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Apresentação 
 
Olá, prezados alunos. 
Meu nome é Fernando Andrade. Sou Bacharel em Letras 

Português/Alemão e Bacharel e Licenciado em Filosofia, ambos 
títulos obtidos na Universidade de São Paulo (USP). Além disso, sou 
Mestre em Teoria Literária pela mesma instituição. Atualmente, sou 
Professor de Literatura Portuguesa em cursos de Graduação. Tenho 
mais de 20 anos dedicados ao magistério, sendo que, desses, 15 
anos passei no tablado de algum curso pré-vestibular. 
   

O meu nome é Luana. Sou 
Mestra em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de 
Brasília (UnB) e Doutoranda em Teoria e História Literária pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Tenho 9 anos de 
experiência com revisão e padronização textual e 8 anos em curso 
pré-vestibular, tendo passado por instituições conhecidas e 
renomadas. 

Nós somos do Estratégia Vestibulares. Somos uma empresa 
educacional, inicialmente voltada para a área de Concursos 
Públicos, com muita experiência e sucesso, agora atuando na área 
de vestibulares. Estamos começando nesse ramo e não iremos 
sossegar enquanto não conquistarmos a sua aprovação.  

Os nossos professores são profissionais determinados e focados no resultado. O nosso lema 
é o seguinte: 

 

O segredo do sucesso é a constância no objetivo. 
 

Nós tivemos o prazer de organizar essa apresentação para vocês, com o intuito de veicular 
uma prévia de como funcionará o nosso curso e introduzir um pouco do que estamos elaborando 
cuidadosa e carinhosamente.  
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Estatísticas 
 

No primeiro momento, vamos focar na sua aprovação na primeira fase. Portanto, vamos 
entender como ela funciona.  

Notem que de um edital (Manual do Candidato) para o outro pode haver informações 
idênticas. Porém, deve-se estar sempre atualizado com a versão mais recente do edital. 

Isso pode parecer repetitivo em primeira instância, entretanto, é preciso ter um olhar 
minucioso para comparar as informações. Passar no vestibular significa entender a BANCA, 
principalmente, as suas tendências e recorrências. 

O edital é a lei do vestibular. Ler apenas os editais antigos pode fazer com que vocês 
percam alterações importantes. 

Logo, deve-se sempre estar atualizado com a última versão do edital. 
 

 

 

 
 

 
Cuidado, não confundam o seguinte: 

 
1) o número das carreiras muda, porque a cidade muda; porém, o curso é o mesmo. 

2) o ano do vestibular é o ano SEGUINTE ao que vocês estão prestando. Isso porque o ano 
corresponde ao ano de ingresso e não ao ano em que vocês irão fazer a prova. 

 

 
Em relação aos conteúdos da prova de Língua Portuguesa, seguem mais informações. 

 
 

Estatística das Questões do Vestibular de 2019 

 

QUESTÃO CONTEÚDO 

1 Interpretação de texto (cartum) 

2 Interpretação de texto 

3 Gramática (sujeito) 

4 Interpretação de texto 

5 Interpretação de texto/Semântica 

6 Interpretação de texto (propaganda) 

7 Conectivos 

8 Interpretação de texto/Crítica literária 

9 Literatura (Naturalismo) 

10 Interpretação de texto/Literatura 
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(Romantismo – José de Alencar) 

11 Gramática (ideia semântica) 

12 Literatura Brasileira e Portuguesa – 
Modernismo 

(Carlos Drummond e Fernando Pessoa) 

13 Figuras de linguagem (oxímoro) 

14 Literatura Brasileira – Modernismo 
(Guimarães Rosa – Sagarana) 

15 Interpretação de texto/Literatura Brasileira – 
Realismo 

(Machado de Assis – Memórias póstumas de 
Brás Cubas) 

16 Interpretação de texto/Literatura Brasileira – 
Realismo 

(Machado de Assis – Memórias póstumas de 
Brás Cubas) 

 
 

Gráfico Estatístico 2019 

 

Fonte: Luana Signorelli (2018). 

 

 

Interpretação
57%Literatura

30%

Gramática
13%

Estatística 2019
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Estatística das Questões do Vestibular de 2018 

 

QUESTÃO CONTEÚDO 

1 Interpretação de texto (cartum) 

2 Interpretação de texto 

3 Conectivos (semântica) 

4 Teoria narrativa (narrador) 

5 Mecanismos de ênfase 

6 Intepretação de texto 

7 Intepretação de texto 

8 Literatura (Naturalismo) 

9 Registro informal 

10 Interpretação de texto/Literatura Brasileira 
(Graciliano Ramos – Vidas Secas) 

11 Interpretação de texto 

12 Técnica narrativa/Literatura 
(Guimarães Rosa) 

13 Figuras de linguagem (personificação) 

14 Interpretação de texto 

15 Interpretação de texto 

16 Conectivos (sintaxe) 

17 Interpretação de texto (propaganda) 

 

Gráfico Estatístico 2018

 

Fonte: Luana Signorelli (2018). 

Interpretação
60%

Literatura
30%

Gramática
10%

Estatística 2018
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Estatística das Questões do Vestibular de 2017 

 

QUESTÃO CONTEÚDO 

1 Interpretação de texto (cartaz) 

2 Interpretação de texto 

3 Interpretação de texto 

4 Interpretação de texto/Literatura 

(Romantismo – José de Alencar) 

5 Interpretação de texto/Literatura 

(Romantismo – José de Alencar) 

6 Literatura Brasileira – Romantismo (narrador) 

7 Interpretação de texto 

8 Interpretação de texto 

9 Interpretação de texto (semântica) 

10 Interpretação de texto/Literatura Brasileira – 

Realismo 

(Machado de Assis – Memórias póstumas de 

Brás Cubas) 

11 Interpretação de texto/Literatura Brasileira – 

Realismo 

(Machado de Assis – Memórias póstumas de 

Brás Cubas) 

12 Recursos expressivos (figuras de linguagem) 

13 Interpretação de texto/Literatura Brasileira 

(Graciliano Ramos – Vidas Secas) 

14 Interpretação de texto/Literatura Africana 

(Pepetela – Mayombe) 

15 Interpretação de texto/Literatura Africana 

(Pepetela – Mayombe) 

16 Interpretação de texto/Literatura Africana 

(Pepetela – Mayombe) 

17 Interpretação de texto/Literatura Brasileira – 

Modernismo 

(Carlos Drummond de Andrade – Claro 

enigma) 

18 Modernismo 
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Gráfico Estatístico 2017 

 

 
Fonte: Luana Signorelli (2018). 

 

SE LIGUEM, alunos, 
Não permita que sua mente o iluda no sentido de que o estudo da Gramática não é 

importante. 
Lembrem-se do seguinte: vocês querem ingressar na melhor Universidade do Brasil e que 

possui uma concorrência altíssima. Isso significa que, apesar de cair quantitativamente menos, se 
comparada a outros conteúdos, uma questão de Gramática pode ser o diferencial para sua 
aprovação.  

Precisamos trabalhar no sentido de não desvalorizá-la. 

 

 

 

Interpretação
38%

Literatura
54%

Gramática
8%

Estatística 2017
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Gráfico Estatístico Geral 

 

 
Fonte: Luana Signorelli (2018). 

 

Percebam, estudantes, que não há um padrão. Em 2017, o foco foi para a Literatura, mas isso 

nem sempre acontece. 

Não há nem mesmo um padrão para o número de questões, o qual variou entre os 3 anos: 

em 2019, foram 16 questões; em 2018, 17; e, em 2017, foram 18. Logo, a estatística mostra uma 

valorização decrescente em relação à carga quantitativa da disciplina de Língua Portuguesa. 

É bem comum também haver textos verbais convencionais (textos literários, textos 

jornalísticos e crítica literária, por exemplo) e textos não verbais (cartuns, propagandas e imagens). 

Além disso, há algumas tendências para as quais gostaríamos de chamar a atenção: 

• as questões de Literatura são imbricadas com as de interpretação de texto. A tendência da 

prova é ser cada vez mais intuitiva e o que a banca quer testar é o seu senso crítico; 

• as questões de Gramática não envolvem decoreba nem nomenclatura; elas também 

seguem um raciocínio mais intuitivo e o que a banca quer testar é o seu conhecimento na 

prática. 

•  

Segundo o dicionário Aulete (versão digital), “intuição” significa 1. 
Percepção pronta e clara, instinto, sexto sentido; 2. Pressentimento 
sobre acontecimento futuro.  

 

Interpretação
50%

Literatura
34%

Gramática
16%

Estatística geral
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É por isso que os vestibulandos devem entender um pouco de “futorologia”.  

 
É claro que sempre haverá perguntas cujas opções de resposta levantarão dúvida entre 

uma ou outra alternativa. Porém, para escolher, já que o perfil da banca FUVEST é mais intuitivo, é 
preciso ter confiança no seu próprio conhecimento.  

O que é importante é o seu preparo e um treinamento de fôlego. Tudo se trata de um 
processo e é preciso cuidar também do seu estado psicológico. Não se deixem vencer pelo cansaço.  

 

 

 
 
No dia da prova, a configuração da página é em 2 colunas, o que dá a impressão de que a 

prova é MENOR do que ela realmente é. Portanto, a nossa dica é ler primeiro o enunciado das 
questões para depois ler os textos. Isso porque muitos dos textos servem para mais de uma questão. 

 

Leituras Obrigatórias 

 

 
 
A lista de repertório de leituras obrigatórias da FUVEST 2020 é a seguinte: 

 

LIVROS AUTORES 

Poemas Escolhidos Gregório de Matos 

Quincas Borba Machado de Assis 

Claro Enigma Carlos Drummond de Andrade 

Angústia Graciliano Ramos 

A Relíquia Eça de Queirós 

Mayombe Pepetela 

Sagarana Guimarães Rosa 

O cortiço Aluísio Azevedo 

Minha vida de Menina Helena Morley 



Professores Luana e Fernando 
FUVEST 

 
 

 
Português – Professores Luana e Fernando 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 10 
 

Acompanhem a seguir qual foi a lista de repertório de leituras obrigatórias para a FUVEST. 
Vejam que para a FUVEST 2020 caem livros que nunca caíram antes: por exemplo, Quincas Borba de 
Machado de Assis e Angústia de Graciliano Ramos. 

 

 

Conteúdo Programático de Português (2019) 

 

 
 
 

Conteúdo Programático de Português (2018) 
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Conteúdo Programático de Português (2017) 

 

 

Tópico de Literatura: Obra Literária 
 

Esse tópico foi elaborado por: professora Luana. 

 
 

Pessoal, então é o seguinte: segundo os meus cálculos – e olhem que eu sou de humanas 
rsrs – um dos temas que mais caem no vestibular (e não é só FUVEST) é Machado de Assis, autor 
do movimento literário do Realismo.  

Eis abaixo as minhas justificativas para ter escolhido esse tópico. 
1) Machado de Assis é um tema recorrente; 
2) Porém, se vocês repararem, a lista cobra uma obra do Machado de Assis que ainda não 

caiu na FUVEST. 
3) Além disso, pela minha experiência enquanto professora, os alunos tendem a ter mais 

dificuldade com obras literárias. 
Pessoal, gostaria apenas de deixar claro que essa é a prévia da minha aula e que a análise 

completa junto com a teoria, a crítica e muitos exercícios vocês encontram lá no meu material. 
Então, gente, eu trouxe para vocês como tópico especial um pouco do romance Quincas 

Borba de Machado de Assis. E aqui precisamos arriscar um pouco e fazer apostas sobre o que pode 
cair, baseando-nos em tendências e temas que já caíram. Certo? Vamos lá comigo? 

Vocês também irão encontrar uma tabela comparativa entre o Naturalismo e o Realismo. 
Isso porque um consistiu na transição do outro e são cobrados dois autores desses movimentos na 
FUVEST: Aluísio de Azevedo e Machado de Assis respectivamente. 
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Infográfico: Showeet. 

Machado de Assis 
 

Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, 
pouco antes do início do longo reinado de Dom Pedro II (1840-
1889), período do qual o escritor seria cronista. Era atento à 
cena contemporânea, e não deixava nenhum detalhe passar. 
 Filho de gente humilde, aos 15 anos publica os primeiros 
versos e é aprendiz de tipógrafo (executor de serviços 
tipográficos de composição, paginação ou impressão). 
Posteriormente, irá ganhar a vida sendo jornalista, profissão a 
qual lhe rendeu grandes contatos políticos e literários. Porém, 
não estava totalmente satisfeito com tal ofício. Aos 27 anos, 
ingressa no serviço público, em que ficaria até o fim da vida. 
 Aos 29 anos, atinge o auge da estabilização burguesa, 

quando casa com a irmã de um poeta português amigo seu, Carolina Augusta Novaes. Apesar de 
transmitir a imagem de felicidade conjugal, seus romances – principalmente os da maturidade – 
apresentam uma visão atormentada e perturbada de casamento. 
 Foi o fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), criada em 1897 e baseada 
no modelo da Academia Francesa de Letras (Académie Française). Segundo Roberto Schwarz (1987, 
p. 173), “foi possivelmente o maior escritor brasileiro, e com certeza o mais reconhecido e festejado 
em vida”. Morreu em 1908 no Rio de Janeiro. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memórias póstumas 
de Brás Cubas 

Membro da elite, o defunto-autor 
é uma máscara, por meio da qual  
Machado de Assis irá destacar 
com cinismo e ironia os 
mecanismos sociais da época, 
sobretudo, a escravidão. 

Dom Casmurro 

O inseguro Bentinho desde muito 
jovem estava destinado a ser 
padre. Porém, ainda adolescente 
acaba por namorar sua amiga de 
infância, Capitu, quem irá lhe 
render eternos ciúmes. 

