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Na aula anterior foram abordados conteúdos

relacionados a como estudar em época de pandemia.



3

ACOLHIDA DOS ALUNOS;

 RECAPITULAÇÃO DO CONTEÚDO ANTERIOR;

 COMPETÊNCIA II;

 APLICAÇÃO DE TAREFA PARA CASA.
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A proposta de redação do Enem tem sido elaborada
possibilitando que os participantes, a partir de uma situação-
problema e de subsídios oferecidos por meio de textos
motivadores, realizem uma reflexão escrita sobre um tema
de ordem ambiental, científica, política, social ou cultural,
produzindo um texto do tipo dissertativo-argumentativo.

A REDAÇÃO NO ENEM 



TEMA
Segundo o Guia do Participante, a redação no Enem 2019, TEMA é uma

situação-problema apresentada em uma proposta de redação a partir de textos
motivadores. Veja a seguir alguns exemplos de tema de redação cobrados pelo
Enem :

2017 : Desafios para formação educacional das pessoas surdas no Brasil;

ASSUNTO : SURDOS DEFICIÊNCIA FÍSICA.

2018 : Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na
internet;

ASSUNTO : INTERNET TECNOLOGIA

2019 : Democratização do acesso ao cinema no Brasil.

ASSUNTO : CINEMA CULTURA

5



A REDAÇÃO NO ENEM 

O QUE É TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO

I – Obrigatoriamente apresenta uma TESE, ou seja, uma
opinião e justificativas para comprovar essa tese;

II – Apresenta estratégias argumentativas para comprovar o
ponto de vista. ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São
recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo
a convencer o leitor de que o seu ponto de vista é o melhor.
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TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO

01. Analise os parágrafos de introdução de texto dissertativo-argumentativo abaixo e

destaque a TESE :

a) Que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental”. Do trecho do poema “Receita

de Mulher”, de Vinícius de Moraes, pode-se inferir que evidencia a imposição de uma

ditadura da beleza na sociedade brasileira. Isso ocorre devido a muitos fatores, entre eles,

o sistema capitalista vigente no país que impõe, por meio da mídia, um padrão estético a

ser seguido pelos brasileiros.

b) O premiado filme Tropa de Elite tornou –se, muito além da ficção, um retrato do

estado de violência no qual o Brasil está inserido. Fora das telas, são inúmeros os casos de

morte violenta, assaltos, agressões de todos os tipos que a população enfrenta

cotidianamente. Esse contexto, muitas vezes, leva a ação individual de justiçamento por

parte de muitos brasileiro, fato que alimenta ainda mais a gravidade do problema. Isso

ocorre devido, principalmente, à falha segurança pública ofertada aliada à ausência de

interesse do poder público.
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c) O documentário “Meninas”, dirigido por Sandra Werneck, retrata a vida de adolescentes

grávidas no ambiente periférico do Rio de Janeiro em 2004. Mais de uma década depois, a

realidade das garotas do filme é a mesma de muitas outras no pais. Nesse sentido, o

crescente número de mães muito jovens traz consequências econômicas e sociais que

precisam ser revistas. Essa problemática é potencializada, principalmente, pela baixa

qualidade educacional no âmbito da educação sexual e das falhas políticas públicas

existentes.

d) “Pane no sistema alguém me desconfigurou”. O trecho da música Admirável Chip Novo,

da cantora Pitty, evidencia uma crítica aos impactos negativos desencadeados pelos

avanços tecnológicos às diversas relações humanas. Nesse contexto, na sociedade

brasileira, é possível perceber um movimento de afastamento entre os indivíduos que

procuram companhias virtuais em detrimento das reais. Tal problemática ocorre devido,

principalmente, ao mau uso da tecnologia aliado a uma formação crítica deficiente.
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e) Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao
XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher
era vista, de maneira mais intensa na transição entre a Idade Moderna e a
Contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto
conquistado apenas na década de 1930, com a chegada da Era Vargas. Com
isso, surge a problemática da violência de gênero dessa lógica excludente
que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela
insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social.


