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REDAÇÃO 
 

A INTRODUÇÃO 
 
Existem muitas formas de introduzir uma dissertação. Não há fórmulas. 
Entretanto, o candidato no ENEM ou em qualquer concurso deve ter em 
mente que a introdução precisa bater uma meta. Essa meta é tripla: ela 
precisa ter o TEMA proposto, o RECORTE TEMÁTICO e a TESE.  
 
 
1. O TEMA E O RECORTE TEMÁTICO 
 

O tema e o recorte temático integram a situação-problema, isto é, 
a problemática sobre a qual a prova quer que o candidato discuta para, ao 
final, solucioná-la. É fundamental que autor do texto aborde o tema e o 
recorte já na introdução. Lembre que a competência mais importante da 
redação é a que analisa justamente a fidelidade ao tema e o recorte 
temático. O candidato que não é fiel ao tema recebe zero e acaba tendo 
sua redação anulada. Já aquele que não é fiel ao recorte não recebe zero, 
mas tem a nota abalada fortemente. 

Mas, afinal, o que é o tema e o recorte temático? Entenderemos 
como tema o assunto principal abordado na proposta; recorte é a fração 
do tema, isto é, a parte que deve ser enfatizada. Geralmente um tema é 
bastante amplo. O recorte será a especificidade sobre a qual o elaborador 
da prova quer que o candidato se debruce.  

Lembre que tanto o tema quanto o recorte envolverão um 
problema a ser resolvido no texto. Assim, é necessário que você 
problematize o assunto. Não problematizá-lo afetará profundamente sua 
nota uma vez que, se não há problema, não há solução. 

Vejamos os exemplos dos últimos concursos. Tente sublinhar o 
que você acha que é tema e o que é recorte temático: 
 
ENEM 2019: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO CINEMA NO BRASIL 
 
 
ENEM 2018: MANIPULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO USUÁRIO PELO 
CONTROLE DE DADOS NA INTERNET 
 
 
ENEM 2017: DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL DE SURDOS NO 
BRASIL 
 
 
SÓ LEMBRANDO: tanto o tema quanto o recorte devem estar explícitos 
com clareza e objetividade na introdução. Não deixe para falar deles pela 
primeira vez nos parágrafos do desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 
 

 
Redação | Material de Apoio 

Página 3 

MARATONA ENEM  :::  AULA 02 

2. A TESE 
 
 Numa democracia, todo mundo é livre para pensar o que quiser e 
viver de acordo com suas convicções desde que essas convicções não vão 
de encontro à lei nem a direitos de terceiros. As provas de redação 
querem que os candidatos se posicionem com criticidade frente aos 
problemas do mundo moderno. Por isso, o candidato é livre para expor 
seu PONTO DE VISTA sobre o tema proposto. Esse ponto de vista constitui 
a tese da dissertação argumentativa. É bem verdade que essa liberdade 
é relativa, uma vez que se exige respeito aos direitos humanos e à 
diversidade sócio-cultural do país e do mundo. Assim, mesmo que 
pessoalmente o candidato tenha uma posição racista, extremista ou 
elitista demais, por exemplo, não deverá expô-la na redação.  
 Outra questão: lembre que, no ENEM, você não escreverá um 
artigo de opinião, e sim uma dissertação argumentativa acerca de uma 
situação problema sobre a qual você lançará uma proposta de 
intervenção. Isso tem que ficar claro antes de escrever o texto, pois a sua 
introdução vai ter que apontar a visão problemática sobre o assunto já na 
introdução.  
 
 RESUMINDO: O candidato tem que refletir sobre o tema proposto 
e indicar, já na introdução, aquilo que deve ser colocado como tese, isto 
é, um ponto de vista pessoal sobre esse tema. Esse ponto de vista tem 
que ser problemático. Se o tema não for encarado como um problema, o 
texto ficará incoerente. Afinal, o que você lançará como proposta de 
intervenção, se não tratou o assunto problematicamente?  
 
3. A INTRODUÇÃO NOTA 1000 
 
 Neste material, trabalharemos modelos de introdução. A intenção 
é observar que a meta (tema, recorte e tese) pode ser alcançada de várias 
formas diferentes. Cabe a você definir qual é seu estilo preferido para 
aprimorá-lo até o dia da prova. 
 
4. INTRODUÇÃO TIPO 1: A ANTECIPAÇÃO DOS ARGUMENTOS (O TEXTO 
CIRCUITO) 
 
 Uma tática usual que deixa o texto bastante coeso é a 
antecipação, na introdução, dos argumentos a serem adotados no 
desenvolvimento. Se a estratégia que você adotar for esta, saiba que, se 
bem empregada, pode ser eficaz. Essa antecipação é muito simples de 
fazer. Então, atenção à recomendação seguinte: 
 

• A vantagem desse tipo de introdução é a coesão do texto, isto é, 
você antecipa os argumentos que serão tratados ao longo do 
desenvolvimento. Portanto, se não houver essa amplificação no 
desenvolvimento do que foi antecipado na introdução, seu texto 
será considerado incoerente e com uma falha de coesão 
gravíssima. 

