68
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa
sobre o tema A VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 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.
TEXTO I

Escolas com infraestrutura ruim, formação inicial que não prepara para a realidade da sala de
aula, formação continuada pífia, rotinas desgastantes, falta de valorização da educação por pais e
alunos.
Na
última
coluna
(https://educacao.uol.com.br/colunas/priscilacruz/2017/06/07/teremosprofessores-no-futuro.htm), falamos sobre a dificuldade de atrair jovens
para a carreira docente, o que compromete o futuro da educação brasileira e do próprio país, e de
como esse não é um problema que afeta apenas o Brasil, uma vez que a Inglaterra, por exemplo, vem
passando por crise semelhante. Discutimos, claro, a dimensão salarial como um dos maiores
entraves para seduzir jovens que queiram se dedicar à docência. Hoje, quero falar daqueles que
estão na profissão e têm que lidar, dia após dia, com condições bastante adversas para seguirem na
carreira – condições essas que extrapolam os ganhos financeiros.
Em 2014, a Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizado (Teaching and Learning
International Survey – Talis) (http://portal.inep.gov.br/pesquisa-talis), da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),mostrou que apenas 40% dos professores
brasileiros do ensino fundamental trabalham em regime de dedicação exclusiva --porcentagem bem
abaixo da média dos outros países, que era de 82%. O Brasil é o último colocado, sendo a Coreia do
Sul, com 99,3%, o primeiro. Além disso, nossos docentes estão entre aqueles que mais gastam as suas
horas semanais em sala de aula: enquanto nos outros países essa média é de 19 horas, aqui chega a
25 horas. Nossa taxa é 24% maior do que a dos outros trinta países participantes da Talis. O estudo
contabilizou dados de 100 mil professores. A mesma pesquisa também mostrou que os docentes
brasileiros estão entre os que mais se deparam com questões de indisciplina e viol ência no contexto
escolar. Das 34 nações participantes da Talis, apenas no Brasil, no México e na Malásia foi
registrada uma taxa superior a 10% de diretores que vivenciam casos de roubo e depredação
semanalmente em suas unidades de ensino.
Além disso, o docente brasileiro investe 20% do seu tempo em sala de aula tentando manter a
ordem entre os alunos, taxa bastante acima do índice dos outros países, que é de 13%. Nesse
contexto de estresse e fadiga, muitos adoecem. O absenteísmo docente é uma questão seríssima em
praticamente todas as redes de ensino do país. Um estudo realizado em três Estados (Espírito Santo,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e no Distrito Federal pelo Conselho Nacional de Secret ários de
Estado da Administração (Consad)revelou (http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/201510/saude-do-professoresta-ligada-boas-condicoes-de-trabalho-diz-cnte), em 2014, a ligação entre
condições de trabalho e saúde docente.
Entre as quatro unidades da federação analisadas, as secretarias de Educação registraram o
maior índice de servidores afastados por doença em Santa Catarina e no Distrito Federal --neste,
58% dos trabalhadores da área afastaram-se de suas funções pelo menos uma vez no período de um
ano. Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) apresentou, em 2012, a
pesquisa
"Trabalho
Docente
na
Educação
Básica
no
Brasil"
(http://www.gestrado.net.br/images/pesquisas/5/SinopseSurveyNacional_TDEBB_Gestrado.pdf)
realizada com quase 9.000 professores. Entre os resultados, o estudo constatou que inflamações das
vias respiratórias (17,4%), doenças psicológicas como depressão e síndrome do pânico (14,3%) e
estresse (11,7%) estão entre as mazelas que mais afetam os docentes das redes públicas brasileiras.
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Adaptado: https://educacao.uol.com.br/colunas/priscila-cruz/2017/06/21/professor-nao-tem-que-sernem-vitima-nem-heroi.htm

TEXTO II
Professor ganha em média R$ 3.335 na educação básica
Os professores da educação básica pública - da creche ao ensino médio - ganhavam, em média,
R$ 3.335 no País, em 2014, segundo levantamento divulgado ontem pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Especialistas alertam, porém, que o dado da média é pouco
revelador sobre a realidade docente, já que desconsidera as enormes diferenças salariais entres as
redes ( federal, estadual e municipal) e o estágio da carreira, entre outros fatores.
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Professor não tem que ser nem vítima nem herói

