














ATENÇÃO !!!
🧐

Não finalize seu parágrafo com citações.
🙄

Principalmente a conclusão de seu texto.
🤭



Usando Citações Filosóficas



1. Educação:

“Se a educação sozinha não pode transformar a 
sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.”

(Paulo Freire – Educador, pedagogista e filósofo 
brasileiro)



Pense agora em qualquer tema...

A grande maioria dos temas podem 
ter a seguinte tese:

a má qualidade da educação.



Tese: a má qualidade da educação

Não temos dúvidas de que há prioridades sociais mais 
urgentes como matar a fome, curar a doença e providenciar 
o emprego, mas, sem investimentos sérios em educação, 
nada mudará definitivamente: a fome, a doença e o 
desemprego voltarão. Paulo Freire estava certo ao dizer: 
“Se a educação sozinha não pode transformar a 
sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.” Essas 
palavras do grande educador provam que mudanças 
definitivas no TEMA só serão conquistadas quando 
reconhecermos a péssima qualidade de nossas escolas.



2. Sociedade:

“A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade 
deprava-o e torna-o miserável”. 

(Jean Jacques Rousseau – Filósofo Suíço)



Temas: 
Bullying  

Preconceito  
Intolerância  
Violência  

... 



Tese: más influências, maus exemplos

A matriz do problema da(o) TEMA está no convívio com os 
maus exemplos. Rousseau, filósofo suíço, afirmou que 
“a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade 
deprava-o e torna-o miserável”. Infelizmente ele tinha 
razão e não são poucos os exemplos disso. (...)



Preconceito:

“Todo preconceito é fruto da burrice, da ignorância, e 
qualquer atividade cultural contra preconceitos é válida.” 

                                                        (Paulo Autran – Ator) 



Tema: Bullying
Tese: Preconceito



Tema: Bullying
Tese: Preconceito

Portanto, já que o preconceito alimenta o bullying, providências 
precisam ser tomadas. O ator Paulo Autran dizia que “todo 
preconceito é fruto da burrice, da ignorância, e qualquer 
atividade cultural contra ele é válida”. Então, levar diversas 
manifestações culturais à sociedade por meio de mostras e 
exposições, abrindo gratuitamente as portas de museus e 
espaços culturais é a melhor forma de fazer refletir sobre os 
valores das diferenças. Assim, ...



Seu Banco de Citações Filosóficas



Globalização:

“A globalização encurtou as distâncias métricas, 
aumentando muito mais as distâncias afetivas.” 

(Jaak Bosmans – Escritor e representante da FALASP 
– Federação das Academias de Letras e Artes do 
Estado de São Paulo)



Economia Global:

“O Governo do Estado moderno é apenas um comitê para 
gerir os negócios comuns de toda a burguesia.” 

(Karl Marx – Filósofo alemão)



Desigualdade Social:

“O Brasil, último país a acabar com a escravidão tem 
uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a 
nossa classe dominante enferma de desigualdade, de 
descaso.” 

(Darcy Ribeiro – Antropólogo, escritor e político 
brasileiro)



Meio ambiente:

“Inteligência é a habilidade das espécies para viver 
em harmonia com o meio ambiente. ” 

(Paul Watson – Cofundador e diretor da fundação 
Greenpeace.)



Tecnologia:


“Tornou-se aterradoramente claro que a nossa 
tecnologia ultrapassou a nossa Humanidade” 


(Albert Einstein – Físico)



Exemplos de Outras Áreas



Cinema





Vídeo 





Temas: 
Consumismo 

Guerra 
Lixo 

Poluição 
... 



A matriz do problema do consumismo está no desejo exagerado, na ambição 
cega que faz com que muitas pessoas comprem demais, gastem demais, 
comam demais, gerando muito lixo. Para exemplificar o valor do oposto disso, 
há uma frase de uma música cantada pelo urso Balu no desenho 
animado "Mogli – O Menino Lobo”, que foi inspirada na filosofia de 
Epicúrio, e diz assim: “Necessário, somente o necessário. O 
extraordinário é demais. Eu digo: necessário, somente o necessário, por 
isso nesta vida eu vivo em paz”. A verdade é que, se nos contentássemos 
apenas com o necessário, anularíamos a ambição nociva, motivo dos 
exageros consumistas tão prejudiciais ao nosso meio ambiente. 

Consumismo 
Tese: 

Causa- ambição desmedida 
Consequência- lixo em demasia



Música





Vídeo 



Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi?

Quem foi que disse que Deus é brasileiro

Que existe ordem e progresso

Enquanto a zona continua no congresso?

Quem foi que disse que a justiça tarda mas não falha?

Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar

Os dias passam lentos aos meses seguem os aumentos

Cada dia eu levo um tiro

(Que sai pela culatra

Eu não sou ministro, eu não sou magnata)

Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém

Aqui embaixo, as leis são diferentes

Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém

Aqui embaixo, as leis são diferentes



Temas: 
Desigualdade 

Injustiça 
Miséria 

... 