 
Lembre: Você não é obrigado a antecipar os argumentos, mas, se o fizer, 
é obrigado desenvolver a ideia apresentada. A introdução é o norte do 
seu texto. Se nela apareceu uma discussão, essa discussão tem que ser 
ampliada no desenvolvimento. 
 

  



 
 

 
Redação | Material de Apoio 

Página 4 

MARATONA ENEM  :::  AULA 02 

 
Observe o seguinte tema: MEDIDAS PARA ESTABELECER O 

CONTROLE DE NATALIDADE NO BRASIL 
 

Primeiramente, encontre o tema e o recorte temático: 
 
Tema: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Recorte: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 Agora leia a introdução abaixo e procure avaliar se foi atingida a 
meta tripla: tema + recorte temático + tese. Além disso, procure a 
estratégia de introdução adotada pelo autor: 
 

Em uma estrutura social tal qual a brasileira, a adoção do controle 
de natalidade faz-se, além de recomendável, indispensável. 
Considerando-se o elevado custo de vida dos padrões atuais e a falta de 
apoio e assistência por parte dos órgãos governamentais de saúde e 
educação, torna-se muito difícil proporcionar a uma criança as 
ferramentas de que precisa para se desenvolver de forma saudável e 
digna, sendo necessárias, portanto, algumas medidas para implantação 
desse controle. 

 
Para ilustrar a técnica, usaremos a redação nota 1000 do 

estudante Marcos Vinícius de Oliveira. O autor tirou 1000 duas vezes 
consecutivas no ENEM. Transcrevemos a introdução e o desenvolvimento 
para você ver a retomada e ampliação das ideias expostas na introdução. 
O tema é o do ENEM 2017: DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL 
DE SURDOS NO BRASIL. 

 
  No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao 
Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, 
já que se caracterizou pelo estabelecimento de um “apartheid” 
educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-
o dos que seriam considerados “normais” pela população. Assim, notam-
se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade 
auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade 
governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para 
o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela 
deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da 
resolução dos entraves vinculados a ela. 
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5. INTRODUÇÃO TIPO 2: A CITAÇÃO  
 
 Uma das melhores maneiras de começar um texto dissertativo é 
apostar no seu repertório cultural. Muitas vezes, o candidato no ENEM 
impressiona o corretor porque expôs uma citação que tinha a ver com o 
tema. Essa citação pode ser de uma frase, um autor, um livro, um filme, 
isto é, qualquer meio que mostre já de cara que você sabe relacionar o 
tema proposto com a sua vivência cultural.  
 Como foi dito acima, você tem que bater algumas metas na 
introdução de uma redação: o tema, o recorte temático e a tese. 
Entretanto, isso não é em si suficiente para criar uma boa impressão. O 
repertório cultural é um excelente meio para fazer sua introdução 
dialogar com o mundo.  

Se quiser usar a técnica da citação, basta pôr, de forma sucinta e 
sem grandes aprofundamentos, a referência a um autor, a uma obra, ao 
pensamento famoso de alguém, a uma teoria sociológica ou filosófica, 
enfim, àquilo que dará um tempero cultural à abertura do seu texto. 

 
Ao fazer isso, você deve ter em mente alguns cuidados 

importantes: 
 

• A citação dever ser bem pertinente ao tema, isto é, deve focar 
diretamente o que foi pedido na proposta. É muito comum, uma 
pessoa ter duas ou três citações na cabeça e usá-las para qualquer 
tema. Um bom corretor perceberá a estratégia e despontuará sua 
introdução. 

• Uma citação não deve apenas ser colocada no texto; deve ser 
explicada para que o leitor perceba que você entende o que está 
citando. Portanto, ao citar algo, traduza com suas palavras o que 
está dito. 

• Citações requerem adaptações ao tema. Muitas vezes, o candidato 
põe uma citação no seu texto e quer que o leitor faça a ligação 
entre o tema e a referência citada. Está errado. O escritor é que 
tem que fazer a transição entre a ideia central do texto e o que ele 
escolheu como citação.  

 
Veja o exemplo abaixo O tema é Perpetuação da desigualdade 

social no Brasil pela falta de oferecimento de direitos básicos. 
 
 

Na obra “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, uma favela emergente 
divide espaço com um casarão onde vive um barão. No Brasil atual, a 
desigualdade social permanece um problema grave, na medida em 
que não são oferecidas a todos as pessoas direitos básicos para uma 
vida digna. Dessa forma, o país corre um sério risco de permanecer 
atrasado caso não tome medidas corajosas de enfrentamento a essa 
questão.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

 
Redação | Material de Apoio 

Página 6 

MARATONA ENEM  :::  AULA 02 

Perceba que o autor teve uma boa ideia ao citar “O Cortiço”, de Aluísio 
Azevedo, uma vez que essa obra trata, entre outros temas, da 
desigualdade entre ricos e pobres no Brasil, entretanto a citação não foi 
bem aproveitada, pois o autor se limitou a dizer o que a obra contém, sem 
fazer uma ligação que explicasse o motivo pelo qual ela foi citada em um 
texto que fala de desigualdade. Deixou que o leitor fizesse essa ligação. 
Veja abaixo outra introdução.  
 