Memorial de 
Aires  
Narrado pelo Conselheiro 
Aires, personagem que 
também está em Esaú e Jacó, 
contempla os diários que 
descrevem a sua fase de 
aposentadoria entre 1888 e 
1889. 

1876 1881 1891 

Helena 
O Conselheiro Vale falece, deixando 
uma parte de sua herança para sua 
então não assumida filha, Helena. Ela 
vai morar com seu irmão Estácio e 
Dona Ursúla. Todavia, Estácio e ela 
acabam por desenvolver um amor 
proibido. 

Quincas Borba 

A personagem Quincas Borba, que já 
aparece em Memórias póstumas, 
neste livro aqui morre, deixando toda 
a sua herança para o amigo Rubião e o 
seu “filho”, o cachorro de mesmo 
nome. 

1899 1904 1908 

Esaú e Jacó 

Os irmãos bíblicos do Gênesis aqui 
encaram seus pares míticos: o 
Abolicionismo contra o 
Monarquismo. Gêmeos, farinha 
nascida do mesmo saco, Natividade, 
apaixonam-se pela mesma mulher, 
Flora, e encarnam o destino nacional. 
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Realismo versus Naturalismo 
 

 
REALISMO 

 
NATURALISMO  

Origem: França (1857) 
Gustav Flaubert – Madame Bovary (romance) 

 

Origem: França (1867) 
Émile Zola – Térese Raquin (peça de teatro) 

*Germinal já caiu em prova de vestibular 

Representava desvios morais Representava desvios sociais e sexuais, 
mazelas. 

Romance documental, fotografa a realidade para 
dar impressão de vida real, psicologismo. Retrato 
da alta burguesia da segunda metade do século 

XIX. 

Romance experimental, que pretende apoiar-
se na experimentação científica e numa tese, 
no determinismo, no evolucionismo, sendo o 

homem um fruto do meio. 

Impassibilidade. Narrador em um ângulo neutro, 
não há interesse em agradar o público, mas sim 

em retratar a realidade tal qual ela é. 
*Verossimilhança aristotélica: mimesis (imitação). 

Arte engajada, preocupações políticas e sociais. 

Seleciona os temas, tem aspirações estéticas. Detém-se nos aspectos mais torpes e 
degradantes. 

Reproduz a realidade exterior bem como a 
interior, por meio da análise psicológica. 

Centra-se nos aspectos externos: atos, gestos, 
ambientes, personagens e seus instintos, 

animalização, zoomorfismo. 

Volta-se para a psicologia, para o indivíduo. 
Nomes: Dom Casmurro, Quincas Borba, Brás 

Cubas. 

Volta-se para o coletivo, para a biologia, a 
patologia, centra-se mais no social. 

Retrata e critica as classes dominantes, a alta 
burguesia. 

Espelha camadas inferiores: o proletariado, os 
marginais, o povão. 

É indireto na interpretação, o leitor tira as suas 
conclusões: sutil, sugere. 

 

É direto na interpretação, expõe conclusões, 
cabendo ao leitor aceitá-las ou discuti-las: 

grotesco, mostra. 

Grande preocupação com o estilo. O estilo é relegado ao segundo plano; no 
primeiro, há denúncia. 

 

 
Pré-leitura 
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Aqui, alunos, eu gostaria de prepará-los para o que vocês vão encontrar. Antes de começar 
a sua leitura, prestem atenção aos seguintes elementos: 

 

• ESTILO. O principal em Machado de Assis é a ironia, e ela nem sempre é fácil de identificar. 
Trata-se de uma figura de linguagem, de uma brincadeira: falar uma coisa e negá-la daqui a 
pouco. Ela joga com os sentidos contrários. 
  

• PONTUAÇÃO. Toda vez que aparecer o sinal de reticências (...) no livro, ao fim de uma frase, 
prestem atenção. Para além de sua função original, que é a de indicar uma ideia vaga, em 
Machado de Assis, elas costumam estar relacionadas à ironia. 
 
 

• DIGRESSÃO. É o método narrativo de adiar e/ou suspender a história, falando de temas que 
aparentemente nada têm a ver com ela. Tem a função predominante de postergar o enredo 
e irritar o leitor, isto é, deixando-o mais curioso, mas não desenrolando a história. É uma 
característica dispersiva da linguagem, cheia de acessos e surpresas. 

 

Ao se valer de recursos coincidentemente utilizados pelo cinema anos depois, o trabalho de 
reconstrução da narrativa do Quincas Borba, efetuado por Machado de Assis, se afastaria 
definitivamente da concepção fotográfica dos textos naturalistas, antecipando, na literatura, a 
revolução que o cinematógrafo viria provocar, no âmbito da técnica, ainda nos finais do século 
XIX. Assim defendemos a ideia de que a técnica de “cortes”, “emendas” e “montagens”, 
largamente utilizada pelo autor de Quincas Borba para o estabelecimento da versão do 
romance em livro, em 1891 – e cuja terceira edição, publicada em 1898, última em vida do 
autor, foi submetida uma vez mais às suas revisões pessoais – se aproximaria da técnica 
cinematográfica, que lança mão dos mesmos recursos (PIRES, 2003, p. 112). 

 

• DISCURSO INDIRETO LIVRE DAS PERSONAGENS: em contraposição a Memórias póstumas de 
Brás Cubas, Quincas Borba foi escrito com um narrador na 3ª pessoa do singular, porém, isso 
é apenas uma máscara, pois o livro está repleto de subjetividade das personagens, que 
passam para a pessoa do narrador, dando aparência de falsa objetividade. 

 

Discurso indireto livre 

“Além da variedade de discursos diretos e indiretos, a narrativa de ficção, a partir das 
últimas décadas do século XIX, utiliza um tipo de discurso que consiste na combinação dos já 
existentes, misturando valores estilísticos de um e de outro: é o discurso indireto livre, que 
recebeu denominações diversas dos autores que o estudaram (discurso velado, direto 
impropriamente dito, discurso vivido). 
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Infográfico: Showeet. 

(...) O discurso indireto livre, em muitos casos, não deixa claro quem está com a palavra, se 
o narrador ou a personagem. O que permite distinguir é estar sendo relatado o pensamento da 
personagem, o qual é dela e não do narrador; por mais que este com ela se identifique. Este 
tipo de discurso tem, portanto, um cunho acentuadamente psicológico, daí a sua voga no 
romance realista que pretendia apresentar com maior profundidade o mundo interior das suas 
criaturas: seus estados emotivos, devaneios, reflexões, perturbações alucinatórias, autoanálise 
etc. O narrador podia ficar por trás delas, em atitude neutra ou irônica”. 

Fonte: MARTINS, 2011, p. 251, grifos meus. 

 

• INTERTEXTUALIDADE. Trata-se da menção a outros autores e obras, internacionais e 
nacionais, inclusive do próprio autor. O ideal é não procurar todos os autores, pois isso pode 
atrapalhá-los e distraí-los. De qualquer forma, os mais importantes serão analisados na minha 
aula. 
 

• GRANDEZA/PEQUENEZ. O livro inteiro brinca com esses dois opostos. Desdobramento da 
ironia, o enredo sempre brinca com a mediocridade, a pequeneza de Rubião frente a um 
mundo cão prestes a engoli-lo. Exemplo: riqueza da casa versus vazio da pessoa. 

 

[Cap. LX]: “Com efeito, a mão do nosso amigo tinha sangue, um ferimento na palma, cousa 
pequena; só agora começava a senti-lo. A mãe do pequeno correu a buscar uma bacia e uma 
toalha, apesar de dizer a Rubião que não era nada, que não valia a pena”. 

 

[Cap. LXII]: “Mas o caso particular é que ele, Rubião, sem saber por que, e apesar do seu 
próprio luxo, sentia-se o mesmo antigo professor de Barbacena”. 

 
O livro foi escrito no século XIX e tem uma linguagem bem diferente da nossa. Elenquei 

alguns pontos abaixo. A meu ver, são os mais importantes na construção dessa obra. Preste 
atenção a eles, pois iremos retomá-los na análise. 

 

                               
Quadro sinóptico 
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ESTRUTURA 
CCI (201) capítulos. São na maioria das vezes capítulos curtos, alguns de um 
parágrafo só. Os capítulos não são nomeados (em contraposição a Memórias 
póstuma de Brás Cubas, cujos capítulos eram nomeados). 

PERSONAGENS 
Quincas Borba (filósofo); Quincas Borba (cachorro); Rubião; Sofia; Cristiano 
Palha; Camacho; Carlos Maria; Maria Benedita. Personagens planas e rasas. 
Tipos previsíveis. Outras personagens: Major Siqueira; Tia Augusta. 

TEMPO  Entre 1867 e 1871. Logo, o enredo ocorre no Brasil – Segundo Império. 

ESPAÇO Rio de Janeiro (Botafogo) e Barbacena (Minas Gerais). 

CONFLITO 
Impasse de Rubião. Sofia é capaz de trair o marido Palha, mas não com ele. 
Ele se torna enciumado e obcecado. 

CLÍMAX 
Rubião enlouquece. Sofia tem medo dele e depois um sentimento médio: 
nem remorso, mas certamente não amor. 

DESFECHO 
Rubião é internado numa casa de saúde; mas foge de lá e volta para a sua 
cidade natal – Barbacena – com o cachorro, Quincas Borba. O primeiro morre, 
seguido do segundo depois de 3 dias. 

 
Pessoal, se pensam que acabou, essa é só a primeira parte da minha aula! 
No meu material completo, vocês irão encontrar análise literária, resumo analítico 

completo, crítica literária, exercícios de vestibulares anteriores, mas também questões inéditas e 
muito mais!  

Vejam alguns exemplos de questões inéditas e de vestibulares anteriores resolvidas e 
comentadas. 

 
Minha aposta para a prova FUVEST 2020 é que o livro Quincas Borba pode ser cobrado em 

comparação a outro do repertório. 
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Questões Comentadas 

1. (INÉDITA – LUANA/2019) 

O uso de figuras de linguagem é um recurso técnico importante utilizado por Machado de Assis. Que 
figura de linguagem é possível identificar corretamente em Quincas Borba? 
a) “– Então afinal o homem espichou a canela? disse ele, enquanto Rubião abria a carta, corria à 
assinatura e lia Brás Cubas. Era um simples bilhete” (ironia). 
b) “Seu primo Teófilo. Nanã contou-me que ele andava com suas esperanças, e foi por isso que ficou 
este ano na Corte” (metáfora). 
c) “Carlos Maria continuou a ler um estudo sobre a famosa estatueta de Narciso, do Museu de 
Nápoles” (metonímia). 
d) “Estava consternado. Era homem de talento, de gravidade e de trabalho; mas, naquele instante, 
todas as grandes obras, os mais temerosos problemas, as batalhas mais decisivas, as revoluções mais 
profundas, o sol e a lua, e todas as constelações, e todas as alimárias e todas as gerações humanas, 
valiam menos do que a troca de um u por um i” (hipérbole). 
e) “Nunca, entretanto, lhe passou pela cabeça que o amigo chegasse a declarar amor a alguém, 
menos ainda a Sofia, se é que era amor deveras; podia ser gracejo de intimidade” (personificação). 

Comentários 
Uma possível cobrança de interpretação literária do livro de Quincas Borba pode ser 

mediante uma pergunta sobre figuras de linguagem. Atenção, alunos: nós iremos ter no nosso 
material aulas específicas exclusivamente sobre figuras de linguagem para que vocês treinem bem 
o tema.  

Alternativa “a”: incorreta. A figura de linguagem correta seria o eufemismo. Trata-se da morte 
do filósofo Quincas Borba e de um recebimento de um bilhete do próprio Brás Cubas, protagonista 
de outro romance de Machado de Assis. 

Alternativa “b”: incorreta. A figura de linguagem correta seria a metonímia. A corte 
representa na realidade a cidade do Rio de Janeiro. 

Alternativa “c”: incorreta. A figura de linguagem correta seria a ironia. Narciso é uma 
divindade grega egoísta, igual a Carlos Maria. 

Alternativa “d”: correta – gabarito. Trata-se de um erro tipográfico no jornal que podia 
comprometer a carreira política de Teófilo. 

Alternativa “e”: incorreta. A figura de linguagem correta seria a eufemismo. Palha se recusa 
a acreditar que há algo a mais no relacionamento e no tratamento de Rubião ante Sofia e minimiza 
as suas ações. 

Gabarito: “d”. 

 

2. (INÉDITA – LUANA/2019) 

CAPÍTULO X 
Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro, 

Rubião; a nossa intimidade permitia-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é 
a última. Ignaro!  

Ouça, ignaro. Sou Santo Agostinho; descobri isto anteontem ouça e cale-se. Tudo coincide 
nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu 
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considero heresia tudo o que não é a minha doutrina de Humanitas; ambos furtamos, ele, em 
pequeno, umas peras de Cartago, eu, já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. 

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. 

 
Essa é uma carta que Quincas Borba – o filósofo – deixa a Rubião antes de morrer e deixar a ele a 
sua herança. Um dos recursos estilísticos utilizados aqui é 
a) a digressão. 
b) a ironia. 
c) a intertextualidade. 
d) o discurso indireto livre. 
e) a loucura. 
Comentários 

Alternativa “a”: incorreta. A personagem está devaneando, mas se trata de um bilhete dela e 
não de uma digressão do narrador.  

Alternativa “b”: incorreta. Não se pode confundir a loucura com a ironia. Apesar de a 
personagem achar que ela é quem não é, isso consiste numa máscara, numa ilusão, propiciadas pela 
loucura. 

Alternativa “c”: correta – gabarito. No caso, trata-se da intertextualidade com a própria obra, 
mediante a reutilização da personagem Brás Cubas. 

Alternativa “d”: incorreta. Esse procedimento é a apropriação das vozes das personagens pela 
voz do narrador. Aqui não é o caso, trata-se de um bilhete. 