Não são novidades a impunidade para os desvios de 
verbas públicas, a lavagem de dinheiro, o pagamento 
de propinas e o abuso de poder. Também não são 
novidades as pesadas punições para quem rouba 
comida, remédios e roupas. Biquini Cavadão deu uma 
excelente explicação para isso: “Eu sou do povo, eu 
sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo, as leis são 
diferentes...”. As causas principais do TEMA são...

Exemplo:



E se eu não tiver nenhum DOC?
😢



🤩

Parafraseie os textos de apoio!



🤓

Vejamos o tema do ano passado: 

Desafios para a formação educacional 
dos surdos no Brasil



Havia, 
como em todas as provas do Enem, 

vários textos motivadores.
🙏





Parafraseando o texto de apoio.

Incluir o surdo na educação do Brasil é um 
desafio enorme a ser vencido e as boas 
notícias duraram pouco. Apenas em 2011, 
percebemos um aumento na inclusão dos 
surdos em classes comuns nas escolas 
brasileiras, entretanto, logo depois, o 
número voltou a cair. Isso se deve 
principalmente...





Parafraseando o texto de apoio.

Embora tenha surgido uma escola exclusiva 
para educar os surdos no Brasil em meados 
dos anos 1800; apenas há 16 anos, tivemos 
a oficialização da Libras como segunda 
língua em nosso país. Os desafios para uma 
formação educacional eficiente para eles são 
gigantescos, mas serão vencidos se forem 
combat idos. . . e. . . , os seus pr inc ipais 
obstáculos.



🤩

Inspirações para o 
Tema da Semana



A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema Consequências da busca 
por padrões de beleza idealizados, 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.

Tema da Semana



Tema para reflexão:  

Os limites entre a saúde 
e a estética na busca 

pela beleza





Introdução



DOC - Literatura



Desenvolvimento 1



Desenvolvimento 1

DOC - Atualidades



Desenvolvimento 2



Desenvolvimento 2

DOCs - História e Atualidades



Conclusão



Voltando ao
Tema da Semana



A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema Consequências da busca 
por padrões de beleza idealizados, 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.

Tema da Semana



DOCs



DOCs



DOCs



DOCs



DOCs
“A beleza é mesmo tão fugaz.”



Arquivos do Primeiro Semestre



Redações fortalecidas 
 pelos DOCs 

* Identifique as falhas.



Tema: Os impactos do 
caos do sistema 

penitenciário brasileiro 



Na obra “Memórias do Cárcere”, o autor Graciliano Ramos 
– preso durante o regime do Estado Novo – relata os 
maus tratos, as péssimas condições de higiene e a falta 
de humanidade vivenciadas na rotina carcerária. Hoje, 
ainda que não vivamos mais em um período opressor, o 
sistema prisional brasileiro continua sendo visto como um 
símbolo de tortura. Desse modo, rever as situações - 
principalmente a precária infraestrutura geral e a falta de 
higiene nos presídios femininos - às quais o penitenciário 
está submetido é indispensável para avaliar seus efeitos 
na contemporaneidade.



Introdução Perfeita!!!

Por quê?









Primeiramente, a má infraestrutura na maioria das cadeias 
faz com que os presos firmem uma luta diária pela 
sobrevivência. Mesmo que eles vivam em um regime 
fechado, a superlotação e deterioração das celas e, até, a 
falta de água potável provam a falta de subsídio à 
integridade humana, visto que os indivíduos são postos à 
margem do descaso. Ademais, tal condição supre a visão 
Determinista do século XIX, que afirma que o homem é 
fruto de seu meio. Porém, se esse olhar não for combatido, 
ao final da pena, o indivíduo terá dificuldades para se 
reintegrar na sociedade e tenderá a viver do trabalho 
informal ou, em muitos casos, voltará ao crime.



D1 Perfeito!!!

Por quê?









Outro problema vigente é a negligência às condições 
higiênicas do público feminino. A jornalista Nana Queiroz, 
autora do livro “Presos que menstruam”, retratou a 
realidade de detentas que sofreram com o tratamento 
idêntico entre os gêneros. Exemplificando esse absurdo, 
são excluídos os cuidados íntimos da mulher, faltam 
absorventes em algumas prisões e, em muitas,  não há 
acompanhamento ginecológico. Esses aspectos revelam a 
falta de políticas públicas que prezem pela saúde feminina 
e esconde, ainda, o tratamento destinado às gestantes, 
que não possuem um zelo diferenciado na gravidez e 
tampouco o auxílio médico na maioria dos sistemas 
carcerários.



D2 Perfeito!!!

Por quê?











Portanto, a maneira com que os indivíduos são tratados no 
cárcere fere os direitos humanos e, por isso, mudanças 
fazem-se urgentes. O governo deve investir na extensão de 
cadeias para evitar a lotação e, como solução paliativa, usar 
caminhões pipa para suprir a carência de água potável. Além 
disso, atividades pedagógicas ou esportivas, intermediadas 
por ONGs, darão aos detentos a oportunidade de reinserção 
social. Importante também é não esquecer que o acesso à 
saúde pública é um direito universal, logo, são imprescindíveis 
equipes médicas e a fiscalização desses cuidados, 
principalmente em relação à saúde da mulher. Assim, 
garantiremos que as condições dos detentos não serão 
enfrentadas de forma desumana.



Conclusão quase Perfeita!!!

Por quê?














































