
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Monitoria 

Redação 
Monitores: Bernardo Soares, Bruna Saad e Gianne Frade  

13, 14, 25, 16, 17, 18 e 19/07/2015  

 

Eixo temático 3: Questões sociais  
 
            Eai, vestibulando, tudo certo? Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o eixo temático 
Questões Sociais. Você já sabe que esse tema é muito recorrente nas provas do Enem e, 
portanto, sabe o quanto é importante estudá-lo. Então, depois de analisar redações exemplares, 
que tal praticar um pouco levando em conta tudo o que debatemos ao longo das últimas 
semanas? 
 
Tema 1: O desafio de conviver com a diferença 
 
 
TEXTO I 
 
Ninguém = Ninguém 
Engenheiros do Hawaii  
 
Há tantos quadros na parede 
há tantas formas de se ver o mesmo quadro 
há tanta gente pelas ruas 
há tantas ruas e nenhuma é igual a outra 
(ninguém = ninguém) 
me espanta que tanta gente sinta 
(se é que sente) a mesma indiferença 
há tantos quadros na parede 
há tantas formas de se ver o mesmo quadro 
há palavras que nunca são ditas 
há muitas vozes repetindo a mesma frase 
(ninguém = ninguém) 
me espanta que tanta gente minta 
(descaradamente) a mesma mentira 
todos iguais, todos iguais 
mas uns mais iguais que os outros  
 
 
TEXTO II 
 
Uns Iguais Aos Outros 
Titãs 
 
Os homens são todos iguais 
(...) 
Brancos, pretos e orientais 
Todos são filhos de Deus 
(...) 
Kaiowas contra xavantes 
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Árabes, turcos e iraquianos 
São iguais os seres humanos 
São uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros 
Americanos contra latinos 
Já nascem mortos os nordestinos 
Os retirantes e os jagunços 
O sertão é do tamanho do mundo 
Dessa vida nada se leva 
Nesse mundo se ajoelha e se reza 
Não importa que língua se fala 
Aquilo que une é o que separa 
Não julgue pra não ser julgado 
(...) 
Tanto faz a cor que se herda 
(...) 
Todos os homens são iguais 
São uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros 
 
 
TEXTO III 
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta 
na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que 
compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade 
cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. 
Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e 
consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. 

 
UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural.  

 
Todos reconhecem a riqueza da diversidade no planeta. Mil aromas, cores, sabores, texturas, 
sons encantam as pessoas no mundo todo; nem todas, entretanto, conseguem conviver com as 
diferenças individuais e culturais. Nesse sentido, ser diferente já não parece tão encantador. 
Considerando a figura e os textos acima como motivadores, redija um texto dissertativo-
argumentativo a respeito do seguinte tema O desafio de se conviver com a diferença. Ao 
desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas 
ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para 
defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. 
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Tema 2: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? 
 
 
TEXTO I 
 

Caco Galhardo, 2001. 
 

TEXTO II 
                                          
Os programas sensacionalistas do rádio e os programas policiais de final da tarde em televisão 
saciam curiosidades perversas e até mórbidas tirando sua matéria-prima do drama de cidadãos 
humildes que aparecem nas delegacias como suspeitos de pequenos crimes. Ali, são 
entrevistados por intimidação. As câmeras invadem barracos e cortiços, e gravam sem pedir 
licença a estupefação de famílias de baixíssima renda que não sabem direito o que se passa: um 
parente é suspeito de estupro, ou o vizinho acaba de ser preso por tráfico, ou o primo morreu no 
massacre de fim de semana no bar da esquina. A polícia chega atirando; a mídia chega filmando.  

 
Eugênio Bucci. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 
 

TEXTO III 
 
Quem fiscaliza [a imprensa]? Trata-se de tema complexo porque remete para a questão da 
responsabilidade não só das empresas de comunicação como também dos jornalistas. Alguns 
países, como a Suécia e a Grã-Bretanha, vêm há anos tentando resolver o problema da 
responsabilidade do jornalismo por meio de mecanismos que incentivam a auto-regulação da 
mídia.  

http://www.eticanatv.org.br - Acesso em 30/05/2004. 
 

TEXTO IV 
 
           No Brasil, entre outras organizações, existe o Observatório da Imprensa – entidade civil, 
não-governamental e não partidária –, que pretende acompanhar o desempenho da mídia 
brasileira. Em sua página eletrônica, lê-se:  
          Os meios de comunicação de massa são majoritariamente produzidos por empresas 
privadas cujas decisões atendem legitimamente aos desígnios de seus acionistas ou 
representantes. Mas o produto jornalístico é, inquestionavelmente, um serviço público, com 
garantias e privilégios específicos previstos na Constituição Federal, o que pressupõe 
contrapartidas em deveres e responsabilidades sociais. 
 

http://www.eticanatv.org.br/
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http://www.observatorio.ultimosegundo.ig.com.br (adaptado) - Acesso em 30/05/04. 

 
 

TEXTO V 
 
Incisos do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988:  
 
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;  
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  
 
 
 
 
          Com base nas idéias presentes nos textos acima, redija uma dissertação em prosa sobre o 
seguinte tema: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de 
comunicação? Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as 
reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 
opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas. 

http://www.observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/