Alternativa “e”: incorreta. Apesar de haver o elemento da loucura aqui, pois o filósofo Quincas 
Borba acredita que ele é o Santo Agostinho, ela não chega a ser um recurso estilístico, pois aqui a 
linguagem ainda está muito sã.  

Gabarito: “c”.  

 

Questões de Outros Vestibulares 

3. (UNESP/2019/1º semestre/1ª fase) 

Leia o trecho do conto “Pai contra mãe”, de Machado de Assis (1839-1908), para responder à 
próxima questão. 

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições 
sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao 
pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A máscara fazia perder 
o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um 
para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a 
tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a 
sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal 
máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. 
Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não 
cuidemos de máscaras. 

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste 
grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, 
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naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, 
mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. 

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da 
escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar 
pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que servia de padrinho, e o 
mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque 
dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo 
de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. 
Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, 
e iam ganhá-lo fora, quitandando. 

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios 
nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro 
por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha promessa: 
“gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia 
em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse. 

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser 
instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita 
das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a 
necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de 
servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para 
pôr ordem à desordem. 
(Contos: uma antologia, 1998.) 

A perspectiva do narrador diante das situações e dos fatos relacionados à escravidão é marcada, 
sobretudo, 
a) pelo saudosismo. 
b) pela indiferença. 
c) pela indignação. 
d) pelo entusiasmo. 
e) pela ironia. 
Comentários 

Alternativa “a”: incorreta. O saudosismo é a tendência, gosto fundado na valorização 
demasiada do passado segundo o dicionário Houaiss. Porém, também é uma corrente literária 
presente mais na literatura portuguesa. 

Em Portugal, houve o movimento do Sebastianismo, uma crença mística propagada em 
Portugal logo após o desaparecimento de D. Sebastião (1554-1578), segundo a qual este rei, como 
um novo messias, retornaria para levar o país a outros apogeus de glórias e conquistas. 

Nesse caso, não se trata disso. Machado de Assis não “tem saudade” da escravidão, pois ele 
nunca a defendeu abertamente.  

Alternativa “b”: incorreta. Machado de Assis não defendia a escravidão e também não era 
indiferente para com ela. Nunca foi um abolicionista declarado, mas mantinha em sua vida pessoal 
contato com Joaquim Nabuco, um dos precursores do movimento.  

É claro que nos seus escritos literários como um todo o que há é a crítica e a problematização 
da escravidão, mais do que uma defesa ou condenação abertas propriamente ditas. 
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Como em Memórias póstumas de Brás Cubas, quando o menino Brás monta o escravo 
Prudêncio que se coloca naquela posição só para que a criança pudesse brincar. Outro exemplo seria 
o cunhado Cotrim, extremamente rigoroso, intolerante e violento contra os escravos, mas defendido 
e justificado por Brás: “o único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência 
escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue; mas, além de que ele só mandava os 
perversos e os fujões”. 

 
 
Este trecho já foi cobrado na prova do ENEM 2014. 
Alternativa “c”: incorreta. Novamente, não se trata de um ato político aberto, inconformado. 

O estilo de Machado de Assis tende a ser mais sutil, velado. 
Alternativa “d”: incorreta. Certamente, não é defesa o que faz o Machado de Assis. Ele se 

veste de uma máscara de objetividade, valendo-se da 3ª pessoa no início, para narrar um tempo 
histórico, como em “Há meio século”. Porém, isso só aparentemente, pois depois o narrador se 
intromete e se inclui no jogo ao utilizar uma 1ª pessoa do singular: “Mas não cuidemos de máscaras”. 

Nisso, torna-se bastante clara a ironia, pois há também duplo sentido: será que são máscaras 
de ferro ou as máscaras que o próprio narrador utiliza!? Isso não fica claro, não é de todo respondido. 
Mais uma vez, consiste na sutileza do estilo de Machado de Assis. 

Alternativa “e”: correta – gabarito. No conto “Pai contra mãe”, o narrador relata práticas que 
remontam ao período da escravidão aplicando muitas vezes o recurso da ironia, figura caracterizada 
pelo emprego inteligente de contrastes, usado literariamente para criar ou ressaltar certos efeitos 
humorísticos.  

Nos excertos “Eram muitos [escravos], e nem todos gostavam da escravidão” e “Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada” ou no que 
justifica o uso da máscara de ferro apresentando-o como método correcional aplicado para garantir 
a sobriedade e a honestidade, revelam a ironia sutil da prosa machadiana. 

 

 
 
Gostou, pessoal!? Aproveitem para visitar o nosso material sobre a UNESP e UNICAMP. Além 

dessas instituições, iremos disponibilizar cursos para o ITA e para o IME. O nosso material está bem 
bacana e completo. Não percam essa oportunidade de garantir alguns pontos preciosos em sua 
prova! 

Gabarito: “c”.  

4. (ITA/2019/1ª fase) 

No Realismo, o adultério subverte o ideal romântico de casamento. Machado de Assis, porém, 
costuma tratá-lo de modo ambíguo, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da dubiedade 
feminina. Com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, ou, mesmo que 
desejada pela mulher, não se consuma. Constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba, quando  
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a) Palha se enraivece com os olhares de desejo que os homens dirigem a Sofia nos eventos sociais. 
b) Sofia decide não contar ao marido que Rubião a assediou certa noite, no jardim da casa deles. 
c)  Palha, mesmo interessado na riqueza de Rubião, decide confrontá-lo ao perceber o assédio dele 
a Sofia.  
d) Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em um baile.  
e) Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita se case com ele. 

Comentários 
Atenção, alunos: em relação às provas da FUVEST, as provas do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) costumam ser mais conteudistas. Aqui, trata-se de verificação de leitura mesmo. 
Alternativa “a”: incorreta. Palha sente ciúmes em relação ao comportamento de Carlos Maria 

e sua esposa, e se desespera com tal suspeita. 
Alternativa “b”: incorreta. Sofia conta ao marido que Rubião tem interesse nela.  
Alternativa “c”: incorreta. Palha, por interesses financeiros, não confronta Rubião.  
Alternativa “d”: correta – gabarito. Sofia tem interesse em Carlos Maria e procura contornar 

a situação, uma vez que seu marido sente ciúmes do contato entre os dois. 
Alternativa “e”: incorreta. Quem apoia o casamento entre Maria Benedita e Carlos Maria é 

Dona Fernanda. 

Gabarito: “d”. 

 Pessoal, se liga! Uma cobrança recente de Quincas Borba foi na prova do ITA. Quem 
faz o material do ITA é a nossa professora Celina Gil. Aproveitem para ir lá no material 
e consultar a lista atualizada de livros do ITA 2020: 

➢ O alienista – Machado de Assis (há intertextualidade com Quincas Borba, por causa da 
loucura); 

➢ São Bernardo – Graciliano Ramos (na FUVEST, o que cai é Angústia); 
➢ A hora e a vez de Augusto Matraga – Guimarães Rosa (conto do livro Sagarana, que também 

cai na FUVEST). 
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Tópico: Redação 
 

Esse tópico foi elaborado por: professor Fernando. 

 

A função do tema na organização do texto 

  
Sempre que algum professor de redação tenta convencê-lo da importância óbvia da sua 

disciplina, ele o faz apelando para o domínio da língua e para a necessidade da escrita na nossa 
sociedade. Nisso ele está coberto de razão, mas a prova de redação da FUVEST, na verdade, vai além.  
 A universidade é cartesiana. Isso significa que o tipo de discurso que circula se vale dos 
pressupostos de René Descartes (1596-1650), filósofo que lançou as bases do método científico. 
Bom, o pensador era também matemático, então você já viu...  

Ele postulou que a verdade poderia ser alcançada e, para isso, bastaria recolher evidências, 
reuni-las pelo pensamento linear, obedecer às regras de dedução e o resultado seria a coação de 
outras mentes. O bordão do rapaz era: “aquilo que for pensado de forma clara e distinta será 
verdadeiro.” 

 Qual é a dificuldade nisso? Ora, como diz Whitaker Penteado1, pensar 
em linha reta desafia tanto o indivíduo quanto tentar vestir uma criança 
irrequieta. Nossa mente está cheia de ideias, opiniões, imagens, 
conceitos, pressentimentos, sensações, preconceitos, esperanças, 
temores etc. Tudo isso junto, misturado e ignorado. A capacidade de pôr 
ordem nesse quarto mental desorganizado é posta à prova quando 

somos chamados a manifestar alguma opinião. Essa é a função do tema central. 
 A FUVEST seleciona um tema sobre o qual é possível manifestar alguma opinião (discordância, 
apoio, mediação). Diante dele, você deve construir uma afirmação (tese) e isso dará um sentido às 
ideias. Como diz o renomado professor Whitaker Penteado:  
 

Selecionado o tema central, seu desenvolvimento vai disciplinando as ideias, organizando-as em 

uma sequência de operações intelectuais – como se as colocássemos em uma linha de montagem 

e, na medida de sua movimentação, fossem submetidas a sucessivas operações mecânicas (p.224).  

   
   

A primeira proposta de redação da FUVEST de 1990 propunha uma atividade interessante. 
Observe.  

 
 
 

                                                   
1 Penteado, J.R. Whitaker. A técnica da comunicação humana. 8. ed. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1982. 
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"– Não é preciso zangar-se. Todos nós temos as nossas opiniões. 

– Sem dúvida. Mas é tolice querer uma pessoa ter opinião sobre assunto que desconhece. (...) Que 
diabo! Eu nunca andei discutindo gramática. Mas as coisas da minha fazenda julgo que devo saber. 
E era bom que não me viessem dar lições. Vocês me fazem perder a paciência." 

Você tem opinião sobre as afirmações acima? 
Se tem, defenda sua opinião. 
Se não, explique por quê. 

 

Comentário:  Essa primeira proposta de redação da FUVEST não tinha o formato que foi 
adquirindo conforme os anos. Ela é curta, praticamente não possui texto de apoio e a proposta é 
explícita. Do ponto de vista do exercício da escrita, ela é sensacional, pois lida com o próprio 
conceito do que é fazer uma dissertação. Afinal, a alma desse gênero é justamente a defesa de um 
posicionamento. 

Observe que a Banca escolheu um diálogo no qual alguém afirmava a tolice de se ter opinião sobre 
tudo. A seguir, a instrução deixava claro que você deveria concordar ou discordar da afirmação. 
Veja, concordando ou discordando, você manifestaria uma opinião e deveria argumentar a favor 
do seu ponto de vista. Ou seja, o simples fato de negar algum assunto que está sendo discutido, ou 
até mesmo a indiferença sobre tal assunto - se tiver que ser sustentada -, irá redundar na produção 
de um texto dissertativo.  

Encaminhamentos possíveis: Essa proposta engana. À primeira vista, é simples demais. Pois é... o 
que é muito simples em Redação acaba se tornando complicado. Como torná-lo interessante para 
o leitor? As teses possíveis parecem ser apenas duas:   

 

Tais teses parecem óbvias demais. A argumentação do senso comum seguiria o modelo da 
exemplificação repetitiva que beira o pueril. Para ir mais longe, você deveria se perguntar o que é 
opinião e qual o processo que nos leva a ter um juízo. 

É tolice ter opinião sobre tudo

Não é tolice, antes o indivíduo deve ter opinião 
sobre tudo

Oba... tema da FUVEST  
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A opinião é inerente ao ser humano, pois ela reflete a forma do próprio pensar, e essa é uma coisa 
que você não pode parar de fazer. O processo do pensamento inclui perceber, discriminar e avaliar 
o que ocorre ao nosso redor a partir dos critérios de utilidade, prazer, ameaça. Não há como ficar 
indiferente a qualquer fenômeno do qual você tome contato. No mínimo, sua opinião seria “isso 
não é importante para mim”, mas mesmo essa ideia já seria uma opinião.  

Sendo assim, não se pode falar em “tolice” de ter uma opinião, mas pode-se falar em tolice em 
manifestar uma opinião. Quem expressa publicamente um ponto de vista sabe que terá que 
sustentá-lo e, portanto, deve manifestar conhecimento sobre o assunto. Caso contrário, poderá 
ser visto como uma pessoa estúpida. 

Além disso, as pessoas que acreditam estarem certas, muitas vezes, transformam suas hipóteses 
em verdades dogmáticas (absolutas que dispensam provas). 

Veja que agora, as possibilidades de tese ficaram mais interessantes:  

 

 
 

 
Ceticismo 
O termo denomina uma corrente filosófica que se popularizou com Pirro de Elis (360-275 a.C.). O 
filósofo acreditava que a certeza em relação ao conhecimento era impossível ou até mesmo 
prejudicial. Consequentemente, propunha um método prático para se livrar das certezas. Diante 
de uma afirmação qualquer, o cético contrapunha uma argumentação contrária com igual força, 
obrigando-se a suspender o juízo. Tal procedimento tinha duas finalidades: fazer o indivíduo 
abandonar a angústia de querer saber “a verdade”; e impedir a cristalização de opiniões em 
dogmas.  

 
 
 
 

Opinião todos têm, mas devem manifestar apenas quando possuem conhecimento 
e argumentos para sustentá-la. 

É tolice ter opiniões dogmáticas sobre as coisas, pois equivaleria  dizer que temos 
conhecimento absoluto sobre o tema, o que é improvável. 

Embora não devamos manifestar as nossas opiniões publicamente a não ser 
quando temos certeza, é importante que criemos o hábito de refletir  sobre a 
realidade e de ter um posicionamento sobre ela. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirro_de_%C3%89lis
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Apreensão do tema 

 
Observem o trecho abaixo.  
 

O homem se apaixona muitas vezes durante a vida. Numa época, como a nossa, 
em que a expectativa média do brasileiro é viver 65 anos, isso é significativo. 

