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Os seis períodos reproduzidos abaixo constituem um parágrafo de introdução para
um texto dissertativo acerca da distância entre as informações recebidas pelos jovens
e seu comportamento. Sua tarefa é ordená-los corretamente.
I.

Essa constatação permite compreender por que os jovens, inseridos em um contexto de
acesso aos meios de comunicação, tenham comportamentos tão diferentes do que lhes é
transmitido. [5º]
II. Brigar na rua é coisa de maluco ou delinquente, mas às vezes a raiva fala mais alto. [1º]
III. Sexo só com camisinha, mas na hora H... [3º]
IV. Cabe aqui entender os fatores que explicam essa espécie de esquizofrenia juvenil.
V. Ao que parece, informação e consciência, embora tomadas como sinônimos, nem [6º]
sempre andam de mãos dadas. [4º]
VI. Nunca dirigir sob efeito do álcool, mas quem se lembra disso bêbado? [2º]
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [TEXTO DISSERTATIVO-ESTRUTURA – CONT.]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D6 - Identificar o tema de um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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VOCÊ SABE O QUE É ARGUMENTAR?

É defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim
dizemos que, no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu
produtor é a persuasão ou o convencimento.
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TEMA DO TEXTO DISSERTATIVO
TEMA REDAÇÃO ENEM 2018:
'Manipulação do comportamento do usuário pelo controle
de dados na internet'
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TEXTO NOTA 1000
A obra musical "Admirável Chip Novo", da cantora Pitty, retrata a
manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por

influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende
a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na
internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes,

consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos
usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, a fim do pleno
funcionamento da sociedade.
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Convém ressaltar, a princípio, o estabelecimento do comércio virtual e
sua contribuição para a continuidade da problemática. Quanto a esse fator, é

válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como sua
consolidação enquanto espaço mercantil - possibilitador de compra e venda
de produtos. Sob esse aspecto, o célebre geógrafo, Milton Santos, afirma a
existência de relação entre o desenvolvimento técnico-científico e as
demandas da globalização, justificando, assim, a constante oferta de

conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários,
de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo.
11

Paralelo a isso, a imperícia social vinculada ao déficit em letramento digital

fomenta a perpetuação do impasse. Nesse viés, as instituições educacionais ainda não
são eficazes na educação tecnológica, por não contarem com estrutura profissional e

material voltado ao tema. Ademais, a formação de indivíduos vulneráveis possibilita a
ação do mecanismo que pode transformar comportamentos, tornando-os passíveis de
alienação. Essa conjuntura contraria o Estado proposto pelo filósofo John Locke -

assegurador de liberdade -, gerando falsa sensação de autonomia e expondo internautas
a um ambiente não transparente, em que decisões são previamente programadas por
outrem.
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Em suma, faz-se imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao entrave

abordado. Posto isso, concerne ao Estado, mediante os Ministérios da Educação e
Ciência e Tecnologia, a criação de um plano educacional que vise a elucidar a população
quanto aos riscos da navegação na rede e à necessidade de adaptação aos novos

instrumentos digitais. Tal projeto deve ser instrumentalizado na oferta de aparelhos
tecnológicos às escolas, para a promoção de palestras e aulas práticas sobre o uso da
tecnologia, mediadas por técnicos e professores da área, objetivando a qualificação dos

usuários e a prevenção de casos de manipulação de atitudes. Dessa maneira, o Brasil
poderá garantir a liberdade de seus cidadãos e o Estado lockeano poderá ser
consolidado."

Rylla Lídice Varela de Melo, 19 anos, de Ipanguaçu/RN
13

TEXTO DISSERTATIVO - TEMA
2019

"Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018

"Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet"

2017
2016

"Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"
"Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"

2015

"A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"

2014
2013
2012

"Publicidade infantil em questão no Brasil"
"Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil"
"Movimento imigratório para o Brasil no século 21"

2011

"Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"

2010
2009

"O trabalho na construção da dignidade humana"
"O indivíduo frente à ética nacional"
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TEXTO DISSERTATIVO - TEMA
TEMA: é o assunto abordado no texto, a ideia a ser defendida.
Dependendo da proposta, é possível escolher diversos temas e títulos para o texto.
PROPOSTA: RELAÇÃO PAIS E FILHOS NA REALIDADE BRASILEIRA MODERNA
TÍTULO: A ditadura dos filhos
TEMA: As famílias sofrem ultimamente com a ditadura dos filhos consumistas que tudo pedem movidos
pela onda de consumo propagada pela televisão; e os pais perdidos nas novas tendências educacionais,
permitem que os filhos mandem e desmandem na hora de comprar determinado produto.
PROPOSTA: A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS ESPORTES NO BRASIL
TÍTULO: Apoio para os menores
TEMA: No país do futebol, o esporte amador sofre com a falta de patrocínio. A natação, a canoagem, o
judô, o atletismo, entre outros responsáveis por muitas medalhas olímpicas, vivem desesperados atrás de
um minguado patrocínio, enquanto clubes e atletas profissionais de futebol nadam num mar de dinheiro.

OBSERVAÇÃO: Tanto o TÍTULO quanto o TEMA poderiam ser outros, a proposta é muito
ampla, permitindo várias opções de escolha. É importante que você seja original na escolha
do título, não use expressões triviais.
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Leia o texto seguinte sugira um TÍTULO coerente para ele.
É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz
respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres ecológicos
que ocorrem com demasiada frequência, a população continua “cega” e o pior é que
essa cegueira é por opção. (...)”
Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm. Acesso em: 3
abr. 2020.

SUGESTÃO DE TÍTULO: Respeito ao ambiente, respeito à vida
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TEXTO DISSERTATIVO – PARÁGRAFO

 Estrutura do parágrafo do texto dissertativo;
 tipos de parágrafos dissertativos;
 compor parágrafos dissertativos.
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