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Eixo Temático 8: Subjetividade Humana 
 

O ENEM se aproxima! Temos menos de um mês até a prova, o que significa que é hora de 
começarmos as revisões! Já deu uma olhada nos eixos discutidos até agora? Enquanto você revisa 
o que já aprendeu, vamos tentar caminhar um pouco mais nas discussões? Hoje, falaremos de 
subjetividade humana. Vamos juntos? 
 
Tema 1: Leia, cuidadosamente, os textos a seguir como material de reflexão para o seu próprio 
texto.  
 

Texto I 
 
Estudos realizados pela Embratur apontam que 75% dos turistas que buscam o Brasil como 

destino de férias o fazem, em primeiro lugar, pelas belezas naturais; mas quando chegam aqui, 
encontram tanta hospitalidade que logo se encantam também pela mistura de cores, raças e 
culturas dos “donos da casa”. Segundo as pesquisas, quando questionados sobre o Brasil, os 
turistas estrangeiros apontam como uma das principais características de nosso povo a alegria. 
Alegria que se percebe em todos os momentos da estada no País – seja ela na nossa música, no 
calor das praias nordestinas, na badalada noite carioca ou na exuberante Amazônia. Desse espírito 
caloroso e festivo nascem manifestações populares como o Carnaval, o Réveillon e as Festas 
Juninas, famosos pela animação e alegria. A vontade de mostrar o que há de bom no Brasil parece 
transformar esse vigor em criatividade, esbanjada nas cores e sons que contagiam quem estiver 
por perto.  

Disponível em: http://www.embratur.gov.br/site/br/campanhas/materia.php?id_conteudo=1019 

 

Texto II  
 

Um sorriso nos lábios 
Gonzaguinha 
Disponível em: http://letras.mus.br/gonzaguinha/1328128/. 

 



	
	
	
	 	
	

 
 

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, Gianne Frade e Maria Carolina 

28, 29, 30, 01, 02 e 03/10/2015 
 

 

 

TEXTO III 

 
 
Tema 2: 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da 
língua portuguesa sobre o tema Patriotismo: qual a importância desse sentimento para a nação 

brasileira?, 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. 
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Texto I  

O que é um patriota? 

O patriota é aquele que ama seu país e procura servi-lo da melhor forma possível, mas hoje, 
crianças aprendem o patriotismo só na Copa do mundo...  

Nesse contexto, os símbolos nacionais de um país e seu significado histórico, especialmente 
a bandeira nacional e o hino que lhe corresponde, não são coisas do passado. Ao contrário, revelam 
muito da educação e do que vai na mente e coração de um povo e de sua capacidade, como nação, 
de trilhar um destino comum. O lema “ordem e progresso”, estampado em nossa bandeira, 
considerada uma das mais belas do mundo, evidencia o valor e o objetivo que os brasileiros 
abraçam com prioridade. Mas uma coisa é a teoria, outra, a prática.  

Basicamente, só em temporada de Copa do Mundo o orgulho de exibir o verde-azul- amarelo 
vivos de nossa flâmula ganha os corpos, as mentes e os corações da brava gente brasileira. 
Bandeira nacional, em período de Copa do Mundo, não raro vira estampa de peças íntimas ou 
roupas sumárias, em flagrante desrespeito aos símbolos da pátria.(...)  

 

Disponíveis em: http://www.ambientelegal.com.br/Acesso em: 10 de set.2013.  

Texto II  

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá;��

As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 

 
Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. (...) 
Canção do exílio (Gonçalves Dias)  

Texto III 

Ditadura no Brasil: 50 anos 

Para o historiador Eric Hobsbawn, a contestação também é uma forma de patriotismo. 
Patriotas seriam aqueles que mostram seu amor pelo país desejando renová-lo pela reforma ou 
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pela revolução (Nações e nacionalismos desde 1780). Mas para a ditadura militar no Brasil, ser 
patriota significava calar-se diante do regime que não tolerava críticas.  

 
Disponível em: http://notanapauta.blogspot.com.br/.Acesso em: 10 de set. de 2014 (Adaptado)  

 

 
 

Disponíveis em: http://educacao.uol.com.br/. Acesso em: 10 de set.2014.  

 
 

 