A rede municipal, que concentra 59% dos professores da educação básica, é a que tem a menor média
salarial, de R$ 3.116,35 por carga horária de 40 horas semanais. Nos colégios estaduais, a média é de R$
3.476,42. Já na rede federal, que emprega só 1,3% dos professores, a média é de R$ 7.767,94.
O levantamento foi feito pelo cruzamento de dados do Censo Escolar de 2014 e a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego. Não foi considerado só o salário, mas
também bonificações, gratificações, adicionais extraordinários, etc. O 13.º não é incluído.
A média salarial nacional, segundo o levantamento, era quase duas vezes o valor do piso nacional fixado
para 2014 (de R$ 1.697,39) - na época, ao menos três Estados não cumpriam o valor instituído como base.
"Qualquer número médio em educação, especialmente em um país com características tão diversas
como o Brasil, não diz muito. Essa média salarial coloca no mesmo lugar, por exemplo, professores em início
e com 20 anos de carreira", avalia a diretora do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. "Não
adianta criar números fantasia. É preciso encarar a realidade."
Daniel Cara, da Campanha pelo Direito à Educação, diz que a média "esconde" as desigualdades. "Temos
de trabalhar com a distribuição, ver qual é a faixa salarial em que mais professores estão. E saber quanto
ganham nas áreas mais remotas, que são as com maiores dificuldades educacionais." Segundo o
levantamento, a rede estadual do Mato Grosso tem o menor salário médio: R$ 1.196,44.
Apesar das ressalvas dos especialistas, o Inep afirma que as informações são importantes e podem
contribuir para o debate sobre a carreira docente e a formulação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (Caqi) dispositivo que indica o financiamento necessário, calculado por estudante, para a melhoria da qualidade
da educação e que deveria ter sido implementado em junho de 2016, segundo previa o Plano Nacional de
Educação.
O plano também prevê que, até 2024, todos os docentes tenham rendimento médio igual ao de
profissionais com mesma escolaridade. Em 2015, segundo o IBGE, o professor da educação básica recebia
metade (52,5%) do salário de outros profissionais com ensino superior. Para especialistas, isso faz com que
jovens talentosos desistam do magistério e migrem para carreiras mais rentáveis.
Fonte: Folha de São Paulo

TEXTO III

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O
NOVO MODELO DE INFÂNCIA 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. “Ao brincar, as crianças entram em contato consigo mesmas e com o mundo”
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Texto II
Em entrevista, Renata Mirelles critica o excesso de atividades de algumas
crianças e a falta de tempo para brincar
O que me move é o encanto”. É dessa maneira que a educadora Renata Meirelles fala sobre sua
aproximação com o universo das brincadeiras infantis. Ainda na época da graduação, quando cursava
Educação Física, a especialista se interessou pelo brincar e decidiu investigar o tema a partir de seus
principais atores, as crianças. “A ideia era ir além dos livros e teorias e estabelecer relação com a infância
viva”, conta.
Renata decide então viajar para a Amazônia e registrar as brincadeiras de crianças de comunidades
indígenas e ribeirinhas. A experiência seria a base de um projeto ainda maior que estava por vir. Em 2012 e
2013, acompanhada do marido e documentarista David Reeks e dos dois filhos, a educadora chega a outras
catorze comunidades brasileiras para conhecer suas formas de brincar. Nascia assim o Programa

Territórios do Brincar, com correalização do Instituto Alana.
Em entrevista ao Carta Educação, a educadora fala sobre o brincar e sobre a sua import ância para o
desenvolvimento das infâncias: “a brincadeira permite às crianças acessarem quem elas são, o que elas
querem e como vão se relacionar com o mundo. Só que, para isso, é preciso garantir a elas o ócio, o nada;
acreditar que elas são capazes de gerenciar seu tempo”, coloca ao reconhecer que algumas crianças vêm
sofrendo um sufocamento do excesso de atividades cotidianas.
Adaptado: http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/ao-brincar-as-criancas-entram-em-contato-consigomesmas-e-com-o-mundo/

