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PROPOSTA I (Enem)
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema o discurso de ódio e
a liberdade de expressão em debate no Brasil, 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.
Texto I
Todos têm o direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 de expressar ideias e convicções, desde que não fira o
direito legítimo de terceiros, conforme artigo 5º, IV e IX:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença;”
A liberdade de expressão e a liberdade de pensamento possuem uma relação intrínseca. Não há sentido em assegurar-se
o direito de liberdade de pensamento se não nos for garantido também o direito de expressar esses pensamentos.
http://gus91sp.jusbrasil.com.br/artigos/152277318/a-liberdade-de-expressao-e-o-discurso-de-odio

Texto II
“As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de ignorantes que, anteriormente, falavam só no bar, depois de uma
taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo
direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel”
Umberto Eco, após uma cerimônia na Universidade de Turim, 2015.

Texto III

Google imagens

PROPOSTA 2 (OUTROS VESTIBULARES)
O manifesto é um gênero utilizado para declarar publicamente razões que justifiquem certos atos ou em que se
fundamentem certos direitos. Com o objetivo de impactar a opinião pública, esse gênero apresenta tanto características expositivo-argumentativas, visando ao convencimento, quanto características persuasivas de apelo emocional, acentuando uma polêmica
já existente.
Baseado na coletânea abaixo, você deverá elaborar um manifesto de repúdio, no qual deve se posicionar contra as atitudes de
adultos que, na busca pela eterna juventude, evitam assumir diversos compromissos em sua vida familiar, profissional, amorosa.
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<chirtamjr.blogspot.co>.
Acesso em: 5 nov. 2012.

Texto II
NÃO QUERO SER GRANDE
Frank Furedi

Os alarmes começaram a tocar alguns anos atrás. Eu estava mostrando a um amigo o câmpus em que leciono quando
topamos com um grupo de universitários absortos, num bar, assistindo aos “Teletubbies”. Normalmente, a visão de um grupo
de estudantes de 18 a 21 anos curtindo um programa feito para crianças que ainda estão aprendendo a andar não teria tido
grande impacto sobre minha imaginação.
Mas nem todos os jovens de 20 anos curtem “Teletubbies” – na realidade, muitos dos estudantes de hoje parecem preferir
os personagens favoritos das crianças de idade pré-escolar um pouco mais avançada, “The Tweenies”. No entanto, quando
reclamo do fascínio manifestado por jovens adultos pela televisão feita para a primeira infância, John Russell, 28 anos, me olha
como se eu fosse um caso perdido. Advogado bem pago, John diz que não se interessa em fazer “coisas de adulto”. Ele adora
seu PlayStation e gasta uma parte considerável de sua renda com brinquedos de alta tecnologia.
A celebração da imaturidade é reafirmada constantemente pela mídia. Atores de meia-idade vivem à procura de papéis
que lhes permitam manifestar seu lado juvenil. John Travolta quase se esborrachou para ser um doce-de-coco em “Olhe Quem
Está Falando”, e Robin Williams mostrou ser adorável no papel de Peter Pan em “Hook”. Tom Hanks é sempre bonitinho – uma
criança presa dentro do corpo de um adulto em “Quero Ser Grande” e, depois, como “Forrest Gump”, o menino-homem que
personifica a nova virtude do infantilismo psicológico. Peter Pan, o garoto que não queria crescer, teria poucas razões para fugir
de casa se vivesse em Londres, Nova York ou Tóquio hoje.
A ausência de uma palavra prontamente reconhecida para descrever esses adultos infantilizados demonstra o mal-estar com que esse fenômeno é saudado. Para descrever esse segmento do mercado, publicitários e fabricantes de brinquedos
cunharam o termo “kidult” (“criançadulto”). Outro termo às vezes usado para descrever essas pessoas na faixa dos 20 aos
35 anos é “adultescente”, normalmente definido como alguém que se nega a se assentar e a assumir compromissos na vida,
uma pessoa que preferiria chegar à meia-idade ainda fazendo farra.
É importante não confundir adultescentes com as pessoas descritas como estando na “meia juventude”. Estas se encontram
uma geração à frente dos adultescentes. São pessoas de 35 a 45 anos que se veem como estando na vanguarda da cultura jovem;
elas passam por uma fase conhecida como “mediascência” (“middlescence”), um estado de espírito que resiste ferozmente a
tudo o que costuma acompanhar a chegada da meia-idade. Uma razão pela qual palavras como “kidult” e “adultescente” não
entraram na linguagem do dia a dia é que a sociedade não sabe como lidar com a gradativa erosão da linha divisória entre infância
e idade adulta. A sociedade já aceitou a ideia de que as pessoas só se tornam adultas quando estão no final da casa dos 30 anos.
Em consequência, a adolescência foi estendida para a casa dos 20 anos. É interessante observar que a Sociedade de Medicina
Adolescente, uma organização médica americana, afirma em seu site que cuida de pessoas “dos 10 aos 26 anos de idade”.
<http://feeds.folha.uol.com.br/fsp/maio/fs25072004.htm>. Acesso em: 12 nov. 2012. (Adaptado).

Instruções:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
Zilmar – Rev.: RITA.
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