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REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO 

( HISTÓRIA \ DIREITO \ LITERATURA \ FILOSOFIA \
SOCIOLOGIA\ FILME )

+

ENTENDIMENTO DO TEMA

+ 

TESE ( PRINCIPAIS CAUSAS DO PROBLEMA APRESENTADO NA 
PROPOSTA DE REDAÇÃO )
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A Normalista, obra naturalista de Adolfo Caminha, retrata a
história de uma jovem que engravida após ser abusada por
seu padrinho e é afastada da cidade para evitar
escândalos.___________, no Brasil, apesar da diminuição
de ocorrências, as taxas de gravidez precoce,
independentemente do modo como ocorre, ainda são
elevadas.__________resulta do tabu em torno da educação
sexual e do apelo midiático pela sexualidade.

5



“A Normalista”, obra de Adolfo Caminha, retrata a história de
uma jovem que engravida após ser abusada por seu padrinho e
é afastada da cidade para evitar escândalos. ( REFERÊNCIA
LITERÁRIA) Atualmente ( CONECTIVO ), no Brasil, apesar da
diminuição de ocorrências, as taxas de gravidez precoce ( TEMA
), independentemente do modo como ocorre, ainda são
elevadas. Isso (CONECTIVO) resulta do tabu em torno da
educação sexual e do apelo midiático pela sexualidade.
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RETOMADA DA TESE ( FACULTATIVO )

+

COMPROVAÇÃO DA TESE 

+ 

CONCLUSÃO DO PARÁGRAFO (FACULTATIVO)
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_____________,___________ o pensamento do líder Nelson Mandela:
“A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo”. Pode-se
perceber esse pensamento, na diminuição no número de casos de
gravidez precoce proporcional ao aumento da escolaridade da
população.__________, a formação no âmbito sexual ainda gera
polêmica devido à crença de muitos pais de que ao falar abertamente
sobre sexo com os jovens estarão estimulando início da vida sexual
muito cedo._________, apesar de ser um país laico, a religiosidade
ainda influencia a política brasileira, por exemplo, barrando a
implementação efetiva de debates sobre esse assunto nas escolas.
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Em primeira análise (CONECTIVO), segundo (CONECTIVO) o pensamento
do líder Nelson Mandela: “A educação é a arma mais poderosa para
mudar o mundo”( REFERÊNCIA ). Pode-se perceber esse pensamento
(CONECTIVO), na diminuição no número de casos de gravidez precoce
proporcional ao aumento da escolaridade da população. Todavia (
CONECTIVO), a formação no âmbito sexual ainda gera polêmica devido à
crença de muitos pais de que ao falar abertamente sobre sexo com os
jovens estarão estimulando início da vida sexual muito cedo. Além disso,
apesar de ser um país laico, a religiosidade ainda influencia a política
brasileira, por exemplo, barrando a implementação efetiva de debates
sobre esse assunto nas escolas.
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