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GÊNERO TEXTUAL:

CONTEÚDO: REVISÃO

DESCRITOR(ES):
❖ D8 - Estabelecer relação entre a tese e os

argumentos oferecidos para sustentá-la.



Um texto não é um mero aglomerado de frases ou
parágrafos avulsos.

Um bom texto constitui-se de uma sequência de ideias
argumentativas e harmonizadas entre si destinadas a um
interlocutor real ou virtual.
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Para se redigir um texto dissertativo, é indispensável:

• desenvolver-se em torno de um assunto;

• sucederem-se as ideias em ordem sequente e lógica, 
completando e enriquecendo a ideia-núcleo expressa na tese;

• não haver redundância nem pormenores desnecessários.
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A esmola vicia. Por causa dela, muitas pessoas não se dispõem a
trabalhar. Essas pessoas sabem que sempre haverá alguém que lhes dê algum
dinheiro, ou um pouco de comida. Tais são as reflexões que ouvimos
frequentemente sobre o assunto.

É certo que, no momento em que recebe uma esmola, a pessoa
excluída de processo social injusto pode comer alguma coisa. É verdade ainda
que, na situação atual, negar algum dinheiro ou comida é um ato de
insensibilidade, pois se sabe que nossos governantes não garantem a todos os
direitos mais básicos. Portanto, é compreensível que tantos defendam a
doação de esmolas.
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No entanto, não é com ajuda temporária que se vai resolver o
problema do indigente. Antes de mais nada, ao receber uma esmola, o
necessitado passa a depender da vontade de quem dá ou administra, em vez
de ter garantido o direito de prover, sozinho, suas necessidades básicas.
Além disso, a administração da esmola não tem critérios objetivos: dá-se a
quem se vê, a quem está mais perto, nem sempre a quem mais necessita.
Dessa forma, vê-se que a esmola só serve para deixar em paz a consciência
de quem a dá.

É preciso que sejam criados programas sociais que garantam a cada
cidadão o direito de ter um emprego e ganhar um salário que lhe possibilite
viver com dignidade ter sua cidadania resguardada.
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Clareza de ideias:
▪ Vocabulário preciso e coerente às ideias expostas.

▪O aprimoramento da linguagem é fundamental para adequar ideias e 
palavras.

▪ É obrigatório o uso da língua padrão culta.

▪ São inimigos da clareza: 

❖ Letra ilegível;

❖ Ideias desordenadas;

❖ Períodos longos;

❖ Vocabulário rebuscado e impreciso;

❖ Períodos incompletos ou mal redigidos.
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Criticidade:

Exame e discussão crítica do assunto, por meio de argumentos
convincentes, gerados pelo acervo de conhecimentos pessoais.

É um processo de análise e síntese.
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Originalidade:

Consiste em apresentar os aspectos, fatos ou opiniões de modo pessoal,
sem imitação de processos ou particularidades alheias.

Na originalidade, está a criatividade.

Pode revelar-se tanto nas ideias como nas expressões.

Ideias originais são ideias próprias.
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ARGUMENTOS DISSERTATIVOS

Argumentar é convencer ou tentar convencer alguém a respeito da
veracidade das ideias que estamos veiculados.

É o procedimento usado para convencer o leitor de que nossa posição é
a correta e para leva-lo a dar sua adesão às teses defendidas pelo texto.
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1º - é preciso ter bem claro o que queremos dizer – delimitar bem o assunto;

2º - formular ideias – também claras – sobre o assunto delimitado;

3º - estruturar essas ideias com frases bem formuladas;

4° - tentar provar cada ideia – argumento – por meio da evidência do 
raciocínio e das provas.
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Recursos linguísticos usados para 
confirmar a validade das ideias

▪ Argumentos de autoridade: citar autores renomados dá credibilidade sobre um
ponto de vista.

▪ Argumentos baseados no consenso: citar proposições aceitas como verdadeiras,
numa certa época.

▪ Argumentos baseados em provas concretas: apoiar as posições pessoais em fatos.
Comprová-las por dados pertinentes e adequados.

▪ Argumentos com base nas relações de causa e consequência.

