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CAPÍTULO 1
OFICINA DE REDAÇÃO

Propostas de Redação
Envelhecimento populacional: o Brasil está
preparado para essa mudança?

Fonte: http://www.ivancabral.com/2015/08/preview-charge.html
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Envelhecimento da população: Brasil terá mais
idosos do que jovens em 2060
Em 2017, o número de idosos no Brasil bateu a casa dos
30 milhões. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram que a tendência de envelhecimento da população
vem se mantendo. [...] Segundo as estimativas do instituto, a
população deve crescer pelos próximos 29 anos, até 2047, quando
atingirá 233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes esse
número deve ir caindo gradualmente, até chegar a 228,3 milhões
em 2060.Nesse cenário, a expectativa é de que o número de
pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, chegando a
58,2 milhões em 2060 – o equivalente a 25,5% da população. Em
2018, essa proporção é de 9,2%, com 19,2 milhões de idosos.
Fonte: http://previva.com.br/envelhecimento-da-populacao-brasil-tera-maisidosos-do-que-jovens-em-2060/#:~:text=Em%202017%2C%20o%20n%C3%B
Amero%20de,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20vem%20se%20mantendo
%3A&text=Em202018%2C%20essa%20propor%C3%A7%C3%A3o%20%C3%
A9,19%2C2%20milh%C3%B5es%20de%20idosos.

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual
e social, em condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm

A partir da leitura dos textos motivadores e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade
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escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Envelhecimento populacional: o Brasil está preparado para
essa mudança?”, 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.

PLANEJAMENTO DE TEXTO
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PORQUE O BRASIL NÃO ESTÁ PREPARADO
PARA ESSA TRANSIÇÃO?
 Baixo Número de ILPIS ( Instituições de Longa Permanência
Para Idosos) e realidade precária;
 Desrespeito a idosos: abandono e violência física e verbal;
 Garantia insuficiente de direitos: moradia, dignidade,
alimentação, lazer, etc.;
 Falta de profissionais de saúde especializados em diversos
centros de serviços.

ARGUMENTOS (CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS)

 Falta de denúncias, Punição branda
Não garantia de
direitos
Idosos em condições precárias / baixa qualidade de vida;
 Educação falha
Cultura de desvalorização do idoso
Efeitos psicológicos e físicos no sexagenista
Transtornos mentais e suicídio;
 Baixa quantidade e realidade precária de ILPIS
desamparados.
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REPERTÓRIOS SOCIOCULTURAIS
 Estatuto do Idoso
 Constituição de 1988
 Direitos humanos
 Descaso com mocinha no conto “O grande passeio” de Clarice
Lispector
 Pirâmide demográfica

INTERVENÇÕES (SOLUÇÕES)
Não garantia de direitos

Estímulo a denúncias

Cultura de Desvalorização do Idoso
Intensificação de
campanhas que visem o repúdio desse problema; Educação que
busque a desmistificação da figura do idoso
Baixa quantidade e má condições de ILPIS
Redirecionamento de verbas para a construção, a reforma e a
manutenção desses locais.
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Introdução
Na contemporaneidade, com o avanço da ciência e da
medicina, é possível perceber que muito se tem feito para
prolongar a vida humana. No entanto, o aumento da expectativa
de vida e o consequente envelhecimento da população
brasileira não vêm, na maioria das vezes, acompanhados de
condições adequadas para proporcionar uma qualidade de vida
durante a velhice. Diante disso, faz-se necessário analisar se o
Brasil está preparado para essa realidade, bem como discutir os
desafios trazidos por ela.

Desenvolvimento 1
Em primeiro lugar/A princípio/À frente/ Inicialmente/
Mormente, nota-se que o Estado é negligente na promoção dos
direitos básicos da população idosa. Nesse sentido/Nesse
contexto/ Nesse cenário/ Nessa conjuntura, existem
mecanismos legais que garantem a esses indivíduos condições
de longevidade dignas, como o Estatuto do Idoso, pelo qual
deveriam ser promovidas políticas públicas de saúde, de
educação, de alimentação, de moradia, de aposentadoria, de
cultura e de outras necessidades intrínsecas a uma boa
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qualidade de vida. No entanto/Todavia/Entretanto/Contudo,
observa-se que a realidade é bem distinta dessa teoria, uma vez
que os anciões sofrem com o desamparo governamental em
situações humilhantes ou degradantes, por exemplo/só para
exemplificar/a exemplo/como, o episódio lamentável em que
um idoso paulista faleceu enquanto aguardava na fila do INSS
em 2015, um caso de descompromisso que poderia ser evitado,
caso o Estatuto fosse executado corretamente. Com efeito/
Porquanto/ Portanto/ Logo/ Dessa forma/ Por conseguinte,
apesar de teoricamente preparado para o envelhecimento
populacional com sua legislação, o Brasil permanece
inoperante, dado que os governantes não executam as
prerrogativas citadas.