 
Qual será o tema do texto? Observe que, no primeiro período, o autor parece se referir à 

paixão. O leitor, portanto, espera que o texto tematize o amor. A introdução de outro tema, o da 
“expectativa de vida média” do brasileiro, altera a ideia inicial. Qual será o desenvolvimento? Há 
várias possiblidades:  
 

 
 

 

 
 
 

     
 
 
No primeiro exemplo, a tese é a de que a maior expectativa de vida torna a separação mais 

comum; dentre esses 3 temas o da separação organiza os outros.  
 No segundo, o tema do desafio do amor, ou seja, o desafio de se manter fiel em nome desse 
sentimento organiza os temas.  
 No terceiro, chama-se a atenção para as mudanças do mundo moderno como o aumento da 
expectativa de vida que desafia até o amor; agora os temas se organizam em torno do “mundo 
moderno”.  

Observe que, nos três esquemas, há três núcleos temáticos. Para se definir o principal, será 
preciso perceber o desenvolvimento do texto e qual o sentido que será dado pela próxima ideia. 
Exemplificando, observe o que aconteceria se a segunda frase fosse outra:  

Observe que, nos três esquemas, há três núcleos temáticos. Para se definir o principal, será 
preciso perceber o desenvolvimento do texto e qual o sentido que será dado pela próxima ideia. 
Exemplificando esse movimento do texto, observe o que aconteceria se a segunda frase fosse outra:  

 

O homem se apaixona muitas vezes durante a vida. As paixões são muitas e das 
mais variadas, vão além da relação homem-mulher.  

Agora o tema é outro. 

Amor Expectativa de vida Separação

Amor Expectativa de vida
Necessidade de se 

manter fiel

Amor Expectativa de vida Mundo moderno

1 

3 

2 
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Isso significa que um texto é um emaranhado de temas, mas se tiver estrutura textual, 
haverá um percurso coerente que indicará um dos temas como preponderante e organizador dos 
outros. O exercício do vestibulando é perceber esse encadeamento e depreender a unidade na 
diversidade de assuntos. 
 

 

Eu vou ter que interpretar um texto para chegar ao tema da Fuvest? 

 
Normalmente, a FUVEST deixa muito claro qual é o tema da redação no 

próprio comentário. De 2000 até 2018, houve duas propostas que exigiam um pouco mais do 
candidato porque o tema dado era figurativo. Em 2005, o candidato foi convidado a pensar na 
“catracalização da vida”, uma metáfora para os controles sociais; em 2013, o vestibulando deveria 
interpretar a propaganda de um cartão de crédito. Ou seja, a questão da apreensão do tema não é 
tão problemática, a questão mais complexa seria perceber com o que o tema dialoga e qual o recorte 
muitas vezes solicitado. 

Texto e Contexto 

 
Observem a propaganda.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Disponível em https://www.propagandashistoricas.com.br/2014/04/yamaha-rd-50-

primeira-moto-brasileira.html, consultado em 12.03.2019) 

  
Aparentemente, essa propaganda parece bastante simples. Mas, algumas palavras utilizadas 

no corpo do texto têm sentidos mais profundos quando se observa a época em que foi feito.  O 
cartaz é de 1975, dois anos após a crise do petróleo.  

Os países exportadores aumentaram o preço do combustível comprometendo o “milagre 
brasileiro – termo que se refere ao período de 1969 a 1973, no qual o Brasil cresceu em média 10% 
ao ano. Após a crise, a inflação acelerou, houve arrocho salarial e o ufanismo brasileiro ficou 

https://www.propagandashistoricas.com.br/2014/04/yamaha-rd-50-primeira-moto-brasileira.html
https://www.propagandashistoricas.com.br/2014/04/yamaha-rd-50-primeira-moto-brasileira.html


Professores Luana e Fernando 
FUVEST 

 
 

 
Português – Professores Luana e Fernando 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 27 
 

comprometido. Nos anos precedentes, o governo militar promovera slogans como “Ninguém segura 
esse país”. A impressão que se tinha era a de que, finalmente, o país faria parte do seleto grupo de 
nações desenvolvidas. 

A primeira frase “lançada a primeira moto brasileira” fazia referência ao fato de a empresa 
nipônica ser a primeira a produzir uma moto em solo pátrio. Mas veja, seria mais exato dizer 
“lançada a primeira moto fabricada no Brasil”. Ao fazer questão de utilizar o adjetivo “brasileira”, a 
propaganda dialogava com o ufanismo ferido dos brasileiros.   

A mesma lógica presidiu a construção da segunda frase, “a Yamaha mais moderna do 
mundo”. Transmite-se a ideia de rendição de um país desenvolvido ao potencial nacional, já que a 
empresa resolveu montar a moto “mais moderna” aqui, no Brasil. Isso sem falar no apelo da palavra 
“moderna”, termo atrativo para um povo que perseguia a modernização desde o começo do século 
XX.  

Ao mesmo tempo, a peça publicitária não deixa de considerar a grave situação econômica do 
país. Embaixo das letras em amarelo “RD 50”, é possível ler as seguintes palavras: “poupança em 
duas rodas”. Tratava-se de um grande apelo para uma população que empobrecia.  

Todo texto incorpora as ideias de uma dada época devido às práticas e às circunstâncias que 
envolveram a produção do texto.  

 
Então, vou ter que conhecer um pouco da cultura no momento da 

produção do texto? 
 

 
Perfeito. 
Isso é importantíssimo para Literatura, que lida com textos do passado. No caso de Redação, 

as propostas são atuais. Como esse cuidado pode ser aplicado na leitura das propostas?  
Temos a ilusão de que conhecemos a atualidade. Afinal, não tem jeito de não sabermos de 

alguns fatos que ocorrem à nossa volta, eles estão nos monitores do metrô, nos feeds do Face, nas 
bancas de jornais.  

Contudo, a FUVEST elabora propostas que exigem a análise das prováveis ligações que 
articulam esses fenômenos. Ou seja, você precisa estar atento à relação entre proposta e 
circunstâncias globais em que vivemos. Essa noção é dada, normalmente, pelo pensamento 
sociológico ou filosófico. Por exemplo, as duas propostas referidas acima, a da catracalização e a do 
cartão de crédito, seriam melhor desenvolvidas por candidatos que já tivessem tido contato com 
alguma análise sobre o consumismo ou sobre o controle do Estado. 

A apreensão da proposta de redação exige conhecimento cultural do presente.  
 

Subentendidos na FUVEST 

 
O que são subentendidos? Quais os subentendidos fundamentais na redação/FUVEST? 
Segundo Platão & Fiorin, subentendidos textuais “são insinuações, não marcadas 

linguisticamente, contidas numa frase ou num conjunto de frases.”2 Há vários níveis de 

                                                   
2 Fiorin, José L. & Savioli, Francisco P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: editora Ática. 1996 (p.310). 
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subentendidos em uma ação comunicativa. O que nos interessa nesta seção é o direcionamento 
mais amplo que anima a FUVEST.  

Observe a imagem abaixo, parte de uma proposta de redação já cobrado em vestibular. 
 

 
 
Percebe-se de imediato que a mensagem literal não traduz a intenção do emissor. Dizemos para 

alguém sorrir ao tirar uma foto ou ao ser filmado, pois queremos a melhor imagem da pessoa, afinal, 
gostamos dela. Não é esse o caso. Educadamente, o emissor da mensagem quer ameaçar o 
destinatário: “lembre-se de que se você estiver fazendo algo errado, você será filmado e sofrerá as 
penalidades cabíveis”. A ameaça não está linguisticamente registrada no cartaz, pelo contrário, o 
comunicado é extremamente cortês.  

Contudo, há outros subentendidos que só poderiam ser discutidos a partir de um certo 
direcionamento da Banca. Então vamos à coletânea dessa proposta.  

 
 

Proposta de Redação 
Texto I 

 
As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Na porta de um shopping center. 
 
Texto II 
É obrigatória a identificação. 
(Placa industrializada, colocada em portarias de prédios residenciais, repartições públicas etc.) 
Texto III 
O homem está, cada vez mais, e mais rápido também, pondo a técnica a seu serviço. Hoje, 
principalmente nos centros urbanos, o que mais atormenta o cidadão é o perigo dos assaltos e da 
violência com que são praticados. E estão cada vez mais sofisticados os sistemas de segurança, com 
suas câmeras de filmagem, minúsculas às vezes, posicionadas em lugares bastante discretos. Há 
aparelhos que são dotados de aprimorado zoom, o conjunto de lentes cujo alcance focal pode ser 
ajustado até permitir ao operador a leitura do que está escrito num papel na mão de uma pessoa a 
muitos metros de distância. Tudo para tornar nossa vida mais segura e feliz. 
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J. Freitas 
Texto IV 
Que saudades do tempo em que eu era livre! 

 
Os textos II e III apontam para a função utilitária da mensagem ao corroborar práticas de 

vigilância que devem tornar “nossa vida mais segura e feliz”. Na verdade, é assim que lemos o cartaz 
e ele nos parece extremamente amigável. O texto IV introduz uma outra leitura a partir de um 
subentendido filosófico: a vigilância pressupõe um padrão de comportamento único, algo que 
contraria a liberdade do indivíduo.  
 Esse implícito escapa a uma leitura comum. Toda vez que apresento essa proposta a um 
aluno, a pergunta dele é: qual o problema em ser filmado? Na prática social, talvez isso seja 
necessário; do ponto de vista da reflexão filosófica, a vigilância fere o preceito de liberdade como 
valor absoluto e amplo que determinou toda a cultura ocidental. 

Aliás, não é à toa que escolhi esse tema, pois ele toca nos pressupostos básicos da FUVEST. 
Lembre-se destes três pilares da Banca  

 

  

 
 
 

Como o próprio nome já diz, Liberalismo é uma doutrina filosófica fundadora da sociedade 
moderna, embasada em ideias de liberdade e igualdade. A igualdade liberal não é econômica, mas 
jurídico-social. Postula-se a universalidade dos direitos. Garantir isso na prática tem sido a grande 
luta dos humanistas. Sendo assim, qualquer prática social que ameace os princípios liberais passa a 
ser objeto de temas da Banca, por mais que tais práticas se justifiquem de forma utilitária.  

A máxima do liberalismo foi expressa por Immanuel Kant (e não é à toa que o texto fundador 
dele foi tema da redação em 2017 na FUVEST). Para o alemão, o sujeito liberal é aquele que pensa 
por conta própria e se comporta de forma autônoma, ou seja, ele age da melhor forma possível 
(porque é racional), sem ser coagido por qualquer força exterior – Estado, religião, cultura de massa. 
O indivíduo pode ser religioso, obedecer ao Estado ou gostar de novelas, mas age dessa forma tendo 
consciência do que faz e sendo sujeito de sua escolha. 

(A filmagem como vigilância é uma espécie de força exterior que coage o indivíduo, tirando-
lhe a possibilidade de escolha)  
 

Subentendidos:

Iluminismo

Liberalismo

Valores democráticos

Ceticismo

Liberalismo

Leia os temas da FUVEST levando em consideração esse implícito; veja como 
o tema proposto, em alguma medida, dialoga com ideal do liberalismo 
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 O Liberalismo político redundou na criação da Democracia moderna. Esse sistema de governo 
é frágil como a história já demonstrou. Em momentos em que as sociedades se sentiram ameaçadas, 
houve uma guinada totalitária.  
 O primeiro valor da Democracia é a própria Democracia, isso significa que é preciso defender 
o sistema e estar atento às ameaças a ele.  
 O segundo valor da democracia se relaciona ao seu funcionamento. Ela não se apoia na 
pessoalidade, mas na lei reconhecida por todos. Ou seja, há respeito pelo Estado baseado no direito 
aprovado pelos legisladores. Todos são iguais perante a lei.  

O terceiro valor se associa à liberdade de expressão. Como não há grupo ou indivíduo 
melhor que o outro perante a lei, todos têm o direito de dizer o que pensam. Disso decorre a 
necessidade de tolerância. 

 
 

 
 

 
 

 A liberdade de expressão se junta a uma característica própria do pensamento científico-
filosófico: a independência do pensamento. A universidade é cética no sentido de ser o lugar da 
dúvida, que deve cessar parcialmente quando a teoria ou a tese for assentida pela maioria.  
 Mas, mesmo quando uma ideia é acolhida, ainda assim haverá espaço para a dúvida, 
contanto que o inquiridor tenha argumentos para tanto. Por exemplo, acabei de afirmar que os 
valores democráticos são admirados pela Banca. Contudo, é possível fazer uma redação com uma 
tese de que a democracia é prejudicial, bastaria ter argumento para isso.  
 
 

 
 
 

 

Temas FUVEST 

  

Valores democráticos

Ceticismo

Várias propostas de redação têm como viés as ameaças à Democracia. 

Argumentos contra os pressupostos iluministas (Liberalismo, Democracia, 
Ceticismo e Diretos Humanos) são possíveis, mas lembre-se de que devem ter 
força argumentativa redobrada.  
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O que é, o que é... o que é que vai cair na FUVEST? 

 Devido à dificuldade óbvia em determinar isso, que tal observarmos o que já caiu? 

