
ENEM – PRINCIPAIS TEMAS DE REDAÇÃO

COMO SELECIONAR OS ARGUMENTOS PARA O TEXTO?

Cuidado com o tema do Enem, trata-se de uma problematização:

Eixo: Educação e Tecnologia

01.Fake News/ Discursos de ódio na internet/ Privacidade na internet

 Grande quantidade de informações existentes na rede;
 Difícil monitoramento das informações veiculadas;
 Guerras e conflitos civis.

02. Dificuldade de inclusão digital nas escolas

 Cultura pautada no mecanismo de transmissão de ideias;
 A grande quantidade de computadores não gera – por si só – educação tecnológica na

busca pelo conhecimento;
 Os centros educacionais precisam estar preparados para esta mudança.

03. Problemas vinculados aos sistemas de educação pública do país

 Ínfimos investimentos governamentais;
 Segregação desse direito assegurado pela Constituição;
 Ausência de cobrança na oferta desse serviço.

04. Bullying nas escolas e cyberbullying

 Facilidade de se noticiar dados e fatos no universo virtual;
 Ausência de normas específicas capazes de coibir esse comportamento;
 Cultura de abuso e discriminação às minorias.

05. Redes sociais como forma de ativismo/ O poder da juventude

 Espaço para a propagação de ideologias e questionamentos socioeconômicos e
políticos;

 Local para a criação de debates acerca de um dado assunto;
 Respeito e tolerância devem coexistir no espaço virtual (Liberdade de Expressão)



06.O valor da educação para as transformações sociais/ O poder transformador do trabalho/
Analfabetismo no Brasil

 Redução da desigualdade social
 Movimentação da economia no Brasil
 Qualificação da mão de obra e preparo para o mercado de trabalho

07. O esporte como ferramenta de inclusão social

 Construção da educação e da cidadania
 Redução da violência e da criminalidade
 Rompimento de um ciclo de marginalidade

08. O poder transformador da leitura

 Cultura de não leitores
 Incentivo à compra da tecnologia
 Alto custo do livro

Dica: Contexto da Guerra Fria



Eixo: Saúde Pública

08. Desafios enfrentados no acesso à saúde pública

 Inoperância estatal
 Falta de aparelhos tecnológicos para o auxílio a procedimentos médicos
 Dificuldades no atendimento prestado pelo SUS

09. Saúde mental (Depressão e suicídio/ vício em games)

 Inoperância estatal
 Sociedade capitalista criadora de um imediatismo
 Impactos desencadeados pela mídia
 Acesso fácil à tecnologia

10.Automedicação no Brasil

 Inoperância estatal
 Falta de acesso a um plano privado de saúde
 Demora no atendimento
 Cultura de transgressão à lei

11. O aumento de DST’S entre jovens/ Epidemia da Aids no Brasil

 Inoperância estatal
 Falta de orientação educacional proporcionada no contexto educacional escolar e pela

mídia
 Difícil atendimento médico às camadas com menor poder aquisitivo
 Ignorância popular

12. Ditadura da Beleza

 Inoperância estatal
 Influência da Mídia
 Indústria da beleza e do consumo

13. Obesidade infantil/ Alimentação no espaço escolar

 Adoção do modelo de vida de uma cultura norte-americana
 Influência da Mídia
 Rapidez dos processos desencadeados pelo sistema capitalista



14. Obstáculos para a doação de órgãos no país

 Falta de políticas públicas de incentivo a essa prática
 Instituições religiosas em conflito com o Estado
 Falta de conhecimento da população

15. Terceira Idade

 Dificuldade de inclusão dessa parcela populacional ao mercado de trabalho
 Difícil acesso médico-hospitalar
 Maus tratos e abandono

16. Tabagismo na adolescência

 Influência do cinema das décadas de 40 a 60
 Inversão de valores
 Ausência de políticas estatais de combate em conjunto com escolas e mídia

17.Legalização do aborto/ Maternidade precoce

 Redução das taxas de aborto clandestino
 Segurança à vida da mulher
 Minimização de gastos com a recuperação da saúde da mulher

Dicas: Rompimento do Contrato Social (Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau)

Constituição Federal de 1988



Eixo: Violência e criminalização

18. Abuso e exploração sexual infantil

 Ineficácia policial
 Cultura de impunidade
 Flexibilidade das leis

19. Inoperância do sistema policial no combate à violência

 Despreparo policial no combate às facções criminosas
 Descontrole crescente do tráfico e da violência
 Fácil acesso a drogas e armas

20. Sistema Prisional

 Espaço não ressocializador do comportamento humano
 Fácil acesso a armas e drogas nesses espaços
 Não há cumprimento da pena vinculado a práticas sociais e educativas

21. Violência no contexto escolar

 Professor como mero transmissor do conhecimento
 Ausência de leis nesse espaço
 Inversão de valores



Eixo: Economia e Sociedade

22. Os impactos da Imigração

 Entrada ilegal de estrangeiros nos países
 Escravidão moderna
 Crescimento da xenofobia

23. Xenofobia

 Ameaça a vagas de emprego
 Possível aumento da criminalidade
 Inaceitação quanto a culturas diferentes

24.Escravidão Moderna

 Exploração da mão de obra com pouca ou nenhuma escolaridade
 Ineficácia dos sistemas de fiscalização trabalhista
 Difícil identificação das zonas de exploração

25.A população em situação de rua (Minorias)

 Reflexo da desigualdade
 Elevados índices de desemprego
 Marginalização das minorias em um processo de crescimento desordenado dos

grandes centros urbanos



Eixo: Transporte e Sociedade

26. Mobilidade urbana

 Crescimento desordenado das cidades
 Não investimento em segurança e transportes alternativos
 Qualidade insatisfatória dos transportes públicos



Eixo: Cultura e Sociedade

27. Preconceito Linguístico

 Sobreposição da norma culta à norma coloquial
 Histórico de segregação em torno da Língua Padrão
 Desrespeito às variantes regionais

28. Homofobia e a luta pela aquisição de direitos

 Santa Inquisição
 Grécia antiga e a reversão de conceitos sociais
 Desrespeito aos direitos humanos e sociais

29. Novos conceitos de família

 Famílias não apenas monoparentais
 Ingresso da mulher no mercado de trabalho
 Famílias não mais baseadas em traços religiosos e patriarcais

30. Adoção

 Crianças recém – nascidas ou brancas
 Histórico familiar desprovido de marginalização
 Não escravização de crianças

31. Memória e patrimônio público

 Preservação da arte e da cultura
 Assegurar os conhecimentos de história e de sociedade
 Resgate de memória da população

32.Democracia e seus desdobramentos

 Cenário de crise econômica e política
 Importância do voto
 Desafios à consolidação da democracia



Eixo: Economia e Meio Ambiente

33. Desequilíbrio ambiental/  Lixo, consumismo e sustentabilidade

 Imposição do sistema capitalista e indústria do consumo
 Produtos obsoletos
 Educação social

34. Índios no século XXI

 Conflitos entre índios e fazendeiros
 Tentativa e manutenção de sua cultura
 Demarcação da FUNAI


