Enem 2011
O fim do Grande Irmão
Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o
Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu
romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania
vem se tornando realidade. Com a televisão e, principalmente, a internet, somos influenciados
– para não dizer manipulados – todos os dias.
Tal influência ocorre, majoritariamente, através da mídia e da propaganda. Com elas,
padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade,
muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios.
Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo
computador, acreditando no que foi publicado, sem o devido questionamento da veracidade
dos fatos apresentados.
Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se tornam os
principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um
perfil virtual com acesso imensurável a todo o tipo de informações. Por isso, diversas empresas
e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos
quais impõe sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis
e suscetíveis à manipulação virtual.
Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o
conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos
usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso
indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores,
servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas
personalidades, como ocorre com Hugo Chaves em sua ditadura na Venezuela e
comprometendo outras, com falsas denúncias, por exemplo.
Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando a um maior controle da
internet. A implantação, na grade escolar brasileira, do estudo dessas novas tecnologias de
informação, incluindo as redes sociais, e a, consequente, formação crítica dos brasileiros, seria
um bom começo. Só assim, poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um
futuro livre do controle e da alienação.

Fonte: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/guia_participante_redacao_enem2012.pdf

Enem 2012

Imigração no século XXI: sinônimo de desenvolvimento
Diferentemente do que ocorreu em séculos passados durante o processo de
colonização, o Brasil, no século XXI, destaca-se no cenário mundial por atuar como área de
atração populacional. Tal interesse pela residência no país é resultado de sucessivas
conquistas, as quais foram benéficas para o reconhecimento da nação pelo mundo. Nesse
cenário, as políticas relacionadas ao desenvolvimento expressivo devem ser prosseguidas, na
tentativa de tornar a migração um fator positivo e proporcionar a diversidade.
O movimento migratório para o Brasil apresenta como um dos fatores motivadores a
maior estabilidade política alcançada. Diante de um cenário mundial de crises, conflitos e
desequilíbrios, vários indivíduos de diversas partes do mundo buscam se instalar no país a fim
de ter acesso a condições mais dignificáveis de vida. Um dos grandes responsáveis por esse
cenário é o papel de liderança e representatividade que o Brasil assume em órgãos como o
Mercosul, o FMI e a ONU.
Outro fator relacionado à imigração para o país envolve aspectos sociais. A educação e
a saúde são elementos fundamentais nesse processo. Por meio delas, os índices de pobreza e
analfabetismo reduzem, e grande parte da população tem acesso à estabilidade financeira e
qualidade de vida. A partir disso, o Brasil adquire estabilidade social e inverte o papel de
fornecedor de profissionais qualificados, os quais procuravam os centros de poder como a
Europa e os Estados Unidos.
Diante do cenário benéfico e atrativo no qual o Brasil se encontra, é necessário que a
continuidade e a qualidade das políticas que promovem a imigração positiva sejam
prosseguidas. Isso pode ser feito por meio de investimentos em setores como a educação e a
saúde, assim como a criação de órgãos que proporcionem o controle da entrada de migrantes
e que deem assistência a esses. Feito isso, a diversidade populacional e o desenvolvimento
serão promovidos.
Fonte: A Redação no Enem 2013: Guia do Participante.
Disponível em
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_participante_redacao_enem_2013.pdf

Enem 2014
(Sem título)
"A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável
aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o
debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos.
Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas
publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua
formação, com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais.
Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem
influir nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e
a saúde das crianças. Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertados pelas
grandes redes de lanchonetes, por exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito
calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças, interessadas nos prêmios. Esse aumento da
ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças como
a obesidade.
Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo
desde a mais tenra idade. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os
hábitos comportamentais de muitas crianças que, para conseguir acompanhar as novas
brincadeiras dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Quando esses não
podem compra-los, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas por parte dos outros,
podendo também ser excluídas de determinados círculos de amizade, o que prejudica o
desenvolvimento emocional e psicológico dela.
Em decorrência disso, cabe ao Governo Federal e ao terceiro setor a tarefa de reverter
esse quadro. O terceiro setor – composto por associações que buscam se organizar para
conseguir melhorias na sociedade – deve conscientizar, por meio de palestras e grupos de
discussão, os pais e os familiares das crianças para que discutam com elas a respeito do
consumismo e dos males disso. Por fim, o Estado deve regular os conteúdos veiculados nas
campanhas publicitárias, para que essas não tentem convencer pessoas que ainda não têm o
senso crítico desenvolvido. Além disso, ele deve multar as empresas publicitárias que não
respeitarem suas determinações. Com esses atos, a publicidade infantil deixará de ser tão
prejudicial e as crianças brasileiras poderão crescer e se desenvolver de forma mais saudável."
Fonte: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/05/leia-redacoes-do-enem-que-tiraram-nota-maxima-no-examede-2014.html