 

Na obra “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, uma favela emergente 
divide espaço com um casarão onde vive um barão. Trata-se de uma 
sagaz percepção do autor, que, no final do século XIX, já enxergava 
no país uma profunda fissura social entre ricos e pobres. No Brasil 
atual, essa desigualdade permanece um problema grave, na medida 
em que não são oferecidas a todos as pessoas direitos básicos para 
uma vida digna. Dessa forma, o país corre um sério risco de 
permanecer atrasado caso não tome medidas corajosas de 
enfrentamento a essa questão.  

 
 Perceba que a introdução acima está baseada na anterior, 
entretanto está mais harmoniosa porque demonstra mais claramente um 
projeto de citar, explicar a citação, fazer a ligação dela com o tema, lançar 
a tese e propor soluções ao problema. Para efeitos didáticos, dividimos a 
introdução em cores para você visualizar melhor essas partes.  
 

• Citação (legitimação); 
• Explicação da citação (pertinência); 
• Retorno ao tema, lançando a tese 
• Proposta de solução do problema 

 
Visto o que foi tratado acima, procure descobrir na introdução abaixo 

os elementos que a compõem, fazendo um julgamento crítico deles. O 
texto obteve nota 1000 no ENEM 2018. O tema era Manipulação do 
comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. 

 
No livro 1984 de George Orwell, é retratado um futuro distópico em 

que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro 
histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos 
governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um 
funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente 
analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem 
do Partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato 
que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo 
cibernético do século XXI: gradativamente, os algoritmos e sistemas de 
inteligência artificial corroboram para a restrição de informações 
disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma 
grande bolha sociocultural. 
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6. INTRODUÇÃO TIPO 3: A BASE HISTÓRICA 
 
 Uma coisa pela qual o ENEM preza muito na redação é a base 
interdisciplinar, que serve para dar mais força ao que será dito. Buscar a 
origem das raízes os dos vínculos que alguns temas possuem com o 
passado pode auxiliar na compreensão da formação do problema e dos 
desafios que ele mobiliza.  
 Dessa forma, vamos ser práticos: você sabe que a obrigação da 
introdução é lançar o tema, o recorte temático e principalmente a tese. 
Entretanto, uma introdução se enriquece com alguma informação teórica. 
Assim, você deverá buscar esse aprofundamento usando estratégias, e 
uma excelente é mostrar que sabe de onde veio o problema sugerido.  A 
base histórica é ideal para tal objetivo. 
 Porém, sempre surge a dúvida: como fazer essa referência 
histórica? Você tem que lembrar que a introdução é um parágrafo curto. 
Dessa forma, você não terá espaço para aprofundamentos teóricos 
sofisticados. Sendo assim, procure apenas fazer uma referência leve, que 
mostre autoria, que indique que você realmente entende do que está 
falando. Mas não aprofunde porque isso pode custar bastante espaço 
desnecessariamente. Os aprofundamentos devem vir no 
desenvolvimento, o que será trabalhado nas próximas aulas. 
  

Agora atenção: A base histórica é muito boa para ilustrar um tema, 
mas, às vezes, o autor do texto perde pontos porque, em vez de fazê-la 
com propriedade, prefere decorar clichês como “Desde os primórdios da 
humanidade”, “Desde a antiguidade” ou “Desde que o homem é homem”. 
Além de não se referirem especificamente a um fato histórico, essas 
fórmulas são genéricas demais e apenas denunciam a falta de autoria no 
texto. Da mesma forma, evite inícios generalizantes que não se refira a 
um sujeito histórico claro, como “Muito se discute sobre...” ou “ Quando 
se analisa a questão...” 
 Observe o texto abaixo. É uma introdução para o seguinte tema: 
DESPERTANDO PARA A IMPORTÂNCIA DO VOTO NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA. 
 
 Passados mais de trinta anos do término dos governos militares 
ditatoriais no Brasil, percebe-se hoje um completo desinteresse de parte 
da população no que tange às questões políticas nacionais. Isso é um 
grave problema, já que o voto é uma das principais formas de mudança 
de panoramas negativos em uma sociedade e não vem sendo bem 
utilizado. Dessa forma, é necessário buscar reverter tal quadro, já que 
temos o poder e o dever de eleger nossos representantes em eleições 
periódicas, ainda que isso possa não parecer tão relevante em razão do 
quadro de corrupção e mentiras que há tempos parece perdurar no poder 
do Brasil.  
 
Agora leia outra introdução e analise como ela foi montada e, se quiser, 
abaixo teça comentários. O tema foi o do ENEM 2015: A PERSISTÊNCIA 
DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA SOCIEDADE BRASILEIRA. 
 

Permeada pela desigualdade de gênero, a história brasileira deixa 
clara a posição inferior imposta a todas as mulheres. Essas, mesmo após 
a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho – negado por séculos – 
permanecem vítimas da violência, uma realidade que ceifa vidas e as 
priva do direito a terem sua integridade física e moral protegida. 
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LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

TIPOLOGIAS TEXTUAIS 
 

MODOS DE ORGANIZAÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS 
Características da construção linguística dos textos 

 
Narrativa (ficção) / relato (não ficção) – narrador, personagem, enredo, 
tempo, espaço. 
 