 

Temas Ano  Tema Eixo Área  

1990 Ter opinião Representação do mundo* Epistemologia* 
(Filosofia) 

1991 Cesta Básica Questão social Sociologia 

1992 Vestibular justo/injusto Questão social Sociologia 

1993 Regras sociais Relação do indivíduo com a 
sociedade 

Ética 
(Filosofia) 

1994 Democratização dos meios 
de comunicação 

Política  Política/ 
Sociologia 

1995 Cultura de massa Relação do indivíduo com a 
sociedade 

Filosofia/ 
Sociologia 

1996 Ciência e mito Representação do mundo  Epistemologia 
(Filosofia) 

1997 Escrita (as dificuldades da 
escrita) 

Representação do mundo Epistemologia 
(Filosofia) 

1998 O inferno são os outros Relação do indivíduo com a 
sociedade 

Ética 
(Filosofia) 

1999 Julgamento da própria 
geração 

Identidade social Crítica brasileira 
(Sociologia) 

2000 Estrangeirismo na Língua 
Portuguesa 

Representação do mundo/ 
Identidade social  

Crítica brasileira 
(Sociologia) 

2001 Neonazismo Questão social Sociologia 

2002 Julgamento da geração 
passada 

Identidade social Sociologia 

2003 Autoestima do brasileiro  Identidade social  Crítica brasileira 
(Sociologia) 

2004 Passado, presente, futuro  Representação do mundo Epistemologia 
(Filosofia) 

2005 Controles sociais  Política 
Relação do indivíduo com a 
sociedade 

Sociologia/ 
Filosofia 

2006 Trabalho  Questão social Sociologia  

2007 Amizade Relação do indivíduo com a 
sociedade 

Ética  
(Filosofia) 
 

2008 Vigilância epistêmica  Representação do mundo  Epistemologia  
(Filosofia)/ 

2009 Fronteiras Várias possibilidades  



Professores Luana e Fernando 
FUVEST 

 
 

 
Português – Professores Luana e Fernando 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 32 
 

2010 Mundo por imagens Representação do mundo Epistemologia  
(Filosofia) 

2011 Altruísmo Relação do indivíduo com a 
sociedade 

Ética  
(Filosofia) 

2012 Participação política  Política  Política 

2013 Consumismo  Questão social  Sociologia 

2014 Idosos Relação do indivíduo com a 
sociedade 
Questão social 

Ética / 
Sociologia 

2015 Camarotização Relação do indivíduo com a 
sociedade 
Política  

Ética/ 
Política 

2016 Utopia Política  Política  

2017 Menoridade do homem Relação do indivíduo com a 
sociedade 
Política  

Ética  
Política  

2018 Limites para a arte Questão social  
Representação do mundo 

Estética** 
(Filosofia) 
Sociologia 

2019 Passado/ presente Representação do mundo Epistemologia 
(Filosofia) 

 

*Epistemologia: segundo o Houaiss o termo se refere a “reflexão geral em torno da natureza, etapas 
e limites do conhecimento humano”. Os gregos se questionavam em relação às novas teorias que 
eles elaboraram sobre o mundo. Poderiam estar enganados? Como ter certeza de que o discurso 
filosófico (e depois o científico) era mais verdadeiro do que o discurso mítico? Isso os levou a discutir 
a representação através da linguagem (teoria da linguagem) e a desenvolver a matemática (a 
linguagem mais rigorosa). Os gregos entendiam que no momento que se representa o mundo, pela 
linguagem ou pelo pensamento, estabelece-se uma distância entre o homem e o mundo. Por esse 
motivo, boa parte da reflexão filosófica é sobre como representamos o mundo, como pensamos. 

** Estética: segundo o Houaiss parte da filosofia “voltada para a reflexão a respeito da beleza 
sensível e do fenômeno artístico”. Os filósofos perceberam que atribuição de “belo” era uma 
característica humana. O que é belo de fato? Quais os elementos presentes num objeto para ser 
apreciado como “belo”? Por que temos a necessidade da arte? 

 
 Pois é, não tem como adivinhar qual será o tema. Em primeiro lugar, a FUVEST raras vezes 
privilegia circunstâncias concretas ocorridas no ano em curso. Desde 1990, só cinco propostas foram 
inspiradas em fatos concretos: cesta básica (1991), projeto de lei do Aldo Rebelo (2000), Neonazismo 
(2001), discurso de Taro Aso sobre idosos (2014) e limites para a arte (2018).  
 Podemos mapear os grandes núcleos temáticos e perceber os que mais caem na Fuvest. Os 
interesses fundamentais do ser humano foram mapeados pelos filósofos antigos da seguinte 
maneira:  
 Para redação, acho que fica mais fácil dividir os temas possíveis em 5 núcleos, tendo como 
foco o “eu”. 
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Física

O que é o mundo físico

Critério: verdadeio ou 
falso

Metafísica

Existiria algo extra-
físico, uma força 

maior?

Critério: dedução, 
probabilidade

Epistemologia

Seria possível conhecer 
a realidade?

Critério: coerência da 
representação 

Outros-outros
Política; 

questão social
Política

Sociologia

Eu-eu

Projeto de vida Ética (viver bem)

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ética

Qual a melhor forma 
de se comportar?

Critério: bem ou mal 

Estética

Como se define o 
belo?

Critério: bonito ou feio 

Política

Relações sociais; Como 
o poder funciona?

Crítério: bem comum  
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Até hoje, a banca ainda não explorou a temática do meio ambiente.  
O outro núcleo, o da subjetividade, também foi muito pouco explorado. Em 1998, a proposta 

de redação solicitava ao candidato que discutisse a relação do eu/outro na formação da 
personalidade. 
 Os temas mais frequentes se relacionam com ética, representação do mundo (teoria da 
linguagem, ciência, conhecimento), política e sociologia. É interessante observar que, em alguns 

Questão 
social
30%

Ética (eu-
outros)

20%
Política

13%

Representaç
ão do 

mundo
30%

Crítica 
Brasileira

7%

EIXOS TEMÁTICOS
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momentos, pede-se que o candidato, consciente ou inconscientemente, dialogue com a tradição 
sociológica brasileira.  
 Chamamos de sociologia brasileira, uma tradição iniciada por intelectuais que se 
questionavam a respeito da especificidade do Brasil e das potencialidades de desenvolvimento 
nacional. Há um longo caminho que começa com Gilberto Freire (1900-1987), autor que escreveu 
sobre identidade brasileira em Casa Grande e Senzala, e chega a autores como Fernando Henrique 
Cardoso (1931), que desenvolveu a teoria da dependência.  
 Ao exigir que o candidato discutisse a autoestima do brasileiro (FUVEST/2003) ou a 
camarotização (FUVEST/2015), a Banca solicitava uma reflexão sobre as formas como nós, como 
povo, nos encaramos.   
 Dada a dificuldade de determinar temas, o máximo que podemos fazer é elaborar propostas 
de redação que abarquem temas das áreas mais frequentes.  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Especificidade Temática da FUVEST 

  
É muito comum ouvirmos que os temas da FUVEST são mais filosóficos.  Para entender 

melhor, seguem duas propostas de Redação sobre o mesmo tema: consumo. Observe como foi 
apresentado pela FUVEST e como foi cobrado pela UNESP.  
 
 
 

(FUVEST/2013) 

É importante que você faça redações de cada uma dessas áreas, 
assim, você não se prepara para o tema específico (algo 
impossível), mas se prepara de forma geral e abrangente. 
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  Esta é a reprodução (aqui, sem as marcas normais dos anunciantes, que foram substituídas 
por X) de um anúncio publicitário real, colhido em uma revista, publicada no ano de 2012.   
  Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega 
pressupostos e implicações: se o observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada 
mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores e assim 
por diante. 
  Redija uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem contida 
nesse anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior e, se quiser, também 
outros aspectos que julgue relevantes. Procure argumentar de modo a deixar claro seu ponto de 
vista sobre o assunto.  

 

UNESP/2019) 
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Texto 4 
Nós somos consumidores agora, consumidores em primeiro lugar e acima de tudo. Para todas 

as dificuldades com que nos deparamos no caminho trilhado para nos afastar dos problemas e nos 
aproximar da satisfação, nós buscamos as soluções nas lojas. Do berço ao túmulo, somos educados 
e treinados a tratar as lojas como farmácias repletas de remédios para curar ou pelo menos mitigar 
todas as doenças e aflições de nossas vidas particulares e de nossas vidas em comum. Comprar por 
impulso e se livrar de bens que já não são atraentes, substituindo-os por outros mais vistosos, são 
nossas emoções mais estimulantes. Completude de consumidor significa completude na vida.  

(Zygmunt Bauman. A riqueza de poucos beneficia todos nós?, 2015. Adaptado.)  

 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma 

dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
     Compro, logo existo? 
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 Como você deve ter observado, a FUVEST deixa o tema mais aberto, mais geral. Comentar a 
imagem e a propaganda do cartão de crédito permite muitos percursos argumentativos. No caso da 
UNESP, a pergunta parece restringir o campo temático e até ajuda o candidato a começar a redação. 
Ao responder à questão, é possível ter um núcleo de tese claro e imediato.  
 
 

Comentário à proposta da FUVEST 
 

Em 2013, a Banca da FUVEST optou por uma proposta mais enxuta, basicamente composta 
por poucos subsídios: um texto visual, um parágrafo de comentário sobre a imagem e, finalmente, 
instruções sobre como produzir a dissertação.  
 O primeiro texto apresentava uma peça publicitária de um cartão de crédito. A seguir, havia 
um parágrafo de autoria da Banca, no qual o candidato era lembrado de que aquela figura carregava 
“pressupostos e implicações” e enfatizava a possibilidade de se deduzir da imagem “mentalidades”, 
“visões de mundo” e “valores”. Finalmente, o último parágrafo, ao dar as instruções para a escrita, 
sugeria um percurso argumentativo: interpretar o anúncio, “considerando os aspectos” do parágrafo 
anterior (os implícitos da imagem).  
  

Interpretação da Imagem 
 O texto visual focaliza num plano frontal o vão de um shopping center com todos os andares 
à mostra. A composição é extremamente agradável: o espaço amplo, as cores pastéis e elementos 
distribuídos de forma simétrica. A imagem evoca a experiência do receptor de ter andado pelas 
galerias do templo do consumo. Nesse tipo de espaço, a temperatura é controlada e agradável, a 
distribuição das lojas segue uma lógica compreensível, o boulevard é ornamentado como uma praça. 
Tudo isso permite ao consumidor apreciar os objetos de consumo sem pressa como se estivesse 
num museu observando obras de arte.  
 No canto direito da propaganda, há uma caixa de diálogo, na qual se lê: “aproveite o melhor 
que o mundo tem a oferecer com o Cartão de Crédito X”. O jogo entre texto escrito e visual é 
imediato: o que há de melhor no mundo estaria sendo oferecido em um shopping. A partir desse 
pressuposto, chega-se a outra conclusão: a de que “o melhor” poderia ser comprado, consumido.  A 
ligação entre proposta e consumismo é imediata. O que se pedia ao candidato era que ele emitisse 
uma opinião sobre a questão.  Caberia nesse momento problematizar o consumismo, pensando em 
perguntas que incluiriam “visão de mundo”, “valores” e “mentalidade”.  Qual a mentalidade que 
esse anúncio revela? Qual a diferença entre essa visão de mundo contemporânea e a visão de mundo 
que as pessoas manifestavam no passado? Essa mentalidade se traduz em outros valores? Quais 
valores? O consumismo altera a relação entre as pessoas? Quais os ganhos dessa mentalidade? 
Quais as perdas? 
  

Teses possíveis (ideias a serem defendidas) 
 A proposta não permite a elaboração imediata da tese. Deve-se partir dos pressupostos da 
propaganda aliando o subtema implícito (valores, visão de mundo, mentalidade) a determinados 
julgamentos. Abaixo seguem alguns exemplos.  
*O consumismo (tema) acaba por promover um egocentrismo (valores) incompatível com a vida 
social (julgamento);  
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*Na sociedade de consumo (tema), o indivíduo acaba por desenvolver uma visão de mundo 
(mentalidade) segundo a qual a felicidade advém única e exclusivamente da obtenção de produtos 
(julgamento).  
*Essa nova forma de viver baseada no consumo (tema) criou novas demandas e novas relações das 
quais as pessoas participam (visão de mundo), não há como fugir dessa nova realidade.  

Encaminhamentos possíveis 
A seguir, apresento algumas sequências argumentativas bem resumidas. Elas não esgotam as 

possibilidades.  
Das consequências:  
- respeito ao consumidor: as relações são baseadas na valorização do indivíduo e dos seus 

direitos; 
- inclusão: qualquer indivíduo que tenha poder de compra se sente integrado no jogo social;  
- inversão de valores: sucesso financeiro e poder de compra tornam-se valores morais;  
- materialismo: valores materiais passam a ter maior importância em detrimento dos valores 

religiosos; 
- engano: o consumidor pode acreditar seriamente que o consumo basta para a existência.  
Das causas: 
- Capitalismo tardio; 
- Necessidade de valores sociais que deem sentido a vida.  

 

 
Cuidado com o conceito de “consumismo”. No dicionário Houaiss on-line, você encontrará a 

seguinte definição: “ato, efeito, fato ou prática de consumir (no sentido de 'comprar em demasia')”. 
Esse sentido leva em consideração o indivíduo - é consumista aquele que não consegue refrear seu 
ímpeto de comprar sem necessidade. Contudo, a imagem não focaliza o indivíduo, mas a estrutura, 
o shopping. Nesse caso, deve-se pensar no conceito da Sociologia de “sociedade de consumo”. Trata-
se de um sistema de produção material que necessita do consumo excessivo das pessoas sob o risco 
de colapso. Consequentemente, o ímpeto de comprar deve ser estimulado ao máximo e qualquer 
pessoa que viva nesse tipo de sociedade é consumista em alguma medida.  

 

 
Comentário à proposta da UNESP  
 

 

 
Essa proposta de Redação da UNESP foi comentada na Aula 00 do material da UNESP.  Essa 

aula será disponibilizada gratuitamente no site. Consulte esse material também.  
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Fuga do Tema 

 
Opa...agora vamos à seção que dá até arrepios: fuga total ou parcial do tema, um show de 

horror, que você deve evitar a todo custo. 
 