Texto III
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A questão da infância no Brasil hoje
As crianças brasileiras estão em toda parte. Nas ruas, à saída das escolas, nas praças, nas praias.
Sabemos que seu destino é variado. Há aquelas que estudam, as que trabalham, as que cheiram cola, as
que brincam, as que roubam. Há aquelas que são amadas e outras, simplesmente usadas. Seus rostinhos
mulatos, negros, mestiços enfim, desfilam na televisão, nos anúncios da mídia, nos rótulos dos mais
variados gêneros de consumo. Não é a toa que o comércio e a indústria de produtos infantis vêm
aumentando progressivamente sua participação na economia nacional, assim como a educação prim ária
tanto quanto o combate a mortalidade infantil são permanentes temas da política nacional. O bem estar
e o aprimoramento das relações pais e filhos são assunto constante de psicólogos, sociólogos,
psicanalistas, enfim, de especialistas que além de trazer uma contribuição inédita para a melhor inserção
da criança na sociedade.
No mundo atual, essas mesmas crianças passaram de reis a ditadores. Muitas de suas atitudes parecemnos incompreensíveis. Quase hostis. Uma angústia sincera transborda das interrogações que muitos de nos
se faz sobre o que seja a infância ou a adolescência. E como se as tradicionais cadeias de socialização
tivessem, hoje, se rompido. Socialização na qual os laços de obediência, de respeito e de dependência do
mundo adulto, acabaram sendo trocadas por uma barulhenta autonomia. Influência da televisão? Falta de
autoridade dos pais? Pobreza e exclusão social de uma imensa parcela de brasileiros? Mais. E se tudo isso
secretasse, nas margens da sociedade, uma brutal delinquência juvenil, ou, mesmo se entre as famílias mais
equilibradas nas quais a presença dos pais e o excesso de amor substituem a educação, gerando um
profundo mal estar feito de incompreensão e brigas?
Ora, essa quase onipresença infantil nos obriga, pois, a algumas questões. Terá sido sempre assim ? O
lugar da criança negra na sociedade brasileira terá sido sempre o mesmo ? Como terá ela passado do
anonimato para a condição de cidadão, com direitos e deveres aparentemente reconhecidos ? Numa
sociedade desigual e vincada por transformações culturais, teremos, ao longo dos tempos, recepcionado
nossas crianças da mesma forma ? Sempre choramos, do mesmo jeito, a sua perda? Que marcas trazem as
crianças de hoje, daquelas que as antecederam no passado? Mas há, também, questões mais contundentes
tais como, por que somos insensíveis às crianças negras que mendigam nos sinais? Por que as altas taxas de
mortalidade infantil pouco nos interessam? Essas respostas, entre tantas outras, só a historia pode dar. Não
será a primeira vez que o saudável exercício de « olhar para traz » irá ajudar a iluminar os caminhos que
agora percorremos, entendendo melhor o porquê de certas escolhas feitas por nossa sociedade.
A pobreza e a falta de escolarização da criança brasileira, ao longo de sua hist ória, tornam as teses
europeias absolutamente inadequadas face às realidades de uma sociedade onde, como explica “uma
menina de rua”, “sonhos não enchem a barriga”! A divisão da sociedade, velha divisão dos tempos da
escravidão, entre os que possuem e os que nada têm, só fez agravar a situação dos nossos pequenos.
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A historia da criança feita no Brasil não se distingue daquela dos adultos. Ela é feita, pelo contrário, à
sombra daquela dos adultos. No Brasil, foi entre pais, mestres, senhores e patrões, que pequenos corpos
tanto dobraram-se à violência, às humilhações, à força quanto foram amparados pela ternura os
sentimentos familiares os mais afetuosos. Instituições como as escolas, a Igreja, os asilos e posteriores
FEBENS e Fundação Casa, a legislação ou o próprio sistema econômico fizeram com que milhares de
crianças se transformassem, precocemente, em gente grande. Mas não só. Foi a voz dos adultos que
registrou, ou calou, sobre a existência dos pequenos, possibilitando ao historiador escrutar esse passado
através de seus registros e entonações: seja através das cartas jesuíticas relatando o esforço de catequese
e normalização de crianças indígenas, ou a correspondência das autoridades coloniais sobre a vida nas
ruas, pano de fundo para as crianças mulatas e escravas. Seja através das narrativas dos viajantes
estrangeiros, os textos de sanitaristas e de educadores, os Códigos de Menores, os jornais anarquistas, os
censos do IBGE ou etc.
http://historiahoje.com/a-questao-da-infancia-no-brasil/