Descritiva – características de seres, objetos, imagens. 
 
Argumentativa – ponto de vista, opinião, crítica, convencimento. 
 
Expositiva/explicativa – conceito, informações, explicações, exemplos. 
 
Injuntiva/instrucional – ensina/orienta um procedimento / verbos no 
imperativo. 
 
Dialogal – conversas, travessões, personagem. 
 
Narrativa (ficção) / relato (não ficção) – narrador, personagem, enredo, 
tempo, espaço. 
 
 
Questão 01  

(ENEM) 

 
Receita  
 
Tome-se um poeta não cansado, 
Uma nuvem de sonho e uma flor, 
Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
Uma veia sangrando de pavor. 
Quando a massa já ferve e se retorce 
Deita-se a luz dum corpo de mulher, 
Duma pitada de morte se reforce, 
Que um amor de poeta assim requer. 
 

(SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. Alfragide: Caminho, 1997.) 

 
Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis 
e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse 
texto constitui uma mescla de gêneros, pois 
 
A introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. 
B explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita. 
C explora elementos temáticos presentes em uma receita. 
D apresenta organização estrutural típica de um poema. 
E utiliza linguagem figurada na construção do poema. 
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Questão 02  
(ENEM) 

 
 
Todo texto apresenta uma intenção, da qual derivam as escolhas 
linguísticas que o compõem. O texto da campanha publicitária e o da 
charge apresentam, respectivamente, composição textual pautada por 
uma estratégia 
 
A expositiva, porque informa determinado assunto de modo isento; e 

interativa, porque apresenta intercâmbio verbal entre dois 
personagens. 

B descritiva, pois descreve ações necessárias ao combate à dengue; e 
narrativa, pois um dos personagens conta um fato, um acontecimento. 

C injuntiva, uma vez que, por meio do cartaz, diz como se deve combater 
a dengue; e dialogal, porque estabelece uma interação oral. 

D narrativa, visto que apresenta relato de ações a serem realizadas; e 
descritiva, pois um dos personagens descreve a ação realizada. 

E persuasiva, com o propósito de convencer o interlocutor a combater a 
dengue; e dialogal, pois há a interação oral entre os personagens. 
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Questão 03  
(ENEM) 

 
Prima Julieta 

 
Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade em 

pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao 
charme feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade. 
Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de 
outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça 
para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía 
reflexos metálicos. Ancas poderosas. Os olhos de um verde azulado 
borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois planos: voz de pessoa da alta 
sociedade.  

MENDES, M. A idade do serrote. Rio de Janeiro: Sabiá, 1968. 

 
Entre os elementos constitutivos dos gêneros, está o modo como se 
organiza a própria composição textual, tendo-se em vista o objetivo de 
seu autor: narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir. No trecho, 
reconhece-se uma sequência textual  
 
A explicativa, em que se expõem informações objetivas referentes à 

prima Julieta.  
B instrucional, em que se ensina o comportamento feminino, inspirado 

em prima Julieta.  
C narrativa, em que se contam fatos que, no decorrer do tempo, 

envolvem prima Julieta.  
D descritiva, em que se constrói a imagem de prima Julieta a partir do 

que os sentidos do enunciador captam.  
E argumentativa, em que se defende a opinião do enunciador sobre 

prima Julieta, buscando-se a adesão do leitor a essas ideias.  
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Vale lembrar: 
 

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO  FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

1. Emissor, enunciador (EU) Emotiva ou expressiva 

2. Receptor, interlocutor (VOCÊ) Apelativa ou conativa 

3. Referente, assunto (ELE) Referencial ou denotativa 

4. Canal, contato Fática 

5. Código Metalinguística 

6. Mensagem Poética ou estética 

 
Questão 04  

(FUVEST) 

 

 
 
Observe a gravura de Escher: Na linguagem verbal, exemplos de 
aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Escher 
encontram-se, com frequência, 
 
A nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece 

extremamente intrigante. 
B nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm 

a mesma utilidade. 
C na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e 

distanciamento a experiência de que trata. 
D na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor 

procedimentos construtivos do discurso. 
E nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma 

determinada sequência de operações. 
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Questão 05  
(ENEM) 

 
Canção do vento e da minha vida  
 
O vento varria as folhas,  
O vento varria os frutos,  
O vento varria as flores...  
E a minha vida ficava  
Cada vez mais cheia  
De frutos, de flores, de folhas.  
(Manuel Bandeira)  
 
Predomina no texto a função da linguagem  
 
A fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.  
B metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. 
C conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. 
D referencial, já que são apresentadas informações sobre 

acontecimentos e fatos reais. 
E poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística 

da estrutura do texto. 
 
