
 
 

 

 

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 O PAPEL DA FAMÍLIA PARA O DESENVOLVIMENTO 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.  

  

“A família é uma máquina formadora de personalidades humanas.” 
Talcott Parsons, sociólogo estadunidense 

TEXTO I   

Considerando-se que a vida social é algo fundamental à existência e sobrevivência dos seres humanos 

enquanto indivíduos, é na família que se dá início ao processo de socialização, educação e formação para 

o mundo. Os grupos familiares caracterizam-se por vínculos biológicos, mas sua constituição ao longo da 

história em todos os agrupamentos humanos não se limitou apenas ao aspecto da procriação e preservação 

da espécie, mas tornou-se um fenômeno social. 

As famílias são consideradas grupos primários, nos quais as relações entre os indivíduos são pautadas na 

subjetividade dos sentimentos entre as pessoas, fato que justifica, muitas vezes, o amor existente entre pais 

e filhos adotivos, logo, sem relação consanguínea. Assim, os laços que unem os indivíduos em família não 

se sustem pela lógica da troca, da conveniência do relacionamento a partir de um cálculo racional como que 

em um contrato no mundo dos negócios em que cada parte vê vantagem na relação existente, constituindo 

um grupo formal. Ao contrário, a família é um grupo informal, no qual as pessoas estão ligadas por afeto e 

afinidade, e que, por conta desse sentimento, criam vínculos que garantem a convivência (em um mesmo 

local de residência, por exemplo), além da cooperação econômica.  

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/familia-nao-apenas-um-grupo-mas-um-fenomeno-social.htm>. 

 Acesso em: 16 de janeiro de 2020. 

TEXTO II 

Que a família é a base da sociedade, nós já sabemos. Que ela é alicerce e primeira escola na vida de 

qualquer ser humano, também. Mas por que a família é tão importante para o desenvolvimento e a formação 

de crianças e adolescentes?  

Preocupar-se com os filhos é algo natural no seio familiar. Pais sonham com as conquistas que eles terão 

quando adultos, almejam um futuro brilhante e desejam as mais belas vitórias para suas crianças. Criam 

uma rotina tão ou mais agitada quanto a de grandes executivos, com aulas de idiomas, esportes, artes e 

outras, para que estejam preparados no futuro para o mercado de trabalho. 

Mas será só esse o papel da família? Certamente, não. Ela é a principal responsável pela educação de suas 

crianças; é o porto seguro que, de forma consciente e inconsciente, transmite valores e crenças que, ao 

longo do tempo, são absorvidos de acordo com os exemplos de atitudes e comportamentos dos adultos ao 

seu redor. 

Disponível em: <https://escoladainteligencia.com.br/por-que-a-familia-e-importante/>. Acesso em: 16 de janeiro de 2020..             
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TEXTO III   

Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a mulher continua 

sendo a principal responsável pelos filhos. “Em 2015, das 10,3 milhões de crianças brasileiras com menos 

de 4 anos, 83,6% (8,6 milhões) tinham como primeira responsável uma mulher (mãe, mãe de criação ou 

madrasta).” 

Essas mulheres são chamadas de “mães solos”. Independentemente de serem solteiras, casadas, viúvas, 

ou divorciadas, elas são as principais ou até mesmo as únicas responsáveis pelos filhos, seja por questões 

financeiras, seja por disponibilidade de tempo. E essa tarefa carrega grandes desafios. 

 
Disponível em: <https://www.agenciajovem.org/wp/familias-monoparentais-os-desafios-de-ser-mae-solo/>. 

Acesso em: 16 de janeiro de 2020. 
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