Desenvolvimento 2
Ademais/Outrossim/Além disso, a promoção de uma
longevidade segura depende, também, do apoio da família e dos
indivíduos que cercam os mais velhos. Por conseguinte, no
conto "O Grande Passeio", Clarice Lispector apresenta a história
de Mocinha, a qual é vista, infelizmente, como "inexistente" pela
família, o que faz a personagem sentir-se como "um peso" para
os seus filhos. Dessa forma, é evidente que, muitas vezes, a
coletividade brasileira parece ver o idoso conforme a triste
percepção de Mocinha. Isso colabora para o advento de doenças
mentais nesse grupo, as quais precisam ser combatidas,
juntamente com a visão de improdutividade, posto que/visto
que/ uma vez que/dado que/pois/haja vista que os mais velhos
foram os responsáveis por muitas conquistas para a sua
descendência, logo, merecem uma velhice decente.
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Considerações Finais
Fica evidente, portanto, a ineficiência do Estado em
assegurar à população idosa brasileira os seus direitos
fundamentais estabelecidos através do Estatuto do Idoso. Para
transformar esse cenário, o Ministério Público deve
implementar canais de denúncia, por meio da/ por intermédio
de/ com a criação de centros de apoio municipais que atendam
presencialmente e por telefone, facilitando o acesso dos idosos
e de qualquer pessoa que queira prestar queixa, com a
finalidade de/ a fim de/ com o fito de/ com vistas a/ para
aprimorar a fiscalização e impor penalidades aos que
descumprirem as determinações da lei. Além disso, é
imprescindível que as escolas comprometam-se, desde o ensino
infantil, a incentivar o respeito aos mais velhos, mediante
momentos de troca de saberes, a fim de que os mais jovens
encarem a pessoa idosa como alguém com experiência e
potencial para contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
possibilitando um novo olhar capaz de garantir qualidade de
vida durante o processo de envelhecimento.
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CAPÍTULO 2
REDAÇÃO DISSERTATIVAARGUMENTATIVA

Regras

•

Deixem suas câmeras e microfones desligados para
diminuir interferências.

•

Em caso de dúvidas, por favor liguem o microfone para
compartilhá-las ou coloque no chat, pedindo para alguém
ler em voz alta. Não sintam vergonha, vocês podem
perguntar a qualquer momento!

O que é uma dissertação-argumentativa?

É um tipo textual no qual o autor deve defender um
ponto de vista por meio de argumentos (fundamentados em
fatos e/ou dados concretos), levando o leitor a concordar com a
tese defendida.
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AS COMPETÊNCIAS DO ENEM
COMPETÊNCIA 1
Demonstrar domínio da modalidade escrita formal
da língua portuguesa
→ ESTRUTURA SINTÁTICA: Diz respeito à construção
das orações e dos períodos do textos. Sempre busque
garantir que eles estejam completos e contribuam para
a fluidez da leitura (evite truncamento, justaposição,
excesso, duplicação ou ausência de palavras)
→ DESVIOS DA NORMA PADRÃO: O seu texto deve ser
escrito com base na gramática normativa
OBS: Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não são
consideradas desvios.
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ATENTE-SE PARA:
•

Ortografia

•

Acentuação

•

Pontuação

•

Divisão silábica

•

Concordância verbal e nominal

•

Regência verbal e nominal

•

Emprego de letras maiúsculas e minúsculas

•

Omissão ou repetição de palavras .

•

Expressões coloquiais

COMPETÊNCIA 2
Compreender a proposta de redação e aplicar
conceitos das várias áreas de conhecimento para
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
→ O participante deve escrever um texto dissertativoargumentativo, sendo essencial atender ao recorte
temático definido, evitando tangencia-lo ou, ainda pior,
desenvolver um tema distinto do determinado pela
proposta;
→ É de grande importância utilizar informações de várias
áreas do conhecimento, as quais devem ser pertinentes
ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto,
ajudando a validar seu ponto de vista. Informações soltas
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no texto, por mais variadas e interessantes que sejam,
perdem sua relevância quando não associadas à defesa do
ponto de vista desenvolvido em seu texto

REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL
Alguns argumentos que podem caracterizar o
repertório esperado são: [...] provas concretas (dados ou fatos
sobre o tema), exemplos (fatos similares ou relacionados ao
tema), autoridades (citação de especialistas no tema), lógica
(causa e consequência, por exemplo) e senso comum (o que as
pessoas em geral pensam sobre o tema) (CANTARIN,
BERTUCCI; ALMEIDA, 2016, p. 78).