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O
CONFLITO DE GÊNEROS NA SOCIEDADE BRASILEIRA, 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.
Texto I
Accenture quer equidade de gêneros até 2025
Além de uma força de trabalho, com 50% de mulheres e 50% de homens, at é 2025, a Accenture quer
ampliar a porcentagem global de diretoras para 25%, até 2020
São Paulo – Com mais de 10.000 funcionários no Brasil e 411.000 em 120 países, a Accenture traçou
uma meta ambiciosa para 2025: atingir a equidade de gêneros na companhia até 2025.
Atualmente, a empresa emprega 150.000 mulheres, quase 40% da força de trabalho global, resultado de
iniciativas feitas ao longo dos últimos anos para encontrar e reter as profissionais.
Entre as ações, balizadas por um programa global de liderança executiva, criado h á seis anos, está a
promoção das mulheres mais experientes da empresa para cargos estratégicos, além de declarar metas
claras e mensuráveis para ampliar o número de colaboradoras.
Houve ainda o lançamento de treinamentos de qualificações dedicados às mulheres, como o Women
in Technology, dedicado a acelerar a carreira delas para cargos especializados de grande demanda e
pouca oferta.
http://exame.abril.com.br/negocios/accenture-quer-equidade-de-generos-ate-2025/
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Texto II
Em seu quarto ano, a "Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade", do Itaú Cultural, volta os olhos
para o preconceito e a representatividade de artistas transexuais. Isso porque a discussão de gênero hoje em
dia estaria muito "à flor da pele", afirma Carlos Gomes, coordenador do Núcleo de Artes cênicas da
instituição e um dos responsáveis pela programação. "Acho que a gente teve alguns avanços e as pessoas se
sentiram mais à vontade de falar de sua identidade de gênero. Assim, uma outra parcela mais
preconceituosa da sociedade foi ganhando espaço e o conflito, antes mais arraigado, tomou corpo." É em
parte o que ilustra "No Soy Maricón", espetáculo que abre a programação terça (13).
A peça do grupo mineiro Toda Deseo emula um show no qual quatro travestis contam suas histórias. De
início, as personagens dublam músicas com humor (como num show de drag queens), mas a comicidade vai
dando lugar ao drama quando o áudio que interpretam se transforma em vozes de travestis reais, narrando
situações de violência e repulsa que vivenciaram. O preconceito e a aceitação também são o mote de
"Filosofia na Alcova", adaptação do texto do Marquês de Sade feita com marionetes pela companhia mineira
Pigmalião Escultura que Mexe, e "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", em que a atriz transexual
Renata Carvalho vive uma Jesus transgênero.
Na sexta (23), um projeto da performer Bruna Kury debate o fetichismo na pornografia. "Pornopirata" é
uma banca de vendas dos chamados filmes "póspornô". A ideia é questionar os padrões de beleza e de gênero
presentes nas produções eróticas. Outras questões discutidas na mostra são a intersexualidade (quando
uma pessoa não é totalmente do sexo masculino nem do feminino) e o papel da mulher –tema que não
estava presente nas edições anteriores. A programação teatral domina o festival: são sete peças, seis
performances, dois espetáculos de dança, dois shows, dois workshops, uma mostra de curtas-metragens,
debates e programação infantil. Mas, de acordo com Gomes, todas as atrações mesclam diversas linguagens.
Como as apresentações de Linn da Quebrada, misto de show de música e performance que encerra o
festival no dia 25/6, e do espetáculo musical "#Não Recomendados", que usa canções de Chico Buarque e
Gilberto Gil para questionar valores sociais. A mostra também ocupará, de 14 a 17/6, o Teatro de Contêiner
da Cia. Mungunzá, na Santa Ifigênia: o coletivo Mexa, que trabalha em casa de acolhimento de transexuais,
dará uma oficina sobre gênero e oratória voltada à população do centro paulistano.
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Texto III

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
CAMINHOS PARA A VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA 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.
Texto I
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Ícones da Cultura
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Texto II
Patrimônio Cultural: para reconhecer e valorizar

Política criada por Getúlio Vargas, hoje o patrimônio cultural tem o desafio da diversidade
sociocultural e da cidadania cultural
O que a Cachoeira de Yuaretê (AM), o Círio de Nazaré (PA), as ruínas da Missão Jesuítica de São Miguel
(RS), a cidade de Laguna (SC), a Pedra da Gávea (RJ), o Toque dos Sinos (MG), o Terreiro de Candomblé da
Casa Branca – Ilê Axé Iyá Nassô Oká (BA), o Sítio Santo Antônio (SP), a renda irlandesa (SE), o Centro
Histórico de João Pessoa (PB), o portão do cemitério de Arês (RN), o ofício da viola-de-cocho (MT) e o
Mercado São José (PE) têm em comum?
Todos são patrimônio cultural brasileiro. Trata-se de bens materiais e imateriais reconhecidos pelo
(Iphan) ao longo dos seus mais de 75 anos de política preservacionista.
Conhecer um pouco dessa trajetória e alguns dos seus desafios atuais é fundamental para compreender
quais são as possibilidades e potencialidades de tal política pública e desse conceito para o fortalecimento de
vínculos de identidade e pertencimento sociocultural.
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Adaptado: http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-2/para-reconhecer-e-valorizar/
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