
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

De acordo com a matriz de avaliação da prova de Redação
do Enem, a quinta e última competência a ser avaliada nos
textos dos participantes é a elaboração de uma proposta de
intervenção para o(s) problema(s) abordado(s) que respeite
os direitos humanos. Isso significa que o participante deve
não apenas problematizar o tema, refletindo criticamente a
seu respeito, mas também deve sugerir ações que possam
amenizar ou solucionar os problemas apresentados.



A proposta de intervenção deve ser convincente e deve
estar relacionada com a tese apresentada na introdução e com
os argumentos apresentados no desenvolvimento do texto. É
extremamente importante que haja conexão, coerência entre os
problemas discutidos no texto e a maneira como o autor procura
solucioná-los ou amenizá-los.



Para elaborar um boa proposta de intervenção, os participantes
devem recorrer aos conhecimentos adquiridos ao longo de sua
formação sobre as mais diversas áreas do saber, os quais são
exaustivamente debatidos nas escolas. É preciso que o participante
deixe claro que é um cidadão crítico e reflexivo e que, mais do que
saber apontar problemas, ele sabe também o caminho para
solucioná-los.

Além disso, a intervenção deve considerar a diversidade
sociocultural e deve ser coerente com a realidade, ou seja, se ela é
exequível (possível de ser proposta e efetivamente realizada), se
ameniza os problemas a curto, médio e longo prazo.



A proposta de intervenção deve respeitar os direitos
humanos, sobretudo o direito à vida, à liberdade. Isso significa
que nenhuma forma de violência deve ser considerada como
proposta, mesmo que, individualmente, o autor acredite que
esse seja o caminho.



Para elaborar sua proposta de intervenção, procure responder
às seguintes perguntas:

1.O que deve ser feito? AÇÃO
2.Quem deve fazer? AGENTE
3.Como deve ser feito? MEIO/MODO
4.Quais objetivos pretendo alcançar com essas ações?

FINALIDADE



Atenção: se o participante sugerir que as pessoas precisam ter
“mais consciência”, ele deve indicar de que maneira e por quem
ela deve ser feita: Panfletos? Redes sociais? Rádio? Jornais e
revistas (TV, impresso, digital)? Caso o autor não detalhe como a
conscientização deverá ser feita, a proposta ficará apenas no
campo das ideias, quando deveria ser posta em prática.



EXEMPLOS DE PROPOSTAS NOTA MIL
Tema: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado AGENTE proteger as
mulheres da violência, tanto física quanto moral AÇÃO, criando campanhas
de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais
severas para aqueles que não as cumprem MEIO/MODO. Some-se a isso
investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores
AÇÃO, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o
bem-estar da sociedade como um todo FINALIDADE.” – Izadora Furtado



Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil

De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os
abusos da publicidade, algumas medidas devem ser tomadas. O governo
AGENTE deve investir em políticas públicas que atuem como construtoras
de uma ‘consciência mirim’ AÇÃO, através de meios didáticos MEIO/MODO
a fomentar a imaginação da criança, orientando-a na recepção de
informações que a cercam FINALIDADE. Em adição, os pais AGENTE devem
estar atentos aos elementos apropriados pelos seus filhos em propagandas
AÇÃO, estimulando o espírito crítico deles MEIO/MODO, a contribuir para a
futura cidadania que os espera FINALIDADE.



Tema: Os efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Infere-se que quando o motorista está alcoolizado está colocando
em risco sua vida e de outras pessoas, por isso deve deixar de lado
seu caráter Macunaíma e pensar no bem cotidiano. Cumpre ao
governo AGENTE aumentar a fiscalização AÇÃO para garantir o
cumprimento da lei FINALIDADE. Cabe aos pais AGENTE educar seus
filhos AÇÃO através de seu próprio exemplo MEIO/MODO. Cabe aos
donos de bares AGENTE e boates incentivar seus clientes a ir para
casa de táxi AÇÃO. Assim, o Brasil será referência mundial em
educação no trânsito FINALIDADE.”– Aline Abbud
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