ATENÇÃO: No enem, caso sua redação não possua
um repertório sociocultural, a pontuação máxima na
competência 2 é 120 de 200.
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UM REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL
LEGITIMADO PODE CONTER:
Conceitos e suas definições;
Informações, citações ou fatos e/ou referências a Áreas do
Conhecimento, tais quais:
→ Fatos ou períodos históricos reconhecidos;
→ Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros,
obras, peças, filmes, esculturas, músicas etc.;
→ Referência a Áreas do Conhecimento e/ou seus
profissionais, como Sociologia/ sociólogos, Filosofia/
filósofos, Literatura/ escritores/ poetas/ autores,
Educação/ educadores, Medicina/ médicos, Linguística/
linguistas etc.;
→ Referência a estudos e/ou pesquisas;
→ Referência a personalidades, celebridades,
personagens etc., desde que conhecidos;

figuras,

→ Referência aos meios de comunicação conhecidos, como
redes sociais, mídia, jornais (O Globo, Revista Veja, Rede
Globo, Folha de S. Paulo etc.)
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COMPETÊNCIA 3
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um
ponto de vista
→ É preciso elaborar um texto que apresente, claramente,
uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem
a posição assumida por você em relação à temática da
proposta de redação.
→ A competência 3 trata da COERÊNCIA, a qual está ligada ao
entendimento e à possibilidade de interpretação dos
sentidos do texto: selecione argumentos que sustentem sua
tese e organize-os, de modo que cada parágrafo apresente
informações novas, coerentes com o que foi apresentado
anteriormente
→ Um recurso para garantir a coerência é a elaboração de um
PROJETO DE TEXTO
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PROJETO DE TEXTO
→ É o planejamento prévio à escrita, no qual se estabelecem
os principais pontos pelos quais deve passar a
argumentação a ser desenvolvida;
→ Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos
selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de
vista;
→ Na organização das ideias selecionadas, procure definir
uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu
raciocínio facilmente
→ Examine, com atenção, a introdução e a conclusão para ver
se há coerência entre o início e o fim. Também observe se o
desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que
convergem para o ponto de vista que você está
defendendo;
→ Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no
texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as
outras ideias apresentadas.
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COMPETÊNCIA 4
Demonstrar conhecimento dos mecanismos
linguísticos necessários para a construção da
argumentação.

COESÃO TEXTUAL

→ A organização textual exige que as frases e os parágrafos
estabeleçam entre si uma relação que garanta a
sequenciação coerente do texto e a interdependência entre
as ideias (cada ideia nova precisa estabelecer relação com
as anteriores).

Estruturação dos parágrafos - Os parágrafos devem
estar articulados e podem ser desenvolvidos por
comparação, causa-consequência, exemplificação, etc.
Estruturação dos períodos - Podem expressar as ideias
de causa- consequência, contradição, temporalidade,
comparação, conclusão...
Referênciação - o processo de retomar algo que já foi
citado pode ser realizado mediante o uso de pronomes,
advérbios, artigos, etc.
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ELEMENTOS COESIVOS

COMPETÊNCIA 5
Elaborar proposta de intervenção para o problema
abordado, respeitando os direitos humanos
→ Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo
tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que
minimamente, enfrentá-lo. Deve-se apresentar uma
proposta concreta, específica ao tema e consistente com o
desenvolvimento de suas ideias.
→ Deve-se respeitar os princípios de dignidade humana;
igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das
diferenças e diversidades; laicidade do Estado; democracia
na educação; transversalidade, vivência e globalidade; e
sustentabilidade socioambiental.
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O QUE É CONSIDERADO DESRESPEITO AOS
DIREITOS HUMANOS?
→ Defesa de tortura;
→ Mutilação;
→ Execução sumária e qualquer forma de “justiça com as
próprias mãos” , isto é, sem a intervenção de instituições
sociais devidamente autorizadas (o governo, as
autoridades, as leis, por exemplo);
→ Incitação a qualquer tipo de violência motivada por
questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física,
origem geográfica ou socioeconômica;
→ Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio
(voltado contra grupos sociais específicos).

SITUAÇÕES QUE LEVAM À NOTA 0
→ Fuga ao tema e/ou não atendimento à estrutura
dissertativo-argumentativa;
→ Não apresentação do texto escrito na Folha de Redação,
que será considerada “Em Branco”;
→ “Texto insuficiente”: texto que apresente até 7 (sete)
linhas, qualquer que seja o conteúdo;
→ Redações que apresentem:
•

impropérios, desenhos e outras formas propositais de
anulação;
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•

nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de
identificação no espaço destinado exclusivamente ao
texto da redação;

•

letra ilegível, que impossibilite sua leitura por dois
avaliadores independentes.