Questão 06  

(ENEM) 
 

Desabafo 
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida 

hoje.  
Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica 

manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci 
ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária 
eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. 
Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

 
Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias 
funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as 
outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem 
predominante é a emotiva ou expressiva, pois 
 
A o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 
B a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 
C o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 
D o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 
E o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da 

comunicação. 
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Questão 07  
(ENEM) 

 
A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres 
vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que 
podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem 
múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, 
controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 

DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
Predomina no texto a função da linguagem: 
 
A emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à 

ecologia. 
B fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 
C poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de 

linguagem. 
D conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 
E referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 
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GEOGRAFIA 
 

MIGRAÇÕES 
 
Migração Pendular: como o nome sugere, funciona como um pêndulo, no 
qual as pessoas diariamente vão e voltam. O Communting ou movimento 
dos transfronteiriços também é um tipo de migração pendular, visto que 
nele pessoas atravessam diariamente fronteira internacional a procura 
de serviços.  
 
Nomadismo: deslocamento de pessoas sem residência fixa.  
 
Êxodo Rural: a saída em massa dos trabalhadores do campo para as 
cidades. Sua maior ocorrência se deu durante a instalação das indústrias 
e consequentemente o desenvolvimento urbano nos países 
subdesenvolvidos.   
 
Êxodo Urbano: pessoas das cidades que buscam o campo, motivadas 
principalmente por problemas ambientais e a violência dos grandes 
centros. 
 
Fuga de Cérebro: A saída do país de profissionais altamente qualificados. 
 
Sazonal: também conhecida como transumância, caracteriza-se pelo 
deslocamento temporário ou período devido a questões climáticas ou até 
mesmo econômicas.  A colheita da cana-de-açúcar na zona da mata 
nordestina é um bom exemplo.  
 
 
Questão 01  
 
Em uma pesquisa realizada nos Campos de Cima da Serra, no planalto 
gaúcho, verificou-se que alguns produtores, na época do inverno, 
conduziam seus rebanhos para os vales em busca de pastagem e de 
abrigo contra o vento frio da estação, retornando na primavera para as 
áreas de campo aberto. Esse tipo de deslocamento humano que se 
movimenta em função de variações climáticas  
sazonais denomina-se 
  
A migração pendular. 
B transumância. 
C Refugiados. 
D Commuting. 
E êxodo rural.  
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Questão 02  
 
O Icomex confirma que a dependência das exportações das commodities, 
principalmente do setor agropecuário, se traduz na crescente importância 
da China como destino das exportações nacionais. Em maio, o volume 
exportado para a China cresceu 64,7% em relação a igual mês de 2019 e 
caiu para o restante da Ásia. Mesmo assim, China e o restante da Ásia são 
os únicos mercados com variação positiva na comparação do período de 
janeiro/maio entre 2019 e 2020, ressalta o estudo”.  

(Agência Brasil 15.06.2020) 

 
São considerados como commodities: 
 
A soja, minério de ferro e café. 
B veículos, máquinas agrícolas e embarcações. 
C combustíveis, eletrodomésticos e fibras sintéticas. 
D insumos agrícolas, materiais elétricos e computadores. 
E equipamentos de telecomunicações, materiais eletrônicos e aços 

finos. 
 
Questão 03  
 
Várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente 
africano. O apartheid foi uma política racial imposta pela minoria 
branca da população, únicos com direito a voto, restando à maioria 
da população, composta por negros, obedecer rigorosamente às 
leis separatistas. Em qual país da África foi implantado o apartheid: 
 
A Angola 
B Nigéria 
C Camarões 
D África do Sul 
E Jamaica 
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Questão 04  
 

 
 
 
O mar de Aral, uma vez o 4º maior lago do mundo, está quase que 
completamente seco – mas é principalmente um fenômeno provocado 
pela ação humana, descrito como “um dos piores desastres ambientais do 
mundo”. Agora, somente 10% do lago original ainda existe, de acordo com 
a revista Scientific American. 

(Fonte: Epoch Times 02.04.2020) 

 
Qual o principal motivo que ocasionou essa tragédia ambiental no mar de 
Aral? 
 
A a geração de energia.            
B a forte extração de petróleo na região.                         
C a expansão industrial na região.    
D a irrigação, especialmente para o plantio do algodão. 
E levar água para zona urbana. 
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HISTÓRIA 
 
AS LEIS ABOLICIONISTAS 
 
O assunto referente às nossas heranças afrodescendentes e indígenas 
estão presentes em todas as provas do ENEM há mais de 10 anos. Essas 
questões estão respaldadas pela Lei 10.639/03, alterada 
pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura 
afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, 
do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 
Dessa maneira, vejamos alguns pontos de extrema importância para que 
você se saia muito bem nas questões de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas. 

• Primeiros Escravos no Brasil – introdução da lavoura canavieira; 
• Plantation – sistema de produção econômica que é sustentado 

pelo tripé: monocultura latifundiária, Trabalho escravo africano e 
produção voltada para o mercado externo. 

• Substituição da mão de obra escrava indígena pela africana – maior 
lucratividade como o comércio escravocrata transatlântico. 

• Jesuítas protegem os indígenas atraindo-os para a catequese. 
• Bandeirantes capturam indígenas. 
• Lutas de Resistência Negra - destaque para o Quilombo dos 

Palmares. 
• Em 1898, a Conjuração Baiana dos Alfaiates é a revolta 

emancipacionista com princípios abolicionistas. 
• Em 1931, foi criada a “Lei pra inglês ver”. 

