
AULA AO VIVO DE REDAÇÃO 25/03/2014 (noite) – Prof. Vinícius Oliveira - Introdução

Nesta aula você vai aprender o que o ENEM espera do aluno no primeiro com o texto: a introdução.                   
Vai ver inclusive o que não deve ser feito para ter uma redação nota 1000 e como facilitar a correção do                     
seu texto pela banca. 

Vamos percorrer três pontos:

1) Pré-redação - a primeira coisa a se fazer e não escrever;

2) A construção da introdução;

3) Pincelada - estratégias de abordagem temática. 

EXERCÍCIOS 

Dois temas servirão de base: A polícia militar brasileira e o Preconceito no Brasil. Para cada um,                 
foram construídas oito estratégias de iniciar uma introdução. Identifique-as. 

I) A POLÍCIA MILITAR BRASILEIRA

1) É comum perceber no Brasil que crescem os casos de envolvimento da polícia militar com               
esquemas ilícitos.

2) Corrupção, envolvimento com traficantes, serviços de milícias. A população não sabe se confia              
plenamente na polícia militar. 



3) Brasil, década de 70. Instaura-se um lugar de instabilidade, e o povo brasileiro não sabe como lidar                 
com os problemas do país. 

4) Quando, em grandes filmes, é posta em foco uma polícia altamente especializada, como a SWAT ou                
o BOPE, fica no ar se há idealização em torno do que pretende ser uma polícia militar. 

5) A polícia militar consiste uma estância dos governos estaduais para promover as leis nas cidades,               
bairros e ruas. 

6) Apesar de haver muitas pessoas que duvidem da real utilidade da polícia militar brasileira, é preciso                
compreender sua importância na segurança pública do país. 

7) Há muito tempo, os reinados medievais eram protegidos por pessoas dignas da confiança do rei.               
Depois, a guerra trouxe a necessidade de mais especialização da guarda. Hoje, a função desses guerreiros                
está nas mãos dos policiais militares. 

8) Não é um erro afirmar que haja grande ligação entre cavaleiros medievais, nobres que guardavam               
seus reinos, e a polícia militar brasileira, atual guardiã da ordem e das leis nas ruas. 

II) O PRECONCEITO NO BRASIL

1) Preconceito é uma avaliação carregada de estigmas, que não considera a igualdade dos indivíduos e               
não os valoriza enquanto seres humanos. 

2) O preconceito no Brasil já chegou a índices altíssimos, manifestando-se em diversas esferas da              
sociedade. 

3) A diferença construída entre os indivíduos separou nações inteiras no mundo, movendo a ilusão              
segundo a qual haveria uma raça superior. 

4) Um grande líder alemão assume o poder. Arrebanha inúmeros seguidores de sua ideologia.             
Finalmente, estabelece uma hegemonia de uma raça que seria superior às outras. 

4) Ao ver filmes e histórias reais cujos protagonistas precisaram vencer algum tipo de preconceito, é               
inevitável refletir qual é influência do pensamento sectarista na sociedade. 

6) Baixa autoestima, constrangimento, medo de se expor. Alguns prejuízos são inevitáveis quando um             
ambiente é carregado de preconceito. 

7) Apesar de haver pessoas que veem no preconceito uma forma de construir sua identidade, é               
fundamental compreender que essa postura é capaz de anular o outro enquanto indivíduo. 



8) A Ovelha Negra e o Patinho Feio ainda têm muito a dizer nos dias de hoje. Ambos os personagens                   
poderiam ainda sofrer preconceito, se fossem inseridos nesta comunidade brasileira. 


