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“Em resistência e luta, marchamos em retomadas. Nossos anciões iniciaram a luta por nossos 
territórios, hoje continuada por todos. Em continuidade a caminhada dos mais velhos, avançamos nas 
lutas por espaço nos territórios do saber, utilizando a educação como instrumento de luta. ” 

(Trecho do documento final da mobilização nacional dos estudantes indígenas e quilombolas das  
Universidades e Institutos Federais.) 

 
No mês de junho de 2018 estudantes indígenas e quilombolas de todas as universidades e institutos 
federais lutaram pela manutenção da bolsa permanência. Acima temos um pequeno trecho da nota que 
marcou a vitoriosa luta. Leia com atenção e escreva um texto em prosa sobre a importância da 
educação como  instrumento de luta . 
 
 

Proposta de grade 
 
DELIMITAÇÃO DO TEMA  A educação como instrumento de luta 
TESE A CONSIDERAR A educação é importante na luta por direitos 
POSSÍVEIS PRESSUPOSTOS - A educação pode ser um meio de obter conquistas 
ABORDAGENS PLAUSÍVEIS  - O candidato expõe suas ideias sobre a importância da 

educação enquanto meio de alcançar conquistas, usando 
argumentos consistentes 
- O candidato relata um episódio que ilustra a importância 
da educação enquanto instrumento de conquistas 
- O candidato expõe suas ideias sobre os benefícios que a 
educação pode trazer na luta em defesa de direitos 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM 
ESTÁ PARCIALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato expõe suas ideias sobre educação de modo 
geral ou  sobre luta por direitos, sem mencionar a 
educação enquanto instrumento de luta 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM 
ESTÁ TOTALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato não expõe ideias sobre educação ou sobre 
a luta por direitos 

 

 