→ Redação que esteja escrita predominante ou integralmente
em língua estrangeira.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES…

•

O título é um elemento opcional na produção da sua
redação (do ENEM!!), assim, embora seja considerado
como linha escrita, não é avaliado em nenhum aspecto
relacionado às competências da matriz de referência

•

A dissertação argumentativa se caracteriza pelo
afastamento autor-leitor, motivo pelo qual a 1ª pessoa do
singular (eu) não deve ser usada e a 1ª pessoa do plural
(nós) deve ser evitada. É indicado, portanto, que o
participante utilize a 3° pessoa, do singular ou do plural, em
seu texto.

•

Ao errar uma palavra ou frase, coloque-a entre parêntesis
e passe um traço. Você não será penalizado por isso.

Apesar de o mínimo exigido serem 7 linhas,
recomenda-se que o participante faça um texto de
20 a 30 linhas.
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INTRODUÇÃO DA REDAÇÃO DISSERTATIVAARGUMENTATIVA
Introdução
•

É a primeira abordagem da proposta de redação no seu
texto.

•

É o momento de contextualizar o problema e expor sua
tese.

•

A introdução poderá ser realizada a partir de uma
afirmação, uma pergunta, um contraste ou um repertório
sociocultural sobre o tema.
A TESE É OBRIGATÓRIA EM TEXTOS DISSERTATIVOSARGUMENTATIVOS, COMO A REDAÇÃO DO ENEM.

Mas o que é tese?
•

Tese é o que você vai defender sobre o problema, a ideia
principal da redação;

•

É muito importante que você pense sobre seu ponto de
vista antes de escrever o texto.
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A FIM DE ESTABELECER SEU PONTO DE VISTA SOBRE O
ASSUNTO, TENTE RESPONDER ÀS SEGUINTES PERGUNTAS
PARA SI ANTES DE INICIAR SUA REDAÇÃO:
1. Quais são as causas desse problema?
2. Quais são as consequências dessa situação?
3. Em caso de propostas com temas positivos, como: “ A
importância de doação de órgãos” , quais são os obstáculos
que impedem essa situação benéfica de ocorrer?
OBS: Caso queira, anote simplificadamente as respostas desses
questionamentos ou palavras- chaves que te ajudam a não
esquecer.
VOCÊ IRÁ EXPOR SUA TESE NA
INTRODUÇÃO E IRÁ APROFUNDAR
SUA ARGUMENTAÇÃO NO
DESENVOLVIMENTO

INTRODUZINDO POR CONTRASTE DE IDEIAS
COM TESE DE OPINIÃO INCISIVA
Embora a Constituição
Federal de 1988 assegure o
acesso à cultura como direito de
todos os cidadãos, percebe-se
que, na atual realidade brasileira,
não há o cumprimento dessa
garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso
acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes
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centros urbanos e à condição cultural de que a arte é
direcionada aos mais favorecidos economicamente.
Redação nota 1000 no ENEM de 2019 Autor (a): Ana Clara Socha Proposta de redação:
Democratização do acesso ao cinema no Brasil

INTRODUZINDO COM REPERTÓRIOS
SOCIOCULTURAL COM TESE DE OPINIÃO
INCISIVA
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 76 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.
Redação nota 1000 no ENEM de 2019 Autor (a): Rylla Varela Proposta de redação:
Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet
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INTRODUZINDO COM REPERTÓRIO SOCIO
CULTURAL COM TESE DE OPINIÃO INCISIVA
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
76 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.
Redação nota 1000 no ENEM de 2019 Autor (a): Rylla Varela Proposta de redação:
Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
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DESENVOLVIMENTO DA REDAÇÃO
DISSERTATIVA-ARGUMENTATIVA
DESENVOLVIMENTO
•

É o momento de você argumentar sobre sua tese: MOSTRE
AS CAUSAS DO PROBLEMA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS (o
que impede esse problema de ser resolvido?);

•

Faça de 1 a 3 parágrafos (OBS: Indicamos que faça 2
parágrafos);

•

Você pode problematizar o Estado, a sociedade (cidadãos,
famílias, empresários, etc), a mídia, as escolas...
Recomendamos que você problematize apenas 2
entidades, pois é o ideal para ter uma variedade e
profundidade de argumentos em uma redação de 30 linhas;

•

Relacione seus argumentos com repertório socioculturais.