▪ Argumentos baseados em exemplos.

▪ Argumentos baseados em semelhanças: aproximar dois elementos com base na
semelhança entre eles;

▪ Argumentos baseados em oposição: apontar oposições entre ideias e fatos.
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Redação nota 1000:

Candidata Isadora Peter Furtado (17 anos, Pelotas – RS). O tema da Redação Enem 2015
foi ‘A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.

A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema
muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas
desta questão. Neste sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-
cultural e o desrespeito às leis. Segundo a História, a mulher sempre foi vista como
inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer
direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito
tempo depois do gênero oposto.

Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres
corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico-cultural. Nesse ínterim, a
cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade
contemporânea, mesmo que de forma implícita, à primeira vista.
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Redação nota 1000:

Candidata Isadora Peter Furtado (17 anos, Pelotas – RS). O tema da Redação Enem 2015
foi ‘A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.

Conforme previsto pela Constituição Brasileira, todos são iguais perante à lei,
independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial, aquela que prevê mesmo
salário para mesma função, também garantidas por lei. No entanto, o que se observa em
diversas partes do país, é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres,
principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e
constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse
modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática.

Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da
violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de
impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Some-
se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores, no intuito
de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo.
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Candidato: Carlos Eduardo Lopes Marciano, 19 anos (RJ). Enem 2014.

Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil.

O verdadeiro preço de um brinquedo

É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de
personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de
produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto,
tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas
para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam?

Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No
entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da História. A imprensa,
no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do
absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe: no Brasil redemocratizado, as propagandas
políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É
impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada.
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Candidato: Carlos Eduardo Lopes Marciano, 19 anos (RJ). Enem 2014.

Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil.

O verdadeiro preço de um brinquedo

O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil.
Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão: enfeitados por músicas
temáticas, as cenas mostram crianças, em grupo, utilizando o produto em questão. Tal
manobra de “marketing” acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu
grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos
que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que
abusa da pouca capacidade de discernimento infantil.

Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim
de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para
esse público, visando à proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é
preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que
abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos
um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem
abusiva da ingenuidade infantil.
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Pérolas do ENEM:
“Estamos sendo roubados por pessoas políticas escolhidas para este propósito.”

“O Brasil não cresce mais porque, como diz o poeta, está deitado em berço estreito.”

“Cada vez mais as pessoas querem conhecer sua família através da árvore ginecológica.”

“O povo quer coisas simples, sem muita luxúria.”

“O dia tem 24 oras, mas 8 delas são noite.”

“A ciência progrediu tanto que inventou ciclones como a ovelha Dolly.”

“A floresta está cheia de animais já extintos. Tem que parar de desmatar para que os
animais que estão extintos possam se reproduzirem e aumentarem seu número respirando
um ar mais limpo.”

"As moléculas de água quando congelam viram Duréculas.”

"O meio de transporte mais utilizado no deserto da Arábia é o tapete.”

"Um paralelepípedo é um animal cujos dois pés são paralelos."
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Dicas Finais

• Estar bem informado sobre questões da atualidade;

• ler com atenção as informações e os textos de apoio;

• fazer um rascunho para organizar as ideias e o plano textual;

• escrever com letra legível no padrão formal da língua;

• procurar compor a redação no máximo em uma hora.
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Mundo tem 280 milhões de viciados em smartphones
Você abre apps no seu smartphone mais de 60 vezes por

dia? Se sim, está na categoria dos “viciados em celular”. O
transtorno pode ser grave, mas tem cura e você não está
sozinho. Há mais de 280 milhões desses compulsivos no
mundo, de acordo com um levantamento divulgado pela
Flurry, uma empresa de análise de aplicativos que pertence
ao Yahoo! O dado mais preocupante é o que mostra que
esse índice cresceu quase 60% de 2014 para 2015.
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A partir das leitura dos textos feitos em sala e com base nos
conhecimentos construídos durante os estudos, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema “Vício em Internet: quando a
virtualidade vira um problema real”, apresentando
proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos.

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.


