
Desafios da educação no Brasil
Como essa é uma proposta mais ampla, podemos aproveitar o seu estudo
para pensar em várias temáticas que envolvem a educação (que é um dos
principais eixos temáticos do ENEM). Ou seja: ao estudar essa proposta,
estudamos a possibilidade de várias outras.

Recentemente, tivemos um tema ENEM com a palavra-chave “desafio”: “O
desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”, tema do
ENEM digital de 2020.

1. Leitura atenta dos termos da proposta:

● Desafios: problemas, dificuldades, adversidades, obstáculos. Essas
são algumas palavras que podem retomar o termo “desafios” para
evitar repetições exageradas.

● Educação: ensino, instrução, aprendizado, pedagogia,
conhecimento, rede de ensino, escolas. Essas são algumas palavras
que podem retomar o termo “educação” para evitar repetições
exageradas.

● Brasil: sociedade brasileira, país, nação, território brasileiro. Essas são
algumas palavras que podem retomar o termo “Brasil” para evitar
repetições exageradas.

2. O que os textos motivadores nos contam?

● Dados alarmantes do Pisa (Programa Internacional de Avaliação
de Alunos):
"Os maus resultados escolares têm consequências a longo prazo,
com um alto risco de abandono desses jovens e um crescimento
econômico inferior. Alguns países se encontram, inclusive, em um
estado de recessão permanente", alerta o informe. Os benefícios da
luta contra esse fenômeno "superam de longe os custos da
melhoria", afirma a organização.”



● Segundo o texto 1, “mais de 25% dos estudantes têm notas ruins
em matemática, interpretação de texto e/ou ciências, afirma um
relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico)”

● Outros desafios citados: “A OCDE também defende "programas
específicos para os alunos imigrantes, que falam uma língua
minoritária ou que vivam na zona rural, a luta contra os
estereótipos de gênero e a redução das desigualdades de acesso à
educação."

● Ideias do texto 2: “Podemos classificar os desafios da educação
brasileira, no geral, em internos e externos. Os externos são desafios
socioeconômicos, ligados principalmente, à desigualdade de
oportunidades de aprendizagem e de acesso ao ambiente escolar.
Os desafios internos já dizem respeito à estrutura do sistema
educacional em si, as esferas, programas, agentes e os repasses que
ocorrem entre eles.“

● Evasão escolar citada no texto 2: “Em abril de 2017, um estudo
anual do movimento Todos Pela Educação afirmou que 2,46
milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola.”

● Motivos para o baixo desempenho escolar e para a evasão citados
no texto 3:

- baixa renda familiar
- trabalho informal
- distorção idade-série
- discriminação por cor ou gênero
- pouca ou nenhuma escolarização dos responsáveis
- domicílios localizados em zonas longínquas ou rurais
- professores sofrem agressões físicas e verbais

3. Como argumentar em um tema mais amplo?
Aqui, o segredo é escolher um tipo de projeto textual e se manter fiel
a ele. Os textos motivadores listam diversos possíveis argumentos
que podem ser utilizados, então podemos planejar o texto
escolhendo dois deles.

→ Causa x Consequência



→ Problema 1 x Problema 2

→ Problemas da sociedade x Negligência governamental

→ Problemas estruturais x Desatualização dos conteúdos

4. Ideias de repertório:

● Educabilidade - conceito de Paulo Freire: qualidade do que é
educável, ou seja, qualidade de todo o ser humano, pois nossa
característica essencial é o aprimoramento. Estamos em constante
processo de conhecimento, portanto somos sempre incompletos.
Esta ciência de que somos incompletos é importante, pois também
nos posiciona como seres históricos, que têm consciência de que o
mundo está em processo sempre. A escola deve ser um espaço
afetivo e democrático para trazer à tona a característica de
educabilidade. Os seres humanos se educam entre si, mediados pelo
mundo.

● “Another brick in the wall”: “Nós não precisamos de nenhuma
educação. Nós não precisamos de controle de pensamento.” Na
tradução dos polêmicos versos de “Another Brick in the Wall”, a
banda inglesa Pink Floyd critica o sistema de ensino, que funciona
como uma esteira de produção cuja função é padronizar o
pensamento dos jovens, privando-os da liberdade de pensar por si
mesmos. Um filme que trata dessa questão é o “Sociedade dos
poetas mortos”.

● “Sex education”: é sobre um grupo de adolescentes e suas
identidades diversas. Misturando comédia e drama, a série fala sobre
sexualidade, sistema de ensino, saúde mental, racismo, capacitismo,
competitividade, relações familiares tóxicas, bullying, abandono
parental e de vários outros temas que podem ser abordados no
ENEM.

As últimas duas obras são estrangeiras, mas é possível traçar comparações
com a realidade brasileira.


