura e a escrita entre a população adulta é um das ações que pode
amenizar os números a respeito do analfabetismo no Brasil. A democratização do acesso
aos bens culturais a todas as classes sociais da população também é importante para
diminuir esse problema. Além disso, ações contra a evasão escolar podem ajudar a reduzir
esses números.
Evasão escolar - Evasão escolar é quando um aluno deixar de frequentar o ensino por
algum motivo. Esse problema é muito comum no Brasil e atinge principalmente os alunos
que estão no Ensino Médio. As causas para esse abandono são diversas. Nos últimos
anos, pesquisas sobre o assunto revelam que o bullying tem sido um dos principais
motivos para a evasão escolar.
Consequência - O alto índice de analfabetismo no Brasil provoca grandes problemas ao
país e ao indivíduo. A exclusão social e a falta de capacitação profissional são alguns
deles. Em uma sociedade em que o preconceito ainda é uma questão enfrentada
diariamente por muitos, é muito difícil para um adulto solicitar ajuda para preencher um
formulário ou ler uma simples placa do ônibus, por exemplo. Já o Brasil perde também na
economia, pois se esse cidadão não está qualificado para entrar no mercado de trabalho,
consequentemente não pode pagar impostos que contribuem com o crescimento e
desenvolvimento do país.
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/analfabetismo-nobrasil
TEXTO 2
Brasil é o 8° país com mais adultos analfabetos do mundo
De acordo com levantamento divulgado
pela Unesco, o Brasil possui a oitava
maior
população
de
adultos
analfabetos. São cerca de 14 milhões
de pessoas.
A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios
(Pnad),
com
dados
coletados e m 2012, mostra que a taxa
de analfabetismo da população com 15
anos ou mais teve alta entre 2011 e
2012, passando de 8,6% para 8,7%.
Fonte: https://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-maisadultos-analfabetos-do-mundo/

TEXTO 3
Analfabetismo no século 21
"Um cara que não sabe ler é
um cego da vida", resume José
Webson da Silva, 22, sobre sua
própria condição. Meio sem jeito, ele
fala de sua vida em busca das letras
e dos números que faltam no dia a
dia. Como tantos conterrâneos, esse
pernambucano de Palmares tinha 17
anos quando fez a travessia para o
Sudeste para tentar a vida na quinta
maior cidade do mundo: São Paulo, a
terra das promessas. Mesmo sendo a mais rica do país, é uma metrópole cheia de
histórias de gente que não sabe ler nem escrever um bilhete.
Webson já perdeu emprego porque não conseguiu preencher a ficha do processo
seletivo, só enviava áudios pelo WhatsApp e chegou a ficar perdido na estação Sé do
metrô porque não entendia as placas. Até quatro meses atrás, quando voltou a estudar,
ele só lia quatro palavras: vaca, tatu, macaco e uva --herança ainda da primeira cartilha.
Agora, Webson quer sair da estatística que aponta que 17% dos jovens entre 15 e 24 anos
são analfabetos ou analfabetos funcionais (que não compreendem textos simples). O
número alarmante, colhido pelo Instituto Paulo Montenegro em parceria com o Ibope e
divulgado neste ano, faz parte do Índice Nacional de Analfabetismo Funcional (Inaf),
criado para aferir o grau de alfabetização dos brasileiros.
Fonte: www.uol/educacao/especiais/escolaridade-zero
TEXTO 4

Fonte:
https://www.humorpolitico.com.br/admin/brasilentre-os-primeiros-do-mundo-em-numero-deanalfabetos/

TEXTO 5
Analfabetos, idosos e o acesso ao Poder Judiciário em tempos de pandemia
Natalia Carolina Verdi
A pandemia da covid-19 trouxe à tona uma série de problemáticas até então não
percebidas ou não enfrentadas, ao menos por boa parte da população.
Uma delas, observada e considerada em especial neste texto, é com relação ao
elevado número de analfabetos e de idosos brasileiros, contextualizados aqui como
sujeitos de direitos que demandarão por seus direitos em processos com atos judiciais
que serão cada vez mais virtuais e que ocorrerão com a utilização cada mais maciça de
recursos tecnológicos, em um contexto de pandemia.
Desde que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde a situação
desencadeada pelo novo coronavírus, autoridades e responsáveis pelos mais variados
setores do mundo inteiro têm buscando por alternativas e por recursos, a fim de que as
atividades da existência humana tenham continuidade.
Neste sentido, a fim de assegurar tratativas efetivas para o caminhar da justiça
brasileira, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, expediu e tem expedido resoluções
que estabelecem como deve se dar a tramitação dos processos judiciais da maneira
mais célere possível, sem que os direitos amparados pela legislação vigente sejam
prejudicados por conta do transcorrer do tempo, diante da impossibilidade da prática de
atos físicos, por conta da recomendação do isolamento social.
As resoluções do CNJ têm em comum, em sua maioria, a orientação para a
utilização de inúmeros recursos digitais, seja para o peticionamento em processos, para
a realização de audiências ou para quaisquer outros atos que se façam necessários,
com regulamentações que valem para serventuários da justiça, partes e advogados.
As inovações trazidas pelas resoluções, oriundas da realidade de que os direitos
precisam continuar a ser perseguidos e de que os processos continuem tramitando,
defrontam-se com os dados demográficos brasileiros referentes aos índices de
analfabetos e de idosos.
Fonte: https://www.migalhas.com.br/depeso/329478/analfabetos-idosos-e-oacesso-ao-poder-judiciario-em-tempos-de-pandemia

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A questão do analfabetismo 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.