Atente para o quadro abaixo: 
 

 
Disponível em: https://www.canaleducacao.tv/images/slides/37821_2948f18ecb58a0f1867de7d7bf72311b.pdf 

 
 
A REVOLTA DA VACINA (1904) 
 
A situação do Rio de Janeiro era Caótica durante a presidência de 
Rodrigues Alves, o prefeito Pereira Passos anuncia reformas 
higienizadoras, cuja tutela está à cargo de Oswaldo Cruz, médico 
sanitarista de renome internacional. 
Sobre esta temática atente para: 

• Operação Mata Mosquitos; 
• Operação Vacinação Obrigatória; 
• Reforma Urbana na Avenida Central; 
• Varíola, Peste Bubônica e Febre Amarela. 
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A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
Considerada pela maioria dos historiadores como a continuação da 
Primeira Guerra (1914-1918), muito mal resolvida, onde se destacam 
duas das mesmas potências da antiga Tríplice Aliança, Alemanha e Itália, 
sendo as que mais sofreram com o Tratado de Versalhes, agora compondo 
as forças do Eixo. 
Temos então: 

• Países do Eixo: Alemanha, Itália e Japão; 
• Países Aliados: Inglaterra, França, URSS e EUA.  

 
A ERA VARGAS (1930-1945) 

• Governo Provisório (1930-1934) 
• Governo Constitucional (1934-1937) 
• Governo Ditatorial – Estado Novo (1937-1945) 

 
Questão 01  

(ENEM) 

 
A luta contra o racismo, no Brasil, tomou um rumo contrário ao imaginário 
nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos 1930. Por um 
lado, o Movimento Negro Unificado, assim como as demais organizações 
negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia 
racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no 
Brasil, o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento 
aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade 
racial, chamando de “negros” todos aqueles com alguma ascendência 
africana, e não apenas os “pretos”. 

GUIMARÃES, A. S. A. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2012. 

 
A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo 
 
A Eliminar privilégios de classe. 
B Alterar injustiças econômicas. 
C Combater discriminações étnicas. 
D Identificar preconceitos religiosos. 
E Reduzir as desigualdades culturais. 
 
Questão 02  

(ENEM) 
 
A revolta da vacina (1904) mostrou claramente o aspecto defensivo, 
desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, 
não se reivindicava participação nas decisões políticas; defendiam-se 
valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. 

Carvalho, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Cia. das letras, 
1987(adaptado). 

 
A mobilização analisada representou um alerta a medida em que a ação 
popular questionava. 
 
A A alta de preços. 
B A política clientelista 
C As reformas Urbanas. 
D D.O arbítrio governamental. 
E As práticas eleitorais. 
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Questão 03  
(ENEM) 

 
Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior.” (Winston Churchill, em 
discurso feito no Parlamento em 21 de agosto de 1941) A afirmativa acima 
confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira 
Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à 
eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos: 
 
A o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados 

consumidores e por áreas de investimentos; 
B o desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura para o 

Ocidente; 
C os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena; 
D a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo 

todo tipo de nacionalismo; 
E a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão 

marítima. 
 
Questão 04  

(ENEM) 
 
Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram 
aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das “multidões” 
através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado 
das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, “não falamos 
para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito”. 
CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o 

Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999. 

 
O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, 
sendo fundamental à propaganda política, na medida em que visava 
 
A conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. 
B ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. 
C aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. 
D estender a participação democrática dos meios de comunicação no 

Brasil. 
E alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo 

governo. 
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Questão 05  
(ENEM) 

 
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido 
com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de 
manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras 
e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início 
os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante 
os quais os “brasileiros” apagavam as fogueiras “portuguesas” e 
atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de 
garrafas jogadas das janelas. 

VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 (adaptado). 
 
Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento 
da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em 
Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela 
 
A estímulos ao racismo. 
B apoio ao xenofobismo. 
C críticas ao federalismo. 
D repúdio ao republicanismo. 
E questionamentos ao autoritarismo. 
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FILOSOFIA 
 

 
 

O QUE É FILOSOFIA? 
 

“A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo” (Merleau-Ponty) 
“Só sei que nada sei!” (Sócrates) 

 
 

É ter uma atitude (racional) diante do mundo em que vivemos e 
compreender que quanto mais se sabe, mais se tem por aprender. 
Alguns exemplos: 
 
• Os Sofistas: Foram tidos como os Primeiros filósofos (Sophos: sábios). 
• Pitágoras é o primeiro a usar o termo philos + Sofia (amor ao 

conhecimento). 
• Platão: A primeira atitude filosófica deve ser o admirar-se. 
• Kant: “Não há filosofia que se possa aprender; só se pode aprender a 

filosofar”. 
Então temos o paradoxo da atitude filosófica: Deve-se partir da realidade 
existente, questioná-la, afastar-se dela para poder entendê-la. 
 
O PROCESSO DO FILOSOFAR 
 

Todos nós, filósofos ou não, entendemos o mundo de uma forma 
mais ou menos particular. Todos nós damos sentido às experiências que 
vivemos. Fazemos isto refletindo sobre nossas experiências. 