DEFENDA SEU PONTO DE VISTA! NÃO FAÇA TEXTOS
MERAMENTE EXPOSITIVOS (QUE APENAS INFORMAM
SOBRE ALGO E NÃO ARGUMENTAM SOBRE O ASSUNTO)
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DESENVOLVIMENTO DA REDAÇÃO NOTA 1000
É relevante abordar, primeiramente, que as cidades
brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e
segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua
maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder
econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do
cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os
centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a
segregação social – evidenciada como uma característica da
sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro
“Raízes do Brasil” – se faz presente até os dias atuais, por privar
a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são
proporcionados pelo cinema.
Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção
cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é
um fato limitante para que haja a democratização plena da
cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro “Quarto
de Despejo” , de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste
cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive,
e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma
perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente
pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses
espaços.
Redação nota 1000 no ENEM de 2019 Autor (a): Ana Clara Socha Proposta de redação:
Democratização do acesso ao cinema no Brasil
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CONCLUSÃO DA REDAÇÃO DISSERTATIVAARGUMENTATIVA
CONCLUSÃO
É o momento de você retomar suas ideias e sugerir
soluções para o problema discutido.
ATENÇÃO! Não é o momento de expor novos
argumentos! A intervenção (solução) é obrigatória
na redação do enem.

CONCLUSÃO
No enem, as soluções devem conter 5 elementos:
1. Quem?
• Responsável pela produção dessas intervenções
2. O que?
• Ações a serem realizadas
3. Como?
• De que forma esses atos irão ocorrer?
4. Detalhamento
• Detalhe algum dos outros elementos
• Dica: Você pode informar a frequência, as
explicações e as exemplificações desse evento.
5. Finalidade
• Quais os objetivos dessas soluções?
OBS: NÃO UTILIZE A CONSCIENTIZAÇÃO COMO UMA AÇÃO,
POIS FICA VAGO! CASO QUEIRA, UTILIZE COMO MEIO!
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CONCLUSÃO DE REDAÇÃO NOTA 1000
Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da
democratização do cinema é imprescindível para a construção
de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo
que o Ministério da Economia destine verbas para a construção
de salas de cinema, de baixo custo ou gratuitas, nas periferias
brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o
acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino
promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida
escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos
responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da
cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade
brasileira poderá caminhar para a completude da democracia
no âmbito cultural.
Redação nota 1000 no ENEM de 2019 Autor (a): Ana Clara Socha Proposta de redação:
Democratização do acesso ao cinema no Brasil
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CAPÍTULO 3
REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL

O QUE É REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL?
São informações, fatos, opiniões, citações e/ou
experiências vividas que contribuem para a discussão da
temática e para a argumentação.
Podem ser:
•

Provas concretas (dados, fatos, pesquisas);

•

Exemplos (livros, áreas do conhecimento, músicas,
séries, filmes, casos concretos, situações vividas);

•

Citações de autoridades (filósofos, sociólogos,
economistas, políticos, professores, pesquisadores);

•

Senso comum (o que as pessoas em geral pensam
sobre o assunto).

TIPOS DE CITAÇÃO
Citação direta: É a citação na qual se transcreve o
conteúdo original entre aspas, citando o autor antes ou depois
da fala. Ela deve ser usada somente quando você se lembra
exatamente da frase a ser citada.
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Citação indireta: Nesse tipo de citação, parafraseia-se a
ideia original, transcrevendo-a com suas próprias palavras. Ela
não acompanha aspas, mas deve constar a fonte.

As citações são um recurso importante para dar
base às suas ideias e aos seus argumentos,
fundamentando sua tese e conferindo
credibilidade à sua redação.

ALGUMAS MANEIRAS DE AUMENTAR O SEU
REPERTÓRIO

•

Leia constantemente: A leitura expande a sua capacidade de
se expressar em discussões, ter argumentos e linkar fatos e
dados relevantes para sustentar posicionamentos.

•

Seja um observador: Observe e reflita sobre o que está em
pauta nas discussões cotidianas, nos noticiários e redes
sociais, por exemplo.

•

Assista a documentários, filmes e séries: Muitas vezes
essas gravações representam a realidade e levantam
discussões que são pautadas e que pautam os assuntos que
discutimos em sociedade.

•

Procure bons autores, filósofos e sociólogos: Você pode
utilizar citações deles para garantir uma maior credibilidade
ao seu texto.
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•

Utilize seus conhecimentos provenientes de outras
disciplinas: faça analogias a partir de processos biológicos,
químicos, geográficos, históricos, físicos, etc…

