


ATENÇÃO!
O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um
bom repertório sociocultural.

Tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”:

“A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na
Idade Média, por exemplo, os Tribunais do Santo Ofício – também chamados de
Inquisição – julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião
católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se, atualmente, um contexto análogo a
essa situação: ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por
algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância
religiosa, no Brasil, é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo
Estado.”
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https://blog.imaginie.com.br/repertorio-sociocultural-como-aprimorar-o-seu/


 Faz-se uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha
uma frase de impacto, mas que não seja exagerada.

Tema “A persistência da violência contra amulher”:

“O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é
perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres
mesmo depois das recentes medidas legais. (…)”
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Tema “O histórico desafio de valorizar o professor”:

“Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são
um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização
adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem
sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de
reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de
baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro.”
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• Não introduzir o tema!
Não se esqueçam de que vocês precisam, SEMPRE, falar sobre o tema proposto logo
na introdução.

• Evitar clichês e lugares-comuns.
Originalidade é sempre o melhor caminho!

“A humanidade, desde os primórdios…”,
“Na conjuntura brasileira contemporânea, muito se tem discutido sobre…”.
“Muito se tem discutido”
“Na atualidade, muito se tem discutido sobre os medicamentos genéricos”.
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No mundo em que vivemos a falta de gentileza entre as pessoas está cada vez
maior. Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez menos humanas e mais
solitárias e a falta de amor entre os seres humanos é enorme. As pessoas precisam
se conscientizar de que vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros, senão
ficaremos isolados no universo. É preciso pensar positivo e acreditar que um dia
nos tornaremos pessoas melhores, afinal de contas, a esperança é sempre a última
que morre.
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Os estereótipos são exemplos de senso comum em redações:
paulistas são trabalhadores

baianos são preguiçosos
mulheres são emotivas,
homens são racionais

todos os políticos são corruptos
árabes são terroristas

europeus são frios
brasileiros gostam de carnaval e futebol

alemães são racistas
8



9

1. Identifique os temas das redações a partir dos parágrafos de
introdução a seguir:



Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de
emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o
país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno
inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios,
com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as
condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à
sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova
realidade.

TEMA: 
O BRASIL E OS IMIGRANTES DO MUNDO MODERNO
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