 
 

 
O primeiro caso ocorre por desatenção. Em 2017, logo depois da aplicação do Enem, circulou, 

nas redes sociais, uma suposta mensagem de Whatsapp de alguém que afirmava ter se enganado. 
Escrevera sobre cegos, quando o tema era sobre os “desafios para a formação educacional de surdos 
no Brasil”. Claro que isso não vai acontecer com você, corujinha esperta que está se preparando 
forte para o Vestibular. 

O que pode ocorrer é a segunda situação. Em um dos vestibulares da UNICAMP, foi proposto 
aos candidatos que falassem a respeito da escassez de água no planeta. Havia alguns textos de apoio 
que deveriam servir como fonte para reflexão. Um deles expunha dados sobre o rio Tietê, cuja água 
era potável até meados do século XX. Um dos candidatos fez uma dissertação em que começava a 
falar da água, mas depois, evidentemente, empolgado com a argumentação sobre o Tietê, 
desenvolveu a história do rio, discutindo sua importância para o estado de São Paulo. É lógico que 
um rio é feito de água, mas as semelhanças temáticas entre um texto que fale sobre escassez de 
água e um que fale sobre a história do Tietê param aí. 

Mas pode acontecer o contrário.  
Você pode ser obrigado a incluir um subtema e não fazê-lo, o que configura fuga parcial. Em 

2015, a FUVEST propôs o seguinte tema: “camarotização e democracia”. Suponha alguém que 
gostasse muito de sociologia e se empolgasse com o tópico da segregação, assunto muito discutido 
na tradição do pensamento brasileiro. Suponha, ainda, que o candidato desenvolvesse muito bem 
esse subtema, mas não mencionasse o impacto disso na democracia. Ele não iria tirar zero, mas sua 
nota final seria abaixo do esperado. Então, cuidado!!! 

 

 

Uma das maneiras de saber se você está fugindo do tema ou não é contar a ocorrência das 
palavras-chave no texto. Se você deve dissertar sobre “altruísmo, esse vocábulo deve aparecer no 
mínimo umas quatro vezes num texto de 30 linhas. Falar sobre “altruísmo” sem usar a palavra 

Fuga do tema

Interpretar errado a proposta

Não considerar o subtema proposto

Considerar um subtema como o mais importante

FICA A DICA 
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“altruísmo” não é tarefa humana ou é brincadeira de mímica. Claro que você pode usar sinônimos 
como “abnegação”, “humanitarismo”, “preocupação a longo prazo”, mas observe que essas palavras 
devem estar presentes quase em cada parágrafo.  

Se você deve falar de “camarotização” e “democracia”, as duas palavras devem ter uma 
ocorrência significativa no seu texto.  

 

Tema e Dissertação 

  

Nas seções anteriores, tratamos do tema de forma bastante exaustiva, pois ele é o ponto de 
partida da produção de seu texto.  

Agora, com a bola em campo, vamos para o primeiro chute no jogo da dissertação. Você deve 
exprimir uma...  

   OPINIÃO 
 

Como assim? Sempre me disseram que, no texto dissertativo, a gente não pode 
expressar a opinião... 

 

Preste atenção, corujinha, o texto dissertativo deve criar um efeito de objetividade, mas ele 
sempre vai expressar uma opinião pessoal. Considere as três formas linguísticas abaixo de expressão 
de ideias sobre um mesmo tema.  
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 No primeiro caso, a opinião e a subjetividade são bem marcadas, seja pelo uso da interjeição 
“Deus me livre”, seja pelo uso da primeira pessoa em “eu não saio”, seja pelo recurso da pergunta 
emotiva “já viu o bairro em que moro?”.  

Nesse caso, a pessoa que expressa a 
opinião não tem necessidade de argumentar 
sobre seu ponto de vista, pois ela fala de si 
mesma e está implícito que seu 
comportamento interessa apenas a ela.  

  No segundo texto, o enunciador se 
vale de traços objetivos – uso da terceira 
pessoa, generalização e enumeração de 

situações comuns. Mesmo assim, há uma opinião e ela fica clara quando se observa a pergunta e a 
resposta enfática “Não, a insegurança é real. A partir daí, o articulista deverá provar o que diz ou 
comentar a afirmação que fez.  

 No terceiro texto, também observamos traços objetivos, mas não localizamos com clareza a 
opinião do autor. Na verdade, ele parece estar querendo simplesmente expor uma circunstância não 
percebida pelo leitor. Mesmo assim, há uma opinião embutida. O enunciador relativiza a sensação 
de insegurança diante das ruas, mostrando que, culturalmente, a rua sempre foi percebida como 
um lugar perigoso.  

 O primeiro é subjetivo, emotivo; o segundo é dissertativo opinativo; e o terceiro é expositivo. 
Qual é o texto requerido pela FUVEST? O opinativo. 
 
 

Deus que me livre, que  não saio  de casa depois das 23h nem que me paguem, já viu o bairro 
em que moro?

Nos grandes centros urbanos no Brasil, a preocupação com segurança é constante. 
Poucas pessoas saem às ruas à noite sem medo, uma minoria não  foi assaltada,  boa 
parte dos cidadãos já pensou em colocar um alarme em casa. Sensação de 
insegurança? Não, a insegurança é real. 

Na  cultura brasileira, a Rua e a Casa ocupam lugares  nitidamente distintos. 

A Rua é o espaço da trangressão, onde os malandros e marginais nos esperam; é o 
território do salve-se-quem-puder. Esfera  do anonimato e da despersonalização, é na 
Rua que um cidadão de bem pode ser lesado...

(Paráfrase inspirada no livro A casa e a Rua de Roberto da Mata).

2 

1 

3 
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Dissertação expositiva versus Dissertação Opinativa 

 
 

 

Exercício: texto expositivo e texto opinativo 

  

É crucial que vocês façam uma dissertação opinativa e não uma expositiva. É característica 
que vai proporcionar a nota máxima na FUVEST. Sendo assim, preparei uma bateria de exercícios 
para vocês.   

 Abaixo, vocês encontrarão dados expositivos que devem ser transformados em opinião. Note 
que, ao fazer isso, automaticamente, vocês estarão fazendo uma tese. Eu sei que ainda não 
discutimos esse tópico, mas tente simplesmente seguir o modelo e faça instintivamente o que se 
pede.  “Tese” será o nosso próximo assunto.  

 Siga o modelo.  

 
 

Q.1 Formule uma opinião sobre o texto expositivo abaixo.  

Os seres humanos são treinados para obedecer a figuras de autoridade desde muito cedo 
na vida. Um experimento conduzido em 1961 pelo psicólogo Stanley Milgram da 

• Finalidade:  ampliar o conhecimento sobre 
determinado fato

• Não há necessidade de tentar fazer o leitor mudar de 
opinião,  mas sim expor

• Predomina a função explicativa 
• Apresenta muitas informações 
• Especifica conceitos e definições

Expositiva

• Finalidade: sustentar ou  refutar assuntos controversos
• Seleção de ideias persuasivas
• Uso cuidadoso de expressões enfáticas
• Poucas informações, mas muito bem exploradas como 

suporte da ideia principal. 

Opinativa
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universidade de Yale mediu esta disposição instruindo pessoas a executar atos que 
entrassem em conflito com suas morais. 

Os participantes foram instruídos a desempenhar o papel de “professor” e administrar 
choques elétricos para um “aluno”, que supostamente estava em uma sala diferente, cada 
vez que respondessem a uma pergunta incorretamente. 

Na realidade, ninguém realmente tomou choque. Em vez disso, Milgram tocou gravações 
para fazer com que o aluno parecesse estar com muita dor e quisesse terminar a experiência. 
Apesar destes protestos, muitos participantes continuaram a experiência enquanto a figura 
de autoridade os impulsionava, aumentando a voltagem após cada resposta errada, 
chegando até a choques elétricos letais. 

Experiências semelhantes conduzidas forneceram resultados quase idênticos, indicando que 
as pessoas estão dispostas a ir contra suas consciências se elas estão sendo instruídas a fazê-
lo por figuras de autoridade. 

(disponível em https://awebic.com/listas/experimentos-psicologicos/, acessado em 15.03.2019) 

 
O autoritarismo político se funda na servidão voluntária de cada um, 
traço que deve ser combatido, pois pode levar as sociedades a aceitarem 
a crueldade como fato normal. 
 
Comentário: Espera-se que você recorte o tema do autoritarismo e faça um julgamento 
opinativo em que apareça a expressão “deve ser combatido”. Mas não se limite a isso. Uma 
opinião muito simplória não induz a um bom desenvolvimento. Enriqueça seu 
posicionamento com causa/consequência. 

 
 
 

 
 
 
 

Q.2 Formule uma opinião sobre o cartaz abaixo.  

https://awebic.com/listas/experimentos-psicologicos/
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(disponível em https://www.lbv.org/sites/default/files/type-

content/documentos/editorial_meio_ambiente_-_portugues_2012.pdf,  
consultado em 15.03.2019) 

 
Q.3 Formule uma opinião sobre o texto expositivo abaixo.  

Inspirado pelo assassinato do Dr. Martin Luther King Jr., a professora Jane Elliott criou um 
exercício em 1968 para ajudar seus estudantes brancos a entender os efeitos do racismo. 

Elliott dividiu sua classe em dois grupos: estudantes de olhos azuis e estudantes de olhos 
castanhos. No primeiro dia, ela designou os alunos de olhos azuis como o grupo superior e 
deu-lhes privilégios extras, enquanto as crianças de olhos castanhos representavam o grupo 
minoritário. 

Ela desencorajou os dois grupos a interagir e destacou os alunos para enfatizar os aspectos 
negativos daqueles no grupo minoritário. Ela notou mudanças imediatas no comportamento 
das crianças. 

Estudantes de olhos azuis tiveram melhor desempenho acadêmico e alguns começaram a 
intimidar seus colegas de olhos castanhos, enquanto os estudantes de olhos castanhos 
tiveram menor autoconfiança e pior desempenho acadêmico. 

No dia seguinte, ela inverteu os papéis dos dois grupos e os estudantes de olhos azuis se 
tornaram o grupo minoritário. No final do exercício, as crianças ficaram tão felizes que se 
abraçaram e concordaram que as pessoas não deveriam ser julgadas com base nas 
aparências externas. 

 
 (disponível em https://awebic.com/listas/experimentos-psicologicos/, acessado em 15.03.2019)  

 

https://awebic.com/listas/experimentos-psicologicos/
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Q.4 Formule uma opinião sobre o tema do Enem de 2018, “Manipulação do comportamento do 
usuário pelo controle de dados na internet” a partir do recorte da estatística abaixo que 
constava da coletânea.  

  

 
Q.5 Formule uma opinião sobre o texto estatístico abaixo.  

 

Um em cada cinco jovens não trabalhavam nem estudavam 

Em 2017, 21,7% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem trabalhavam, um ligeiro 

aumento em relação a 2016, quando foi registrado 20,5%. O número foi maior entre as 

mulheres, cuja incidência foi de 27,1%, enquanto entre os homens, a taxa ficou em 16,4%. 
(...) 

Entre os jovens pretos e pardos, o percentual daqueles que não estudavam nem 

trabalhavam foi de 24,4%, enquanto que entre os brancos, a taxa ficou em 17,7%. Por faixa 

etária, o grupo de 18 a 24 foi o mais afetado, alcançando 28%. 

“O aumento da taxa de desemprego observada em 2017 certamente foi o que mais 

colaborou para o crescimento do número de jovens que não estudavam nem trabalhavam, 

uma vez que no grupo daqueles que só estudavam, praticamente não houve variação em 

relação a 2016”, disse a pesquisadora. 

 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21256-

mais-de-25-milhoes-de-jovens-nao-estudavam-em-2017 
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Gabarito: parâmetros para a escrita 

Q.2 Formule uma opinião sobre o cartaz abaixo.  

   
(disponível em https://www.lbv.org/sites/default/files/type-

content/documentos/editorial_meio_ambiente_-_portugues_2012.pdf, consultado em 
15.03.2019) 

 
Comentário: Como tema geral, podemos apontar o (des)cuidado com a infância no Brasil. 
Os recortes sugeridos pela organização textual do cartaz passam por subtemas como: a 
exclusão social, indiferença social, o impacto da desigualdade na infância, a comparação 
entre ser humano e animal. Expresse uma opinião incluindo um dos subtemas. O leitor deve 
perceber que há algum tipo de julgamento relacionado ao tema recortado.  
O diálogo com o senso comum sempre enriquece a tese. Nesse caso, é óbvio que ninguém 
defenderia o ponto de vista de que o cuidado com o animal tem a mesma equivalência que 
o cuidado com a criança abandonada. Sendo assim, valeria a pena dialogar não com os 
discursos sobre o tema, mas com as práticas efetivas de indiferença social.   

 
Q.3 Formule uma opinião sobre o texto expositivo abaixo.  

Inspirado pelo assassinato do Dr. Martin Luther King Jr., a professora Jane Elliott criou um 
exercício em 1968 para ajudar seus estudantes brancos a entender os efeitos do racismo. 

Elliott dividiu sua classe em dois grupos: estudantes de olhos azuis e estudantes de olhos 
castanhos. No primeiro dia, ela designou os alunos de olhos azuis como o grupo superior e 
deu-lhes privilégios extras, enquanto as crianças de olhos castanhos representavam o grupo 
minoritário. 

Ela desencorajou os dois grupos a interagir e destacou os alunos para enfatizar os aspectos 
negativos daqueles no grupo minoritário. Ela notou mudanças imediatas no comportamento 
das crianças. 

Estudantes de olhos azuis tiveram melhor desempenho acadêmico e alguns começaram a 
intimidar seus colegas de olhos castanhos, enquanto os estudantes de olhos castanhos 
tiveram menor autoconfiança e pior desempenho acadêmico. 
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No dia seguinte, ela inverteu os papéis dos dois grupos e os estudantes de olhos azuis se 
tornaram o grupo minoritário. No final do exercício, as crianças ficaram tão felizes que se 
abraçaram e concordaram que as pessoas não deveriam ser julgadas com base nas 
aparências externas. 

