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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  

2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas.  
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas.  

4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
 4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  

 4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  

 4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.  
 4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. 

 

   
 

TEXTOS MOTIVADORES 
TEXTO I  
 

O Poder Executivo vetou integralmente a proposta que pretendia regulamentar a profissão de historiador. A mensagem de 

veto ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 368/2009, do senador Paulo Paim (PT-RS), foi publicada no Diário Oficial da União desta 

segunda-feira (27). 

O Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União recomendaram o veto por acreditar que o projeto, ao disciplinar a 

profissão de historiador com a imposição de requisitos e condicionantes, restringe “o livre exercício profissional” e fere o princípio 

constitucional que determina ser livre “a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença”. 
 

Requisitos 
A proposta previa o exercício da atividade de historiador a quem tem diploma de curso superior, mestrado ou doutorado em 

história, nacional ou estrangeiro com revalidação; diploma de mestrado ou doutorado obtido em programa de pós-graduação 

reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com linha de pesquisa dedicada à história; 

e profissionais diplomados em outras áreas que comprovarem ter exercido a profissão de historiador por mais de cinco anos a contar 

da data da promulgação da futura lei. 

Entre as atribuições dos historiadores, o texto indicava o magistério da disciplina de história nas escolas de ensino fundamental 

e médio, desde que cumprida a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 1996) quanto à 

obrigatoriedade da licenciatura. 

O profissional da área poderia ainda planejar, organizar, implantar e dirigir serviços de pesquisa histórica; assessorar, 

organizar, implantar e dirigir serviços de documentação e informação histórica; e elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos 

e trabalhos sobre temas históricos. 

Fonte: Agência Senado 

TEXTO II 

Brasil já teve campos de concentração da seca, conheça a história 
No século XX, autoridades construíram "campos de concentração" para evitar que agricultores famintos do Ceará migrassem em massa para 

Fortaleza 

  

Quase ninguém no Brasil se lembra ou sequer conhece esta história, mas ela existiu: no começo do século XX, quando o 

Nordeste vivia – como nos dias de hoje – terríveis secas, as autoridades construíram “campos de concentração” para evitar que 

agricultores famintos do Ceará migrassem em massa para a capital. 

Os registros históricos e os jornais da época descrevem as construções como acampamentos, onde milhares de famílias do 

semiárido eram obrigadas a viver em condições sub-humanas: amontoadas, quase sem comida, em um espaço insalubre, cercado e 

custodiado por guardas. 

As autoridades estaduais chamavam de “campo de concentração”, uma denominação que ainda não era associada ao horror 

do nazismo alemão. 

Os primeiros foram construídos durante a grande seca de 1915 e voltaram posteriormente, durante um ano, em 1932. No 

total, foram sete campos estrategicamente estabelecidos perto das vias ferroviárias que os agricultores do sertão cearense usavam para 

fugir para Fortaleza, capital do estado que hoje sofre sua pior seca em um século. 

As autoridades os vendiam como uma espécie de proteção para milhares de “flagelados”, mas as crônicas sugerem que 

apenas buscavam evitar que se repetisse o episódio vivido na seca de 1877, quando mais de 100.000 camponeses famintos triplicaram 

a população da capital que, nos anos 30, vivia na modernidade e riqueza de sua ‘Belle Epoque’. 

https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-ja-teve-campos-de-concentracao-da-seca-conheca-a-historia/ 

TEXTO III 
 

  De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC -, Ministério da Educação determinará 60% do conteúdo 

programático que todos os discentes deverão, a nível nacional, conhecer. As instituições escolares ficam responsáveis por completar o 

percentual com 40% de conteúdos regionais, que contemplem a realidade dos educandos. Para tanto, importa que, os profissionais da 

educação conheçam a realidade onde vai trabalhar para que possam facilitar a compreensão dos assuntos abordados, ao fazerem uso 

de um ensino contextualizado com a realidade do aprendiz. A esse respeito, logo em seguida será fornecida a pressuposição legal – 

PCNs - fundamentadora do aqui exposto.      

         No ensino da História, o currículo deve considerar as contribuições das diferenças culturais e étnicas para a formação do povo 

brasileiro, especialmente os matizes indígenas, africanos e europeus. Os conteúdos observarão as seguintes determinações:   “[...] a 

difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem 

democrática e a orientação para o trabalho”. (BRASIL, 1997, p. 215) 

 
   

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/secas/


PROPOSTA DE REDAÇÃO ENEM 
 

A partir da leitura dos textos motivadores 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 importância do 
conhecimento histórico para o desenvolvimento de uma sociedade”, 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. 

 