CLARICE LISPECTOR: DUREZA NECESSÁRIA
(CRÔNICA)
DUREZA NECESSÁRIA

"Escrevi um conto de umas 10 páginas sobre uma senhora
de quase 70 anos. Esta senhora passa por situações difíceis,
embaraçosas, pela perplexidade, pela vergonha. Dou-me ela o
tempo todo, e eu tinha o impulso de interromper para dizer:
coitada da minha filha. Mas não podia. Eu tinha que ser neutra e
fingir de dura. E por que não tirá-la das situações difíceis, já que
eu mesma as inventei? Por que não melhorar a sua sorte? Foi
impossível pois estas eram as suas realidades e eu não posso
mentir. Quando minto sobre a verdade de um personagem, não
estou sendo honesta. Há que haver uma ética a observar. Que seja
dito de passagem que o conto, chamado de A Procura de uma
Dignidade, não é inspirado em nenhum fato real acontecido: tudo
é inventado, assim como o nome da senhora.
Pergunto-me eu agora: inventado? Inventa-se? O que a
gente inventa já existe de algum modo. Eu devo ter captado
expressões sutilíssimas de algumas senhoras e calculei o resto.
Será isto que sucedeu? Resposta: mistério. Também tenho
começado um outro conto sobre uma senhora sentada no trem.
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Ainda não sei para onde vai esse trem. Tenho pena também: ela
precisaria de companhia, de um guia, de uma segurança:
Interrompi o conto porque no momento não me interessou mais.
Provavelmente eu o recomeçarei de novo. Já tenho quatro velhas
descritas ao longo do meu percurso.
O mais curioso é que essas quatro velhas são tão diferentes
uma das outras e de tal modo diferem seus acontecimentos e
temperamentos que elas não teriam possibilidade de diálogo.
Seriam estranhas uma para a outra. E tem a questão do nome, que
acho muito importante. A velha de Feliz Aniversário é chamada
por mim de velha, por outros de vovó, por uma vizinha de Dona
Anita. A de Passeio a Petrópolis chama-se Margarida, mas tem o
apelido de Mocinha. A de A Procura de uma Dignidade chama-se
Sra. Jorge B. Xavier. É como se ela não tivesse identidade própria.
A velha do trem não terá a oportunidade de dizer seu nome: é
apenas uma velha senhora no trem. O problema da velhice não foi
resolvido pelos humanos. Raras vezes se vê pessoa de idade com
uma harmonia interna e com vida externa correspondente.
Materialmente muito se poderia fazer pelas pessoas idosas,
dando-lhes o conforto possível, deixando-as serem úteis, não as
afastando como a um ser de outra espécie. É. Mas não resolve não.
É um dos sofrimentos humanos."

INTERPRETANDO A OBRA

"Dureza necessária" é um crônica de Clarice Lispector
publicada na sua coluna para o Jornal do Brasil, em 1973, mas
que infelizmente ficou fora de A Descoberta do Mundo e de
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Todas as Crônicas, os livros que cobrem a fase cronista da
escritora. Nela, a autora escreve sobre a velhice, a partir das
personagens idosas que fizeram parte dos seus contos.

EM QUAIS TEMAS USAR?
•

O abandono de idosos no Brasil

•

A desvalorização do idoso

•

O envelhecimento da população brasileira

•

Depressão na terceira idade

•

Violência contra idosos

COMO CITÁ-LA NA
REDAÇÃO?

Em sua crônica intitulada "Dureza necessária" , escrita
no início dos anos 70, Clarice Lispector afirma que o problema
da velhice é um dos sofrimentos humanos que ainda não foi
resolvido. Cinco décadas depois, tendo em vista a difícil
realidade de grande parte dos idosos brasileiros frente ao
abandono, observa-se que a escritora tem razão. Isso se deve ao
fato de [argumento 1], bem como [argumento 2]. - Modelo de
introdução para o tema "O abandono de idosos no Brasil".
(...)
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Diante do que foi exposto, e para que os sofrimentos
decorrentes da velhice descritos por Clarice deixem de ser uma
realidade na sociedade brasileira, faz-se necessário... - Exemplo
de retomada de assunto na conclusão. Isso contribui
especialmente para a coerência do seu texto (competência 3).
(...)
A famosa escritora Clarice Lispector afirmou em sua
crônica intitulada "Dureza necessária" que "muito se poderia
fazer pelas pessoas idosas, dando-lhes o conforto possível,
deixando-as serem úteis, não as afastando como a um ser de
outra espécie" , no entanto, o idoso, embora experiente, é
considerado improdutivo e desatualizado por grande parte da
sociedade brasileira, que insiste em negligenciar o seu valor.
Desse modo, muitos idosos acabam sendo taxados de inválidos
pelas próprias famílias que, muitas vezes, afastam-os do
convívio, seja de forma sutil ou explícita. A percepção dessa
desvalorização proveniente da sociedade, aliada à indiferença da
própria família, promove a perda da qualidade de vida dessa
população. - Modelo de desenvolvimento para o tema "A
desvalorização do idoso".

