Português e Redação (Profº João Maria de Lima) e Literatura (Prof°
Josivan Monte)

Profº Josivan Monte (Literatura)
Tema da Aula: Antropofagia

1. Abaporu e o manifesto antropofágico
•

Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.

•

Tupi, or not tupi that is the question.

•

Contra todas as catequeses. e contra a mãe dos Gracos.

•

Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós.

•

Queremos a Revolução Caraiba.

•

Contra o Padre Vieira. Autor do nosso primeiro empréstimo, para ganhar
comissão.

•

A ciência codificação da Magia. Antropofagia. A transformação permanente do
Tabu em totem.
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2. Erro de português
Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.
Oswald de Andrade
3. As meninas da Gare
Eram três ou quatro moças
bem moças e bem gentis
Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito bem olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha
Oswald de Andrade

4. Fragmento da carta de Caminha
Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moçase bem gentis, com
cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, esuas vergonhas tão altas, tão
cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não
tínhamos nenhuma vergonha.

5. Antropofagia musical
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brega
Rock psicodélico
Música erudita
Jazz
Bossa Nova
Reggae
Xaxado, xote e baião
Zen budismo
Cultura hippie
Guitarra elétrica convivendo
com o berimbau e violinos
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6. Mangue beat

•
•
•
•
•
•

Maracatu
Rock’n roll
Hip-hop
Cultura pop
Chapéu de palha e óculos escuros
Chico Science

Profº João Maria de Lima (Português e Redação)

Como escrever uma boa redação
O primeiro passo é entender como funciona a redação. O exame costuma apresentar uma
coletânea de textos que dá suporte à frase-tema e é avaliada a capacidade de leitura, de
interpretação, de articulação de ideias e o limite do que pode ser escrito sobre aquele
tema. O estudante precisa fazer um recorte para escrever sua redação. Assuntos como
direitos sociais e humanos costumavam estar presentes na prova.
O Enem pede uma redação no estilo dissertativo-argumentativo. Esse discurso é muito
utilizado em nossa vida. Estamos o tempo todo apresentando e defendendo ideias, pontos
de vista, opiniões.
Imagine uma conversa assim
Por que você diz que a solução é acabar tudo?
Porque você é uma pessoa especial demais.
Porque você tem tudo para ser muito mais feliz com outro que lhe traga mais alegrias.
Enfim, eu te amo, mas não te mereço.
Para ter bons argumentos, não basta inteligência. É preciso ter cultura geral, para reforçar
pontos de vista, e dominar mecanismos da linguagem que ajudam a encadear ideias.
Assim, o que parece “achismo” vira consistente, pois é ratificado por dados, números,
exemplos, conceitos de outras áreas do conhecimento.
A estrutura da redação: começo, meio e fim
1. Pai, hoje tem uma festa da turma na casa do João.
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2. É verdade que eu estou no meio da preparação para o Enem e as baladas tiram
energia e foco.
3. Por outro lado, preciso relaxar um pouco e encontrar os amigos.
4. Além disso, as festas na casa do João costumam ter pouca bebida e são tranquilas.
5. Por tudo isso, vale a pena ir, e não vai atrapalhar o meu estudo em nada.
Repare na sequência de falas da ilustração. De certa forma, é um exemplo de discurso
argumentativo. Nele o jovem fez o seguinte:
2-3-4