Quando a ação de refletir sobre as experiências vividas ganha um 
certo rigor, acaba por construir uma filosofia de vida. 

A filosofia de vida é uma forma de interpretar as experiências da 
vida, sejam elas passadas ou futuras. É uma forma de olhar o mundo e 
pensar como se deve agir no dia a dia. 

A filosofia surge quando o pensar é posto em causa, quando 
refletimos. 
 

Refletir é voltar atrás, retomar. 
 
A filosofia é reflexão: Ela retoma o próprio pensamento: pensa o 

já pensado, coloca em questão o que já se conhece. 
 

O que diferencia a ação reflexiva comum da ação reflexiva feita 
pelo filósofo é o rigor com que ele faz esta ação: não retoma apenas, 
preocupa-se com a história do pensar, investiga problemas teóricos 
surgidos ao longo do tempo e as respostas dadas por diversos filósofos. 
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Segundo Dermeval Saviani, a filosofia é radical, rigorosa e de 
conjunto: 
  
Radical: Do latim, radix, que quer dizer raiz. A filosofia vai ao fundo e 
busca a base, o fundamento, os conceitos fundamentais. 
Rigorosa: Investiga com rigor; leva ao máximo a reflexão para que possa 
extrair as noções fundamentais, os sentidos gerais dos conceitos. No 
processo, acaba por inventar novos conceitos. 
De Conjunto: Sua reflexão põe em jogo todos os saberes, seu objeto é 
tudo e sua explicação pretende chegar ao todo, a totalidade. 

 
Sendo assim, a filosofia surge no séc. IV A.C, na Grécia e é 

considerado o marco de passagem do mythos ao logos, ou seja, “das 
crenças” para a “razão”. 

 
A Filosofia clássica foi o berço de todas as ciências, onde o ser humano 
começou a cortar o laço com a mitologia comum, e a buscar respostas para 
as grandes questões da vida. Explicações "divinas" já não satisfaziam 
completamente as pessoas que buscavam conhecimento principalmente 
por meio da Razão Humana.  
 

A palavra Filosofia ou [amor ao conhecimento] foi utilizada pela 
primeira vez pelo pré-socrático Pitágoras por volta do século VI aC quando 
se inicia a necessidade do homem de buscar o conhecimento por meio da 
razão.  

Os Filósofos da época se situaram em um quadro social e cultural, 
que durou cerca de mil anos e que constitui a época antiga, terminada no 
ano de 476 dC, quando caiu o Império Romano em mãos das novas nações 
do Ocidente. 

A Filosofia Clássica começa no século VI aC. e se estende até o 
início da Era Cristã. É dividida nos seguintes períodos: 

 
I Período Pré-Socrático / II Período Socrático / III Período Pós-Socrático. 

Sub Divisão em Escolas. 
 
I) Período Pré-Socrático  

I.I Escola Jônica. 
I.II Escola Itálica. 
I.III Escola Eleática.  
I.IV Escola Atomista. 
 

II) Período Socrático. 
Período socrático ou antropológico, do final do século V e todo o 

século IV a.C., quando a Filosofia investiga as questões humanas, isto é, 
a ética, a política e as técnicas (em grego, anthropos quer dizer homem; 
por isso o período recebeu o nome de antropológico). Tem referência na 
Grécia clássica, nos séculos V e IV antes de Cristo, quando a democracia 
se desenvolve, a vida intelectual e artística entra no apogeu e Atenas 
domina a Grécia com seu império comercial e militar.  

Os séculos V e IV a.C. na Grécia Antiga foram de grande 
desenvolvimento cultural e científico. O esplendor de cidades como 
Atenas, e seu sistema político democrático, proporcionou o terreno 
propício para o desenvolvimento do pensamento. É a época dos sofistas 
e do grande pensador Sócrates.  
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Os sofistas, entre eles Górgias, Leontinos e Abdera, defendiam 
uma educação, cujo objetivo máximo seria a formação de um cidadão 
pleno, preparado para atuar politicamente para o crescimento da cidade. 
Dentro desta proposta pedagógica, os jovens deveriam ser preparados 
para falar bem (retórica), pensar e manifestar suas qualidades artísticas.  

 
Sócrates começa a pensar e refletir sobre o homem, buscando 

entender o funcionamento do Universo dentro de uma concepção 
científica. Para ele, a verdade está ligada ao bem moral do ser humano. 
Ele não deixou textos ou outros documentos, desta forma, só podemos 
conhecer as ideias de Sócrates através dos relatos deixados por Platão.  

Platão foi discípulo de Sócrates e defendia que as ideias formavam 
o foco do conhecimento intelectual. Os pensadores teriam a função de 
entender o mundo da realidade, separando-o das aparências.  

Outro grande sábio desta época foi Aristóteles que desenvolveu 
os estudos de Platão e Sócrates.  

Foi Aristóteles quem desenvolveu a lógica dedutiva clássica, como 
forma de chegar ao conhecimento científico. A sistematização e os 
métodos devem ser desenvolvidos para se chegar ao conhecimento 
pretendido, partindo sempre dos conceitos gerais para os específicos.  