(...)
OBS: No argumento 2, você pode responsabilizar o Estado pela
desvalorização.
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ANNE WITH AN “E” (SÉRIE)
SINOPSE
Anne With An "E” (Anne com “e” em português) é uma
série produzida pela Netflix, que se origina do famoso livro Anne
de Green Gables, escrito por L. M. Montgomery em 1908 e que
foi um sucesso mundial mesmo em sua época. A série conta a
história dos irmãos Marília (Geraldine James) e Mathew
Cuthbert (R. H. Thomson) e da pequena Anne Shirley (Amybeth
McNulty). A história se passa na
província de Ilha do Príncipe
Eduardo, no Canadá, onde a
série também é gravada e é
terra natal da escritora Lucy
Montgomery. No início do
século
XX,
o
lugar
é
completamente rural, e tudo
isso
colabora
para
proporcionar
aos
telespectadores as mais lindas e
gloriosas paisagens.
Fonte: https://falauniversidades.com.br/critica-resenha-resumo-anne-with-an-e/
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O PODER DA LEITURA E DA ESCRITA
No decorrer da série, descobrimos que Anne enfrentou
diversos maus-tratos em orfanatos ou na casa de outras famílias.
Na escola, essa garota também sofreu com o bullying por ser uma
ruiva órfã de uma família com pouco poder aquisitivo. No
entanto, Anne encontra a leitura como um meio de escape dessa
realidade por vezes problemática. A partir de livros, ela cria
personagens, imagina um novo cenário cheio de alegrias e
escreve sobre essas histórias, o que a ajuda a superar situações
difíceis da vida. Em um certo ponto da série, ela cria um clube
com suas amigas e todas começam a compartilhar histórias
escritas com bastante imaginação e criatividade. A leitura
também impacta positivamente no senso crítico da órfã, que
sempre questionava determinadas situações, especialmente
quando começou a escrever matérias para o jornal da escola.

LEITURA E ESCRITA NA REDAÇÃODESENVOLVIMENTO
(...)
De fato, a leitura e a escrita possibilitam um
desenvolvimento imensurável do ser humano, nesse contexto,
na série "Anne with an e" , da plataforma Netflix, a protagonista
utiliza a criatividade estimulada por diversos livros para
enfrentar opressões no ambiente em que vivia. Além disso, é
inegável o quanto esse hábito de leitura contribuiu para a
intensificação do senso crítico da garota, que denuncia injustiças
a partir da escrita de artigos para o Jornal da escola. Além desses
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benefícios ilustrados no seriado citado, pode- se citar também o
aprimoramento da organização, da inteligência e da visão de
mundo como mais exemplos de vantagens desses atos.
(...)
Obs: desenvolvimento enaltecendo benefícios da leitura e
escrita (serve para propostas de redação que enaltecem esses
atos)

LGBTFOBIA NO SÉCULO XX
Cole é um rapaz sensível e artista promissor que sofria
bullying de seus colegas de classe e do Sr. Phillips, seu professor,
por ser muito feminino. Ele sempre se sentiu diferente e
deslocado, como se não pertencesse àquele mundo. No entanto,
em um certo dia ele acompanha Anne e Diana em uma festa
liberal e progressista na casa da tia Josephine. Nesse momento,
ele entende que não há nada de errado em ser ele mesmo. Dessa
forma, ele adquire forças para enfrentar seus opressores,
inclusive seu professor. O ódio do Sr. Philips não era direcionado
ao garoto, mas a si próprio. Ele odiava Cole porque era que nem
ele. A repulsão do professor Philips é compreensível pela época
em que viveu e educação que provavelmente recebeu. Crianças
que crescem ouvindo que homossexualidade é algo errado, não
natural ou até mesmo nojento, se tornam adultos
preconceituosos – ainda que não externalizem o preconceito ou
ajam com aparente respeito à comunidade LGBT.
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LGBTFOBIA NA REDAÇÃO- DESENVOLVIMENTO
(...)
Nesse contexto, a lgbtfobia é estimulada por uma cultura
errônea há séculos, gerando bastante sofrimento aos
pertencentes de tal comunidade. Isso foi ilustrado na série "Anne
com e" , inspirada em um livro do início do século XX, a partir do
bullying promovido contra o personagem Cole por seus colegas
de classe e professor. Infelizmente, no panorama atual, esse
preconceito ainda é bastante disseminado no Brasil,
intensificando a exclusão social e a violência física e psicológica
contra homossexuais.
(...)

ASSÉDIO SEXUAL
Josie Pye tinha um
romance com Billy Andrews, o
qual
era
estimulado
e
aprovado pelos seus pais. No
entanto, um certo dia, Billy a
beija à força, mas a garota
consegue escapar e desabafa
com suas amigas sobre o
ocorrido. Frustrado, Billy
difama Josie, espalhando notícias de que os dois haviam
praticado atos libidinosos, o que faz com que grande parte da
população de Green Gables a visse como uma mulher indigna.
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ASSÉDIO NA REDAÇÃO- INTRODUÇÃO
Na série "Anne with an e" , da plataforma Netflix, é
retratado um caso de assédio sexual contra a personagem Josie
que resulta na difamação da garota pelo agressor. No Brasil,
infelizmente, essa culpabilização da vítima e impunidade do
assediador é bastante comum, o que estimula a amplificação
desses crimes e a mitigação de denúncias. Isso ocorre devido a
falhas da sociedade e do Estado em punir o malfeitor e
proporcionar apoio à vítima. (...)