1
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Apresentou a situação-

Expôs os argumentos, mostrando

Fez uma proposta baseada

problema

conhecer os aspectos positivos e

na avaliação dos argumentos

negativos

É claro que essa é uma situação simples, do cotidiano. Na prova de redação, você
precisará argumentar e defender posições sobre temas mais complexos.
Elaborando o texto...
Título
É importante ser escolhido apenas no final do rascunho para que você não fique “refém”
de um título. Lembre-se de que é opcional.
- Não exagere em frases feitas. Na dúvida, não arrisque: garanta a discrição.
- Faça o Mapa Mental ; procure enveredar pela Sociologia e Filosofia
A estrutura da redação: introdução
Contextualização: seu conhecimento de mundo sobre o assunto – é importante porque
funciona como um convite ao leitor e revela sua bagagem cultural – três linhas
Tese: seu ponto de vista sobre o tema – é importante deixar claro numa frase em ordem
direta e na voz ativa – duas linhas
A estrutura da redação: desenvolvimento
Argumento 1: elabore um tópico frasal, espécie de frase-guia, que aprofunde o primeiro
argumento citado. No primeiro período, cite dados, autoridades, estatísticas, frases; no
segundo, analise, comente.
Argumento 2: elabore um tópico frasal, espécie de frase-guia, que aprofunde o primeiro
argumento citado. No primeiro período, cite dados, autoridades, estatísticas, frases; no
segundo, analise, comente.
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Observação 1
Nada impede de, no primeiro período, haver uma citação de uma ideia contrária ao
ponto de vista defendido e, no segundo, uma refutação – essa estratégia também é
bem-vinda; porém não deve ser repetida. Faça-a, apenas, em um dos parágrafos.
A estrutura da redação: conclusão
- Expressão inicial: espécie de “costura” do texto, uma frase ou expressão que lembre ao
leitor que se trata de um todo, também se usa um conectivo.
- Retomada da tese: paráfrase da ideia defendida; mostre sua variedade vocabular e evite
repetir termos ou a frase da introdução
- Proposta de intervenção: procure responder às perguntas quem, como, o quê
Importante
Observação 2
Ao longo de todo o texto, atente à coesão lexical, ortografia, pontuação e
concordância.
Elabore um tópico frasal, espécie de frase-guia, que aprofunde o primeiro argumento
citado. No primeiro período, cite dados, autoridades, estatísticas, frases; no segundo,
analise, comente.
Confira alguns grandes temas que podem cair na prova:
Como enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes
18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. É importante mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade
a participar do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Os dados ainda não dão conta da dimensão desse grave problema no país, mas mostram
que a realidade é preocupante. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a cada
hora, 228 crianças, em especial meninas, são exploradas sexualmente em países da América
Latina e do Caribe. O Brasil está em primeiro lugar nesse ranking.
O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais
Em 2010, existiam 39 idosos para cada grupo de 100 jovens; em 2040, estima-se 153
idosos para cada 100 jovens. O país não está preparado para as necessidades geradas por
esse envelhecimento populacional, tendo como desafios as adequações da previdência
social e sistema de saúde. O crescimento do número de idosos, seu perfil de morbidade e
mortalidade agrava o heterogêneo quadro epidemiológico com doenças, incapacidades e
sequelas que exigem do sistema de saúde uma organização contínua e multidisciplinar.
Com o envelhecimento populacional e a carência de suporte necessário, a sociedade deve
estar consciente do preço que terá de pagar e o Estado deve estar preparado para prover
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políticas específicas que assegurem uma atenção integral, reconhecendo as características
do envelhecimento e consagrando a qualidade de vida.
Palavras-chave: Demográfica; Envelhecimento da População; Políticas Públicas
Meio Ambiente: A relação entre preservação e depredação está na agenda do dia. A
começar com o rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale em
Brumadinho (Minas Gerais) em janeiro, passando pela discussão sobre o aquecimento
global e a questão do desmatamento, em especial, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais) e os dados sobre a Amazônia.
Vacinação: Doenças graves e que já estavam praticamente erradicadas, como o sarampo,
voltaram. "A falta de eficiência da vacinação em massa e os movimentos antivacinas são
responsáveis pelos surtos que temos acompanhado. Esse pode ser um dos grandes temas
a serem discutidos"
Internação compulsória de usuários de drogas é um assunto que está na mídia. A
discussão se dá entre o respeito da liberdade individual e alguns até argumentam se não
seria uma política de higienização.
Violência nas grandes cidades e a questão de segurança pública está sempre presente nos
debates sociais. Vale refletir sobre justiça com as próprias mãos e sobre a questão do
tráfico de drogas.
Colapso sistema prisional diante de uma série de assassinatos ocorridos nos últimos anos
nos presídios brasileiros e a guerra entre facções também pode ser uma questão para a
redação do Enem.
Saneamento básico e o reflexo na saúde pública ou mesmo a falta de infraestrutura que
impacta todo o desenvolvimento do país e nos coloca em situação de atraso é um possível
tema.
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