 
 (disponível em https://awebic.com/listas/experimentos-psicologicos/, acessado em 15.03.2019)  

 

Comentário:  A sua opinião advirá de alguma consequência que você pode inferir do 
experimento acima. Nesse caso, você pode elaborar a opinião através da inclusão de 
causas/consequências na condenação do racismo. Pense em algumas perguntas: Por que as 
crianças agiram de maneira preconceituosa? Qual o papel do ambiente? Foram realmente 
aspectos concretos que levaram ao racismo? Quais as consequências? Quais as justificativas 
para o comportamento discriminatório? 
Evite a ideia simplória de que “as pessoas devem se amar” ou a de que “todos somos iguais” 
etc. Uma opinião cuja facilidade de compreensão e de aceitação é muito grande não 
necessita de prova e não despertará o interesse do leitor. 

 
Q.4 Formule uma opinião sobre o tema do Enem de 2018,  “Manipulação do comportamento do 

usuário pelo controle de dados na internet” a partir do recorte da estatística abaixo que 
constava da coletânea.  
 

  
 

Comentário: Essa é mais simples. Espera-se que você associe o tema, “Manipulação do 
comportamento do usuário” à leitura do gráfico. O parâmetro para a associação deve ser a 
abrangência do uso da internet. A manipulação por parte de provedores não seria um 

https://awebic.com/listas/experimentos-psicologicos/
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problema social se afetasse um grupo pequeno, mas, dado o alcance da internet no Brasil, a 
questão é mais grave.  

 
Q.5 Formule uma opinião sobre o texto estatístico abaixo.  

 

Um em cada cinco jovens não trabalhavam nem estudavam 

Em 2017, 21,7% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem trabalhavam, um ligeiro 

aumento em relação a 2016, quando foi registrado 20,5%. O número foi maior entre as 

mulheres, cuja incidência foi de 27,1%, enquanto entre os homens, a taxa ficou em 16,4%. 
(...) 

Entre os jovens pretos e pardos, o percentual daqueles que não estudavam nem 

trabalhavam foi de 24,4%, enquanto que entre os brancos, a taxa ficou em 17,7%. Por faixa 

etária, o grupo de 18 a 24 foi o mais afetado, alcançando 28%. 

“O aumento da taxa de desemprego observada em 2017 certamente foi o que mais 

colaborou para o crescimento do número de jovens que não estudavam nem trabalhavam, 

uma vez que no grupo daqueles que só estudavam, praticamente não houve variação em 

relação a 2016”, disse a pesquisadora. 

 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21256-

mais-de-25-milhoes-de-jovens-nao-estudavam-em-2017 
 

Comentário:  Sem um direcionamento preciso, essa estatística permite elaborar opiniões 
sobre recortes variados: a diferença entre negros e brancos; o fenômeno dos “nem-nem” 
(jovens que nem trabalham nem estudam); o impacto da crise no comportamento dos 
jovens.  
Escolha o subtema mais interessante e que permita um bom desenvolvimento 
argumentativo.  
Evite opiniões sobre a simples existência dos fenômenos, algo do tipo, “há diferença entre 
negros e brancos”, “existem jovens que nem trabalham nem estudam”, “o impacto da crise 
foi grande no comportamento dos jovens”. 

 

Ponto de vista e tese 

  

Em 2011, a FUVEST publicou as 50 melhores redações do vestibular. Abaixo, você encontrará 
a proposta e 3 fragmentos de redações que mereceram ser publicadas como as melhores. Observe 
como os candidatos elaboraram seu ponto de vista.  

 

(FUVEST/2011) 
Observe esta imagem e leia com atenção os textos abaixo. 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21256-mais-de-25-milhoes-de-jovens-nao-estudavam-em-2017
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21256-mais-de-25-milhoes-de-jovens-nao-estudavam-em-2017
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Texto 1 
Um grandioso e raro espetáculo da natureza está em cena no Rio de Janeiro. Trata-se da 

floração de palmeiras Corypha umbraculifera, ou palma talipot, no Aterro do Flamengo.  
Trazidas do Sri Lanka pelo paisagista Roberto Burle Marx, elas florescem uma única vez na 

vida, cerca de cinquenta anos depois de plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte, 
período em que produzem cerca de uma tonelada de sementes. 

 http://veja.abril.com.br, 09/12/2009. Adaptado. 

 
 

Texto 2 
  Quando Roberto Burle Marx plantou a palma talipot, um visitante teria comentado: “Como 
elas levam tanto tempo para florir, o senhor não estará mais aqui para ver”. O paisagista, então com 
mais de 50 anos, teria dito: “Assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando 
para que outros também possam contemplar”. 

http://www.abap.org.br. Paisagem Escrita. nº 131, 10/11/2009. Adaptado. 

 
Texto 3 

  Onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino 
compartilhado, um sentimento de irmandade, um impulso de cerrar fileiras, ficar ombro a ombro ou 
marchar no mesmo passo. A solidariedade tem pouca chance de brotar e fincar raízes. Os 
relacionamentos destacam-se sobretudo pela fragilidade e pela superficialidade. 

Z. Bauman. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. Adaptado. 

 
Texto 4 

  A cultura do sacrifício está morta. Deixamos de nos reconhecer obrigação de viver em nome 
de qualquer coisa que não nós mesmos. 

G. Lipovetsky, cit. por Z. Bauman, em A arte da vida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

 
Como mostram os textos 1 e 2, a imagem de abnegação fornecida pela palma talipot, que, de 

certo modo, “sacrifica” a própria vida para criar novas vidas, é reforçada pelo altruísmo* de Roberto 
Burle Marx, que a plantou, não para seu próprio proveito, mas para o dos outros. Em contraposição, 
o mundo atual teria escolhido o caminho oposto. Com base nas ideias e sugestões presentes na 
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imagem e nos textos aqui reunidos, redija uma dissertação argumentativa, em prosa, sobre o 
seguinte tema: 

O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? 
*Altruísmo = s.m. Tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à 
preocupação com o outro. 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2009. 
Instruções: 
Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da norma padrão da língua 
portuguesa. 
A redação deverá ter entre 20 e 30 linhas. 
Dê um título a sua redação. 

 

 

  Esse primeiro excerto é direto. Em um parágrafo de duas linhas, o candidato apresentou o 
senso comum (primeiro período) e se colocou contra ele. A expressão “(o altruísmo e a 
solidariedade) nem poderiam deixar de existir” é muito enfática. Diante dela, o leitor fica 
incomodado com tamanha ousadia: como assim não poderiam deixar de existir? O leitor se sente 
tentado a analisar os argumentos de alguém tão assertivo.  

 

 

  Nesse outro, o título, “auto-destruição”, já dá o tom opinativo do autor. O fragmento foi 
construído de forma diferente do anterior. Não é curto e nem expõe de forma direta a tese. O 
recurso é outro, enfatizar através de expressões negativas a ideia de que não há espaço para o 
altruísmo: “escassas ações individuais”, “crise total de valores”, superficializam as relações 
interpessoais” e “incertezas e descrenças”. Além disso, há menção de subtemas argumentativos. Ele 
aponta de forma resumida três causas para esse fenômeno: (1) “o status quo* direciona as 

1 

2 
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instituições humanas para a crise total”; (2) a reificação torna as relações humanas superficiais; e (3) 
a tecnologia e o consumismo consomem recursos do planeta. O leitor impactado por uma visão tão 
negativa e curioso em relação às sugestões de argumentos, vê-se obrigado a ler o texto. 

* No texto tem o sentido de:  posição favorável na sociedade; consideração, prestígio, renome. 

 

 

 Essa introdução é a mais sedutora dos três textos e a mais desenvolvida. A tese, simples, 
defende que o altruísmo tem papel importante na sociedade. Esse tipo de opinião é chocha, não 
atrai o leitor, como toda tese que simplesmente afirma a existência da questão discutida.  

Nesse caso, a seleção de argumentos deve dar ênfase ao ponto de vista. O autor inicia a 
exposição com o resumo de um filme. A finalidade é mostrar a importância da reflexão do homem 
sobre o seu papel na sociedade. O título reafirma esse caminho argumentativo de, através de 
histórias consagradas, enfatizar a necessidade de o homem mudar de padrão.  

 Em todos os 3 fragmentos, é importante que você perceba que o autor expressa sua opinião 
e posicionamento. Isso pode ocorrer de forma mais desenvolvida ou mais resumida, mas sempre de 
forma enfática. 

 Sacaram a importância da opinião e da tese?  
 

 
 

  A tese nada mais é do que a sua opinião sobre o tema, expressa verbalmente e estruturada 
em uma ou mais frases articuladas com sujeito, verbo e complemento. Um termo como “o altruísmo 
na sociedade brasileira” não configura tese. Isso expressa um tema. Quanto mais clara, específica e 
interessante for a tese mais fácil será para você desenvolver o texto.  

  Em outras palavras: se você pudesse resumir a sua dissertação inteira (de 30 linhas, talvez) 
numa única frase, essa frase seria a tese (a ideia principal do texto).  

  

O que é tese?

3 

Onde a tese deve aparecer?
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A dissertação possui três tipos de parágrafos: o de introdução, o de desenvolvimento e o de 
conclusão. A tese precisa aparecer logo no primeiro parágrafo (introdução). 

Normalmente, a expressão escrita da opinião é feita no momento do rascunho. Ela não 
precisa aparecer como você a formulou pela primeira vez, mas precisa ser expressa em sua essência.  

Um leitor não pode começar a ler um texto tentando adivinhar qual a opinião do escritor, 
pois, nessa circunstância, não poderia avaliar se o argumento se sustenta.  

 

 
 

Um texto deve ser interessante para o leitor. Uma tese óbvia demais ou aquela que “chove 
no molhado” não permitirá um desenvolvimento interessante. Toda tese que poda a capacidade do 
escritor de mostrar seu valor na argumentação é ruim.  

 Às vezes, quando a tese é muito simples, vale a pena mencionar o seu oposto, para valorizá-
la e transformar o texto numa espécie de discussão que vai despertar o interesse. Note que o autor 
do primeiro fragmento fez isso.  

Como a tese era relativamente simples, ele citou a ideia de que o “egoísmo impera” para no 
próximo período negar essa informação. Esse procedimento indica que o texto será construído em 
cima da polêmica e com argumentos que derrubam o suposto antagonista. 

 
  

Não fique em cima do muro. 

 Afirmar que uma questão tem dois lados, sem dar ênfase a qualquer 
dos aspectos ou fazer simplesmente uma enumeração de argumentos 
favoráveis e contrários é um “tiro no pé”.  

 Então, eu NUNCA posso falar dos dois lados?  

  

Corujinha determinada, em Redação, a palavra nunca raramente é 
empregada. Seria possível defender a ideia de que o altruísmo ainda 
existe, mas que não na medida necessária para que possamos minimizar 

alguns dos grandes problemas humanos. Isso tornaria argumentar “a favor” e “contra”, mas veja 
que o acento enfático recaía a altruísmo insuficiente. 

 Lembre-se de que o corretor quer avaliar sua capacidade argumentativa, não quer avaliar sua 
capacidade de citador de argumentos.  

Mas e se eu não tiver uma opinião sobre o assunto? 

Quando a tese é ruim?

O que se deve evitar?
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 Pense em uma opinião que pode ser defendida e mãos à obra. 

Você, corujinha esforçada, ao final do curso, terá feito uma grande quantidade de redações. 
Terá desenvolvido jogo de cintura para jogar seja qual for a configuração, porque se exercitou na 
dura tarefa de argumentar bem. Então confie nas suas asas.  

Alguém que aprendeu a lógica matemática é capaz de fazer um exercício se os números forem 
outros e se a circunstância se alterar um pouco. Alguém que aprendeu a argumentar e defender um 
ponto de vista, saberá se posicionar a partir dos dados em mãos, mesmo que não tenha enfrentando 
o tema ainda.  

Encaminhamento possível para a proposta (acima) de 2011 sobre altruísmo. 
 

 A banca, em 2011, apresentou para o candidato uma coletânea mista (textos e imagens) 
sobre o tema “altruísmo”, que já foi comentada acima. Vale a pena relembrar o comentário final da 
proposta. O idealizador do tema contrapôs a experiência abnegada de Burle Marx à opinião de que 
não haveria espaço para tal tipo de ação no mundo contemporâneo. A pergunta em negrito com 
certeza era um elemento facilitador para o candidato. 

 Diante de “O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo 
contemporâneo?” só haveria 2 respostas e algumas variações, o que tornaria a formulação das teses 
algo até simples. O desafio ficaria por conta de como desenvolver o argumento.  
 Alguns motivos/ideias que dão apoio ao argumento de que o pensamento a longo prazo não 
tem lugar no mundo: 

- o consumismo adestra o indivíduo a não adiar o prazer;  
- o altruísmo envolve engajar-se em atividades não prazerosas;  
- o sistema capitalista tem uma lógica própria, no qual impera a competição e não o altruísmo; 
- é próprio do ser humano o pensamento mais imediato e que envolve as pessoas próximas, 

o altruísmo a longo prazo é um pensamento muito abstrato para a sociedade de massas; e 
- a Segunda Guerra Mundial mostrou que, em momentos de crise, o altruísmo é sacrificado 

(argumento histórico). 
 

