
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A 

IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO SOCIAL 

BRASILEIRO,  apresentando proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 

e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

“Se as respostas foram dadas e você não faz parte da solução, então é porque o problema é você!.” 
Cecília Meireles 

TEXTO I   

O relacionamento se apresenta hoje como um dos maiores desafios na vida das pessoas. O que nos parece a mais 

primária das ações dos seres humanos tem esbarrado em diversas questões, dificultando principalmente os 

relacionamentos mais íntimos. Por que maltratamos as pessoas de que gostamos, que amamos, que fazem grandes 

sacrifícios na convivência no nosso dia a dia? Tanto como pai, esposo, filhos e amigos? Será que não sabemos, 

não queremos gostar das pessoas ou não deixamos as pessoas gostarem de nós? Será que não gostamos de nós 

mesmos? Será que realmente sofremos de uma baixa autoestima que compensamos nas relações familiares, 

amorosas, na amizade e no trabalho? Parece que uma boa resposta é que não aprendemos a gostar de nós 

mesmos, por mais absurdo que possa parecer. E, dessa forma, não aprendemos permitir que os outros gostem de 

nós a ponto de convivermos de forma saudável e afetiva com os que estão ao nosso redor.  

Tudo em nossa vida é aprendizado e ensino. Só podemos ensinar aquilo que aprendemos. Seja em conteúdos, seja 

principalmente em valores. 

 Ao longo de nossas vidas enfrentamos situações complicadas, que colocam em cheque nossa capacidade de lidar 

com conflitos, autoimagem e estima; se tivermos uma predisposição para aprender com as situações difíceis, iremos 

conseguir transformar problemas em soluções e dificuldades em recursos.  
Disponível em: <https://rsaude.com.br/umuarama/materia/o-autoconhecimentona-resolucao-de-conflitos-interpessoais/1060>. 

 

TEXTO II 

Base coloca necessidade de o estudante aprender a cuidar da saúde física e do equilíbrio emocional 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece o Autoconhecimento e Autocuidado como uma das 10 

competências a serem desenvolvidas em sala de aula. Essa competência descreve o cuidado das saúdes física e 

emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e dos outros, com autocrítica 

e capacidade de lidar com elas. Trata-se do aprendizado que deve ser adquirido sobre cuidar de si mesmo, 

identificando pontos fortes e fracos, lidando com as emoções e mantendo a saúde física e o equilíbrio emocional.  

O que a BNCC diz?  

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de suas saúdes física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana 

e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

Esclarecendo a competência:  

Trata do aprendizado que crianças e jovens devem adquirir a respeito de si mesmos, sendo capazes de identificar 

seus pontos fortes e fragilidades, lidar com suas emoções e manter a saúde física e o equilíbrio emocional. 

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado:  

Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens. 

Disponível em: <https://tinyurl.com/y35gurq5>. 
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TEXTO III 

 
 

 

Disponível em: <https://www.educatux.com.br/esd/bncc.html>. 

 

 

TEXTO IV 

Aportes indispensáveis do autoconhecimento na mediação de conflitos A mediação de conflitos busca contemplar 

a importância do autoconhecimento do mediador para o processo de mediação, seguindo a vertente que a natureza 

do ser humano busca suprir a necessidade de se querer viver bem e em paz, criar oportunidades para melhorar a 

rotina, transformar conflitos adversos em soluções mais justas e adequadas. [...] 

Nesse sentido, o autoconhecimento tem o poder de acalmar os pensamentos, perceber os sentimentos para 

descobrir a necessidade humana que está na raiz da insatisfação, agir na direção de preencher o que falta, atender 

o que se reclama, desconstruir a causa do conflito, conferir caráter preventivo e pedagógico à resolução do conflito. 

A autorreflexão pode servir como matéria-prima da competência emocional dentro no ambiente da mediação, traz 

consciência ao mediador para avaliar as próprias ideias e ações, acessando e ofertando ferramentas que darão 

suporte à condução produtiva em prol de objetivos satisfatórios. [...] Como bem declara Marshall B. Rosemberg, em 

seu novo livro Comunicação não violenta, “As necessidades não acolhidas se comunicam através dos sentimentos 

como medo, raiva, depressão, ansiedade, tristeza, agressividade, e reconhecer que, por exemplo, o ataque pessoal 

ao mediador pode ser a ponta do iceberg para o descobrimento da causa daquele comportamento ao invés de 

contra-atacar é utilizar o autoconhecimento em favor do resultado final.” O cenário da sessão da mediação deve ser 

preparado com habilidade, separar do mundo atual que adora respostas rápidas para problemas cotidianos aquelas 

pessoas envolvidas em conflitos, o ponto é resolver o incômodo atendendo aos interesses, perguntar com técnica, 

verificar qual área da vida está sendo mais afetada, é o trabalho ou dinheiro; família ou relacionamento; saúde ou 

bem-estar? Qual necessidade deve ser satisfeita e como atendê-la. 

 
Disponível em: <http://mediacaooabjabaquara.org/autoconhecimento-na-mediacao/>. 