 
III) Período Pós-Socrático. 

O período helenístico foi o último período da filosofia grega antiga, 
marcada pela expansão do pensamento ocidental para diversas regiões 
da Europa.  

Nesse período, as cidades gregas não mais existiam como centros 
políticos, pois os filósofos acreditavam que o mundo em si representava 
a cidade e que eles eram cidadãos do mundo.  

Também conhecido como Filosofia Cosmopolita, esse período 
desprezava as fronteiras geográficas impostas pelas sociedades com o 
intuito de expandir o pensamento filosófico. Acreditavam que apesar das 
fronteiras, os seres humanos eram todos componentes de uma única 
nação, estando ou não em territórios geográficos diferentes. Nesse 
período ficaram conhecidos quatro sistemas filosóficos que influenciaram 
o pensamento cristão durante muitos séculos: o estoicismo, o epicurismo, 
o ceticismo e neoplatonismo.  

A miscigenação entre a cultura ocidental e oriental fez com que a 
filosofia fosse acrescida com aspectos místicos e religiosos.  
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Questão 01  
(ENEM) 

 
“O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções 
da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos 
algo, mantêm o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos: 
poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se os 
interrogarmos sobre o que dizem (...) dão a entender somente uma coisa, 
sempre a mesma (...) E quando são maltratados e insultados, 
injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor porque 
são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos." 
 
Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, 
contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que 
permite concluir, com apoio do fragmento apresentado, uma das 
principais características do platonismo. 

 (Platão, Fedro ou Da beleza.). 

 
A Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas 

sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam 
o conhecimento acerca do mundo. 

B A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o 
conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, 
produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. 

C O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico 
com a busca da verdade, mas dirigida ao convencimento dos 
governantes das Cidades. 

D A poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a 
filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres 
aos discípulos. 

E O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois 
o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a 
argúcia dos filósofos. 
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Questão 02  
 
“Uma vez que o poeta é um imitador, como um pintor ou qualquer outro 
criador de imagens, imita sempre necessariamente uma das três coisas 
possíveis: ou as coisas como eram ou são realmente, ou como dizem e 
parecem, ou como deviam ser. E isto exprime-se através da elocução em 
que há palavras raras, metáforas e muitas modificações da linguagem: na 
verdade, essa é uma concessão que fazemos aos poetas.”. 

(ARISTÓTELES, Poética. Tradução e Notas de Ana Maria Valente. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004. p. 97.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a estética de Aristóteles, 
considere as afirmativas a seguir: 
I. O poeta pode imitar a realidade como os pintores e, para isso, deve usar 
o mínimo de metáforas e priorizar o acesso às ideias inteligíveis. 
II. O poeta pode imitar tendo as coisas presentes e passadas por 
referência, mas não precisa se ater a esses fatos apenas. 
III. O poeta pode imitar as coisas considerando a opinião da maioria e pode 
também elaborar fatos usando várias formas de linguagem.  
IV. O poeta pode imitar as coisas ponderando o que as pessoas dizem 
sobre os fatos, mesmo que não haja certeza sobre eles. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
E Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
 
Questão 03  

(UFPE) 
 
A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um 
pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade 
e a ética.  

Disponível em Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap 

 
Além de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos pensadores merecem ser 
citados e discutidos, como os sofistas, que:  
 
A defenderam a liberdade de expressão, embora estivessem ligados à 

aristocracia ateniense, contrária à ampliação da cidadania.  
B construíram reflexões sobre o comportamento humano que serviram 

de base para Aristóteles pensar a sua metafísica.  
C criticaram a existência de verdades absolutas, afirmando ser o homem 

a medida de todas as coisas.  
D ajudaram a consolidar o pensamento conservador grego, reafirmando 

a importância da mitologia.  
E formularam princípios éticos, revolucionários para a época e de grande 

significado para o pensamento de Platão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 
Filosofia e Sociologia | Material de Apoio 

Página 26 

MARATONA ENEM  :::  AULA 02 

Questão 04  
(ENEM) 

 
“Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram 
informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com 
a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino. 
Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de 
camponeses que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube 
da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais para 
evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, 
encontrou-se com Laio e seu séquito, que, insolentemente, ordenou que 
saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo, 
sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou a viagem 
até chegar em Tebas, dominada por uma Esfinge. Ele decifrou o enigma 
da Esfinge, tornou-se rei de Tebas e casou-se com a rainha, Jocasta, a mãe 
que desconhecia”. 

Disponível em: http://www.culturabrasil.org. Acesso em: 28/08/2010 (adaptado). 

 
No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do 
determinismo. Ambos são características do mito grego e abordam a relação 
entre liberdade humana e providência divina.  A expressão filosófica que toma 
como pressuposta a tese do determinismo é: 
 
A “Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo.” 

(Jean Paul Sartre)    
B “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que 

quiser.” (Santo Agostinho)    
C “Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte.” (Arthur 

Schopenhauer)    
D “Não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo.” 

(Michel Foucault)    
E “O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem e semelhança.” 

(Friedrich Nietzsche)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


