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Como entender o tema



A prova está em suas mãos. 
Você vai abrir e descobrir 

qual é o tema... 
O que fazer?



Passos:



1- Leia atenciosamente a proposta 
2- Identifique o tema geral e o recorte (pegadinha) 

3- Pré-Rascunho 
Pense nas suas teses  
Busque os seus DOCs 
Reserve as soluções das teses 

4- Escreva seu rascunho  
5- Passe a limpo o seu texto 
6- Leitura final 



Hoje ficaremos com o passo 1 e 2 e, 
para isso, vamos considerar o tema 

geral da redação desta semana: 

Precarização do Trabalho 



Vamos refletir sobre o tema.  
Fazer perguntas mentais ajuda: 

Precarização... Que danado é isso? Precarização 
vem de precário... Precário é um negócio que não é 
bom. Isso!!! Precarização do Trabalho, trabalho 
precário, trabalho sem qualidade, sem segurança, 
sem garantia... Trabalho mal remunerado... 

Pronto!!! Você está no caminho certo.



 Olha o que diz o dicionário:





Mas o tema da redação do Enem não vem solto 
assim. O tema é apresentado com recortes. Vamos 

ver algumas possibilidades: 

1- Como Combater a Precarização do Trabalho 

2- Os impactos da Precarização do Trabalho 

3- As Causas da Precarização do Trabalho



Tente descobrir o tema apresentado 
nestas introduções:



A Revolução Técnico-científico-informacional, da segunda metade do 
século XX, além de proporcionar elevado desenvolvimento 
tecnológico, serviu, também, como alicerce ao processo de 
globalização, cujo intuito era, cada vez mais, flexibilizar informações e 
acelerar o fluxo comercial entre produtor e consumidor. Atualmente, 
entretanto, tal processo veio acompanhado de um grande retrocesso 
no que tange à luta por direitos trabalhistas, visto que, em processos 
como a uberização, o trabalhador é induzido a uma falsa autonomia 
acerca de sua jornada de trabalho, além da transferência, por parte do 
aparato empresarial, de riscos e custos do seu próprio trabalho. 
Nesse contexto, faz-se pertinente discutir acerca desses fatores para 
combater a absurda precarização do trabalho. 

Exemplo 1



A Revolução Técnico-científico-informacional, da segunda metade do 
século XX, além de proporcionar elevado desenvolvimento 
tecnológico, serviu, também, como alicerce ao processo de 
globalização, cujo intuito era, cada vez mais, flexibilizar informações e 
acelerar o fluxo comercial entre produtor e consumidor. Atualmente, 
entretanto, tal processo veio acompanhado de um grande retrocesso 
no que tange à luta por direitos trabalhistas, visto que, em processos 
como a uberização, o trabalhador é induzido a uma falsa autonomia 
acerca de sua jornada de trabalho, além da transferência, por 
parte do aparato empresarial, de riscos e custos do seu próprio 
trabalho. Nesse contexto, faz-se pertinente discutir acerca desses 
fatores para combater a absurda precarização do trabalho. 

IMPACTOS TEMA 2



OU...



A Revolução Técnico-científico-informacional, da segunda metade do 
século XX, além de proporcionar elevado desenvolvimento 
tecnológico, serviu, também, como alicerce ao processo de 
globalização, cujo intuito era, cada vez mais, flexibilizar informações e 
acelerar o fluxo comercial entre produtor e consumidor. Atualmente, 
entretanto, tal processo veio acompanhado de um grande retrocesso 
no que tange à luta por direitos trabalhistas, visto que, em processos 
como a uberização, o trabalhador é induzido a uma falsa autonomia 
acerca de sua jornada de trabalho, além da transferência, por parte do 
aparato empresarial, de riscos e custos do seu próprio trabalho. 
Nesse contexto, faz-se pertinente discutir acerca desses fatores para 
combater a absurda precarização do trabalho. 

COMBATE TEMA 1



  O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), criado por 
Getúlio Vargas, foi o primeiro órgão, no Brasil, responsável 
pela manutenção dos direitos dos trabalhadores. Entretanto, 
atualmente, apesar da garantia de muitos direitos, os 
trabalhadores vêm sofrendo com uma alta precarização do 
trabalho, seja pelo sistema capitalista vigente, ou por uma 
forte herança cultural.

Exemplo 2



  O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), criado por 
Getúlio Vargas, foi o primeiro órgão, no Brasil, responsável 
pela manutenção dos direitos dos trabalhadores. Entretanto, 
atualmente, apesar da garantia de muitos direitos, os 
trabalhadores vêm sofrendo com uma alta precarização do 
trabalho, seja pelo sistema capitalista vigente, ou por uma 
forte herança cultural.

CAUSAS TEMA 3

Exemplo 2



A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, as 
condições de trabalho mudaram significativamente e não 
se pode dizer que melhoraram. Em nosso país, não foi 
diferente e a precariedade nas atividades laborais vem 
prejudicando o trabalhador e seu ambiente de trabalho 
principalmente por colocar em risco à sua vida e à sua 
saúde.
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A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, as 
condições de trabalho mudaram significativamente e não 
se pode dizer que melhoraram. Em nosso país, não foi 
diferente e a precariedade nas atividades laborais vem 
prejudicando o trabalhador e seu ambiente de trabalho 
principalmente por colocar em risco à sua vida e à 
sua saúde.

IMPACTOS TEMA 2

Exemplo 3



A partir das Revoluções Industriais, iniciadas no século 
XVIII, a vida do trabalhador contemporâneo mudou 
significativamente. No Brasil, não foi diferente, porém 
muitas dessas mudanças prejudicam o trabalhador e seu 
ambiente de trabalho, seja pela reificação que essa 
pessoa sofre, seja pela ganância de seus patrões.
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A partir das Revoluções Industriais, iniciadas no século 
XVIII, a vida do trabalhador contemporâneo mudou 
significativamente. No Brasil, não foi diferente, porém 
muitas dessas mudanças prejudicam o trabalhador e seu 
ambiente de trabalho, seja pela reificação que essa 
pessoa sofre, seja pela ganância de seus patrões.

CAUSAS TEMA 3

Exemplo 4



Quer ler as redações na íntegra?
https://redacaonline.com.br/temas-de-redacao/tema-livre/124425  

https://redacaonline.com.br/temas-de-redacao/tema-livre/201263