ALUCINAÇÃO- BELCHIOR ( MÚSICA)
O COMPOSITOR/ CANTOR
•

Natural de Sobral, Ceará. Nasceu em 1946;

•

Na década de 60, passa a morar em Fortaleza, onde amplia
seu contato com a música;

•

Conhece cantores, como
Fagner,
Amelinha
e
Ednardo. Juntos reúnem-se
no grupo Pessoal do Ceará;

•

Inicia, em 1968, o curso de
medicina na Faculdade
Federal do Ceará, mas
abandona no 4º ano;

•

Ganha o 1º Lugar no IV
Festival Universitário da MPB;
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•

Reconhecimento nacional com o álbum Alucinação e
parceria com Elis Regina;

•

Polêmicas nos últimos anos antes de sua morte (2017).

ALUCINAÇÃO- O ÁLBUM
•

Todas as letras do álbum Alucinação guardam uma relação
entre si
• Belchior sempre faz um paralelo
passado/presente;
• A obsessão pelo "novo" , pelo
homem do interior perdido na
cidade grande;
• O contexto histórico do álbum
influencia suas letras;
• Presença do desespero,
angústia, da incompreensão

da

ALUCINAÇÃO- A MÚSICA
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Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
..A praticidade: as teorias, muitas vezes, são bem diferentes da prática

Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
...Uma crítica aos movimentos artísticos (Hippie, Tropicalismo) e de
oposição da época (Década de 70)

Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
…. Essas "filosofias" provocam sono no eu lírico

Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
…. Essas "filosofias" provocam sono no eu lírico

Romances astrais

"A minha alucinação
É suportar o dia-a-dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais”

Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais

PARADOXO

invisibilidade social/
grupo marginalizados

CAPÍTULO 3 – SITUAÇÕES QUE LEVAM À NOTA ZERO

47

Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre
Que canta e requebra
É demais!

Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida

Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais

Doenças mentais. Abordagem de
problemas das grandes cidades.
Estereótipos sobre um homossexual

Papel da polícia/ Juventude

Violência. Manipulação. No meio de tudo isso,
a vontade do eu lírico de mudar a situação.
Fica uma mensagem de otimismo, tolerância.

CAPÍTULO 3 – SITUAÇÕES QUE LEVAM À NOTA ZERO

48

ALUCINAÇÃO- POSSÍVEIS TEMAS PARA USO
•

Discriminação, intolerância;

•

Grupos sociais marginalizados (pretos,
homossexuais, "pessoas cinzas normais");

•

Violência urbana e banalização;

•

Mobilidade urbana;

•

Juventude e o papel dos jovens

•

O papel da polícia;

•

Doenças mentais;

•

Suicídio;

•

Manipulação do comportamento;

•

Problemáticas em geral;

•

Temáticas em que uma lei, uma teoria, um programa
governamental não esteja sendo garantido.
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ALUCINAÇÃO-EXEMPLO DE INTRODUÇÃO

TEMA: SAÚDE MENTAL

Em sua canção "Alucinação" , o cantor Belchior, por
meio de seu eu lírico, levanta reflexões sociais importantes, a
exemplo de quando cita "a solidão das pessoas dessas
capitais". Nesse sentido, é possível afirmar que o compositor
elucida sobre um dos principais empecilhos para a garantia de
uma saúde mental plena no Brasil, o que contribui, infelizmente,
para o acentuado crescimento de doenças psicológicas. Com
efeito, tanto o individualismo da sociedade pós-moderna, citado
na música, quanto a dificuldade de apoio psicossocial, dificultam
que o brasileiro possua uma qualidade de vida satisfatória no
tangente ao aspecto emocional.
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ALUCINAÇÃO- EXEMPLO DE
DESENVOLVIMENTO

TEMA: DIREITO À MORADIA

Em primeiro lugar, observa-se que o Estado é, amiúde,
omisso na promoção de alternativas que minimizem a ausência
de habitações para muitos brasileiros. Analogamente, o cantor
Belchior, em sua música "Alucinação" , critica o excesso de
teorias, as quais, muitas vezes, não são efetivadas no cenário
prático e impedem a "mudança" de situações negativas. Por
conseguinte, compreendendo que o direito à moradia está
previsto na Constituição Cidadã, nota-se uma falha em sua
aplicabilidade, a qual é resultado da corrupção, da falta de
compromisso dos políticos, da ausência de leis mais pragmáticas
e de outros fatores. Essa situação, conduz, pois, a cenários de
perda da dignidade da pessoa humana, encontrados no
território brasileiros, com indivíduos residindo em locais sem
higiene adequada e expostos a perigos em casas construídas em
locais irregulares.
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