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Essa placa de trânsito é um exemplo de texto com
baixo grau de informatividade, visto que mediante a
interação verbal, a simbologia da placa perdeu a
representação.
Aquele texto que você chama de MUITA INFORMAÇÃO
na verdade contém informações desnecessárias.

E que não
leitor/ouvinte.

acrescentar

conhecimento

ao
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Nesse exemplo, agora demarcado por
um grau médio de informatividade,
figura-se nos textos de circulação social.
O texto contém informações já
conhecidas pelos leitores e acrescenta
novas informações, numa linguagem
simples e direta.
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CANABIDIOL
O canabidiol, também conhecido por CBD, é um dos
princípios ativos da Cannabis sativa. Compõe até 40% dos
extratos da planta e pode ser usado como medicamento
para diversas doenças, que variam de epilepsia severa a
fibromialgia. É uma substância canabinoide.
Visto com desconfiança por ser feito a partir de uma planta
ilegal e com efeitos psicoativos, o CBD conquistou espaço na
mídia a partir de 2014, quando uma mãe ganhou, na justiça,
o direito de importar a substância para o tratamento de sua
filha que tinha a síndrome CDKL5.

Nesse Texto, figura um
alto grau de
informatividade,
costumam destinar-se a
um público mais
específico, pois se
constituem de assuntos
voltados para um
repertório cultural mais
bem elaborado, como é
o caso dos textos
científicos de uma forma
geral.

A criança sofria com até 80 crises por semana e os
medicamentos não surtiam o efeito desejado. Contudo, o
canabidiol praticamente zerou as crises da garota.
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2. FUGA AO SENSO COMUM
SENSO COMUM são informações óbvias que traduzem o modo de se pensar da maioria das
pessoas. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo
comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano.
Por exemplo: “o homem é um produto do meio”, ou ainda “a mulher ocupa hoje um papel social
diferente da mulher do século XIX”. Informações como estas já foram comprovadas historicamente,
logo, não precisam de justificativa. Por apresentarem um grau de informatividade muito baixo, têm
um valor persuasivo menor, não é recomendada o uso no texto dissertativo para ENEM.
Não devemos confundir SENSO COMUM com LUGAR COMUM.
LUGAR COMUM ou CLICHÊ são informações obscuras, traduzidas em expressões populares,
sustentada por preconceitos e achismos, por exemplo: “o homem não chora”, “todo político é
ladrão”, “mulheres dirigem mal”, “mãe é a rainha do lar”, etc.
Afirmações como essas empregada dentro do texto dissertativo, acabam por causar incoerência
textual, já que não têm base na realidade.
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SENSO COMUM E SENSO CRÍTICO

Se o senso comum está associado ao conhecimento irrefletido, o senso crítico é baseado na
crítica, na reflexão, na pesquisa e no pensamento. As informações são analisadas com
inteligência para se tentar chegar a uma conclusão.
SENSO COMUM E CIÊNCIA
O senso comum é um conhecimento assistemático, ou seja, não possui uma organização prévia
ou investigação de estudos para se chegar a uma conclusão.

A ciência, no entanto, é tida como um conhecimento sistemático, pois é organizada a partir de
um conjunto de teorias, estudos e observações científicas que sejam coerentes e que possam se
comunicar entre si.
O conhecimento científico é a base da ciência, pois todas as suas preposições, teorias e hipóteses
são comprovadas através de uma série de experiências e análises.
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SENSO COMUM

SENSO
COMUM E
CLICHÊS QUE
SE DEVE
EVITAR NA
REDAÇÃO

LUGAR COMUM

Em time que está ganhando não se mexe.
A culpa é do governo.
A voz do povo é a voz de Deus.

Antes de mais nada.
Fechar com chave de ouro.
O pulo do gato.

Há solução para tudo, menos para a
morte.
A população precisa se conscientizar.
Depressão é tristeza.

A pergunta que não quer calar.
Bater na mesma tecla.
O povo aumenta mas não inventa.
Correr atrás do prejuízo

Brasileiro gosta de samba, churrasco e
futebol.
Todo político é corrupto/ladrão.
Deus é brasileiro.
Maria vai com as outras.
O povo tem o governo que merece.
Brasileiro não sabe votar.
Todo mundo sabe, conhece, viu...
Querer é poder.
Toda mulher nasceu pra ser mãe.
Futuro melhor para as próximas gerações.
ETC

A esperança é a última que morre.
Luz no fim do túnel.
Da noite para o dia/ de uma hora pra outra.
E aí/ e ainda por cima.
Reside no fato.
Mão na roda/ mão na massa.
A primeira vez a gente nunca esquece.
Para se ter uma ideia.
Hoje em dia - Na atualidade - Atualmente
No mundo de hoje - Desde épocas remotas Nos dias de hoje - Desde os primórdios –
Ultimamente, etc.
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