 Alguns motivos/ideias que dão apoio ao argumento de que o pensamento a longo prazo tem 
lugar no mundo: 

- a existência de instituições atuantes como ONU etc mostram que há espaço para o 
altruísmo; 

- dentro da lógica capitalista, as empresas, na tentativa de atrair consumidores, adotam ações 
de impacto social como diferencial; 

- é próprio da racionalidade humana a dedução de consequências dos atos do presente; e 
- a Segunda Guerra Mundial mostrou que até mesmo em momentos de aparente perda de 

altruísmo, a resistência não desaparece.  

 

Proposta Autoral de Redação 
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Segue uma proposta de redação autoral. Você deve estar se perguntando, só uma? No 
material regular você terá acesso a, pelo menos, 3 propostas por PDF e mais um PDF com várias 
propostas para você exercitar muito. Confira a partir do lançamento do curso. 
 
 

Texto I 

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu nesta sexta-feira o monitoramento de 

dados de internet de usuários de todo o mundo e ligações telefônicas nos Estados Unidos feito pela 

Agência Nacional de Segurança (NSA, em inglês). 

Em discurso sobre a reforma de saúde, ele comentou pela primeira vez sobre o caso, que causou 

polêmica por causa das suspeitas de violação de privacidade. Ele afirmou que, antes de assumir o 

governo, era cético em relação ao programa, mas concluiu que eles realmente ajudam o combate 

ao terrorismo. 

"Quando assumi meu mandato, me comprometi com duas coisas: o respeito à Constituição e a 

proteção dos cidadãos americanos. Não podemos ter 100% de segurança com 100% de privacidade 

e sem nenhum inconveniente". 

 

Folha de São Paulo on line, 07/06/2013, 

 (http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/06/1291350-obama-diz-que-monitoramento-de-dados-foi-

informado-ao-congresso.shtml, site consultado em  05/09/2014)  

 
Texto II 

“A história da Gestapo, a polícia secreta de Hitler” 
  
Ela nasceu em 1933 para esmagar a oposição a Adolf Hitler e logo se transformou na peça central 
do terror nazista. Com a ajuda de cidadãos comuns, a Gestapo vigiou, sequestrou, torturou e 
executou milhares de pessoas 
 Em 1934, a estudante de música Ilse Sonja Totzke chamou a atenção dos moradores da pequena 
Wurtzburgo, na Alemanha. Volta e meia, era vista conversando com judeus. Graças a denúncias 
anônimas, em 1936, sua caixa de correio passou a ser vigiada pela Gestapo. Três anos depois, o 
médico Ludwig Kneisel foi ao quartel-general da polícia secreta do regime nazista para delatar o 
"comportamento suspeito" da vizinha. Em 1940, foi a vez da jovem Gertrude Weiss. Ela informou 
aos agentes que a estudante nunca respondia à saudação "Heil Hitler!". 
Questionada no ano seguinte, Totzke confirmou que tinha amigas, mas não amigos judeus. Corria o 
risco de ser acusada de ter relações sexuais com eles - um grave delito de "desonra racial".  
(...) 
Raros alemães desafiaram a Gestapo como ela. Milhões, contudo, viveram no mesmo clima de 
pavor, em que todos eram denunciantes e potenciais denunciados. 
Após a Segunda Guerra, a polícia secreta de Adolf Hitler tinha a fama de ser infalível e implacável, 
quase onisciente, até. Hoje, porém, historiadores têm uma visão distinta. Embora fosse a peça 
central do terror nazista e agisse praticamente acima da lei, a Gestapo não teria a mesma eficácia 
sem a colaboração de cidadãos comuns, como Kneisel e Weiss.  
(...) 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/06/1291350-obama-diz-que-monitoramento-de-dados-foi-informado-ao-congresso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/06/1291350-obama-diz-que-monitoramento-de-dados-foi-informado-ao-congresso.shtml
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Vigiar o pensamento não era novidade no país. Desde os tempos do Segundo Império (1871-1918), 
o chanceler Otto von Bismarck costumava recorrer a leis especiais para perseguir oponentes. 
  

(Perazzo, Priscila F. “A história da Gestapo.doc”. 
In http://minhateca.com.br/pedroassisteixeira/Documentos/LIVROS+E+ARTIGOS, site consultado em 

05.09.2014)  

 
Texto III 

“As cidades de segurança urbanas transformaram-se ao longo dos séculos em estufas ou 
incubadoras de perigos reais ou imaginários, endêmicos ou planejados. Construídas com a ideia de 
instalar ilhas de ordem num mar de caos, as cidades transformaram-se nas fontes mais profusas de 
desordem, exigindo muralhas, barricadas, torres de vigilância e canhoneiras visíveis e invisíveis – 
além de incontáveis homens armados.  
(...) o tema unificador de todos esses dispositivos de segurança intraurbana é “o medo do Outro”. 
Mas esse Outro que tendemos ou somos induzidos a temer não é algum indivíduo ou categoria de 
indivíduos que se estabeleceu, ou foi forçado a fazê-lo, fora dos limites da cidade, e aos quais se 
negou o direito de fixar residência ou se estabelecer temporariamente. Em vez disso, o Outro é um 
vizinho, um transeunte, um vadio, um espreitador, em última instância, qualquer estranho. Mas 
então, como todos sabemos, os moradores das cidades são estranhos entre si, e todos somos 
suspeitos de portar o perigo; assim, todos nós, em algum grau, queremos que as ameaças flutuantes, 
difusas e incontroladas sejam condensadas e acumuladas num conjunto de “suspeitos habituais”. 
Espera-se que essa condensação mantenha a ameaça afastada e também, simultaneamente, nos 
proteja do perigo de sermos classificados como parte dela.  
É por essa dupla razão – proteger-nos dos perigos e de sermos classificados como um perigo – que 
temos investido numa densa rede de medidas de vigilância, seleção, segregação e exclusão.  
 

(Bauman, Zygmunt. Vigilância líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2013)  

 
 
Trabalhe sua dissertação a partir do seguinte recorte temático: 
Segundo o artigo 144 da Constituição, a segurança pública é dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos. Tal responsabilidade permite ao Estado intervir no comportamento 
individual e coletivo com ações preventivas que incluem a vigilância.  
Levando em consideração esses aspectos, o que foi considerado na coletânea e aquilo que você 
achar relevante, faça uma dissertação de cunho argumentativo sobre o seguinte tema: até onde vai 
o poder do Estado de intervir diretamente na dinâmica social e vigiar o indivíduo para garantir a 
segurança pública?   
 
Lembre-se de que seu texto deve partir de uma tese bem determinada, ou seja, você deve 
manifestar um posicionamento claro diante do tema.  
Sua redação deve ter no mínimo 20 linhas e, no máximo 30. Não é preciso conclusão.  

 

Encaminhamentos Possíveis 

 

http://minhateca.com.br/pedroassisteixeira/Documentos/LIVROS+E+ARTIGOS
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Nessa proposta você encontrou uma seleção de textos complementares. O primeiro, uma notícia de 
2014, relata a adesão do então presidente dos Estados Unidos, Barak Obama, ao programa de 
“monitoramento de dados de internet de usuários de todo o mundo e ligações telefônicas nos 
Estados Unidos feito pela Agência Nacional de Segurança (NSA, em inglês)”. 
O segundo texto traça um histórico da política de segurança do Nazismo e da terrível Gestapo para, 
no final, apontar um dado elementar: a ação de vigilância só foi possível porque teve o assentimento 
dos alemães. 
Já o texto três tece reflexões bastante perturbadoras sobre o fenômeno que elegemos como causa 
para justificar o aparato de vigilância: a violência.  
O sociológo Zygmunt Bauman (“queridinho da FUVEST”) localiza a base da política de segurança dos 
Estados modernos no medo. O grande problema é que, nas sociedades urbanas de massa, a falta de 
solidariedade entre indivíduos faz com que cada um veja o outro como potencial inimigo e tenha 
medo do seu próximo.  
Esse medo vago, muitas vezes confirmado por ações violentas de fato, alimenta a esperança de que 
o Estado possa manter tal ameaça longe de nós. Contudo, trata-se de uma ação ambígua: queremos 
que o perigo encarnado em sujeitos violentos seja afastado, ao mesmo tempo que corremos o perigo 
de sermos classificados como parte desse perigo. O resultado de toda essa angústia vaga é que, 
segundo o sociólogo, “temos investido numa densa rede de medidas de vigilância, seleção, 
segregação e exclusão.” 
Depois desses três textos que permitiam ampliar a visão e a complexidade do tema, as instruções 
apresentavam um recorte preciso e um encaminhamento que deveriam ser bem observados. A 
Banca lembrava que era dever do Estado a garantia da segurança pública, para, em seguida, fazer a 
pergunta que deveria ser respondida antes de fazer o esboço da redação: até onde vai o poder do 
Estado de intervir diretamente na dinâmica social e vigiar o indivíduo para assegurar a segurança 
pública?  
Essa pergunta não permite a famosa tríade – a favor, contra e meio termo. Ela parte do pressuposto 
de que o Estado tem o direito de vigiar o indivíduo. A questão passa a ser em que medida e em qual 
intensidade. Qual a linha de delimitação entre o que pode ser tolerado e o que não pode?  
Em primeiro lugar seria necessário mapear esse terreno pantanoso. 
Na medida em que se tomam medidas para garantir a segurança, a liberdade individual diminui e 
vice-versa. Qual seria o ponto de equilíbrio? 
Nesses casos, pensar em casos particulares talvez ajude. A vigilância a que Obama se referiu foi além 
dos limites. A NSA espionou inclusive chefes de Estado, como a aliada Angela Merkel, chanceler 
alemã. Esse caso específico dá uma medida. A vigilância deve atender a finalidades muito precisas e 
não servir a interesses que não sejam a segurança dos cidadãos.  
Mas supondo que você não tenha se lembrado desse fato. O que fazer? 
Nesse caso, a leitura atenta poderia tê-lo ajudado. Bauman cita o perigo e, portanto, o limite: 
“seleção, segregação e exclusão”. Vigiar extensivamente somente uma parte da população, aquela 
que é considerada suspeita, reforça estigmas sociais e justifica práticas violentas contra essa 
população.  
Obviamente, você poderia fazer a balança pender mais para o outro lado, para o lado da segurança. 
Poderia lembrar que o governo Obama estava lidando como o pós 11 de setembro e, portanto, 
práticas de vigilância se tonaram necessárias para que o medo social não fizesse mais estragos. É só 
imaginar que se o Estado não assumisse seu papel público, os cidadãos americanos poderiam partir 
para a autodefesa privada.  
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Esses exemplos apontam o caminho das pedras, mas não esgotam as possibilidades. 
De qualquer forma, valeria a pena, no começo do seu texto, tentar contextualizar a questão 
(mostrando que você leu bem o tema) e apontando com clareza a sua tese.  

 

Concluindo... 
Chegamos ao final desta apresentação do nosso curso de Redação. Expliquei com o máximo 

de detalhes o significado e a importância do tema na produção do seu texto.  
Neste ponto, espera-se que você tenha compreendido a importância de adquirir e de 

exercitar algumas habilidades importantes: 
 

• habituar-se a considerar as várias opiniões sobre o tema; 

• refletir sobre o contexto;  

• elaborar teses opinativas e não expositivas. 
 
Faça uma autoavaliação e verifique se você alcançou o esperado para uma redação nota 10. 
Lembre-se: há muito mais dicas e testes no nosso curso.  
Saudações e bom estudo.   

 

Referências Bibliográficas 
 

FUVEST – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA VESTIBULAR. Manual do candidato. São Paulo: USP, 

2019. Disponível em: https://tinyurl.com/y4gccljd. Acesso em: 11 mar. 2019. 

FUVEST – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA VESTIBULAR. Manual do candidato. São Paulo: USP, 

2018. Disponível em: https://tinyurl.com/y669gajf. Acesso em: 11 mar. 2019. 

FUVEST – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA VESTIBULAR. Manual do candidato. São Paulo: USP, 

2017. Disponível em: https://tinyurl.com/y4okhbjz. Acesso em: 11 mar. 2019. 

FUVEST divulga listas de obras literárias para 2020, 2021 e 2022. Disponível em: 

https://tinyurl.com/y6dsbmu3. Acesso em: 11 mar. 2019. 

MARTINS, Nilce Sant’Anna. Introdução à estilística: a expressividade na língua portuguesa. 4. ed. 

São Paulo: Editora da USP, 2011 (Acadêmica, 71). 

PIRES, Isabel Virginia de Alencar. Rubião: um excêntrico entre a província e a Corte. In: BARBERIEI, 

Ivo (Org.). Ler e Reescrever Quincas Borba. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2003 (p. 107-133). 

 
 

Considerações Finais 
 

 
 

https://tinyurl.com/y4gccljd
https://tinyurl.com/y669gajf
https://tinyurl.com/y4okhbjz
https://tinyurl.com/y6dsbmu3


Professores Luana e Fernando 
FUVEST 

 
 

 
Português – Professores Luana e Fernando 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 59 
 

Professora Luana Signorelli 

 
 

Neste material, apresentamos para vocês uma amostra do que será o curso que nós 
desenvolvemos em Português. Optamos por apresentar tópicos de Literatura e de Redação, mas 
claro que o material completo inclui Gramática, Interpretação de Texto e muito mais.  

O recorte apresentado permite que vocês avaliem a didática, a linguagem e a escolha dos 
exercícios.  O material é completo com um número de questões suficientes para vocês se prepararem 
para o vestibular. O lema do grupo Estratégia, que vem desde a época em que a empresa se voltava 
só para concursos, é oferecer o maior número possível de questões.  

No caso do curso Intensivo, nós teremos um material mais específico.  Mas isso não significa 
que vocês não teráão produtos adicionais. O que oferecemos não é só o material, mas a plataforma, 
que inclui outros suportes de apoio. Vocês terão acesso a simulados com muito mais questões, ao 
fórum de dúvidas e ao blog.  

A qualquer momento, dependendo da sua necessidade, poderemos fornecer mais exercícios 
ou explicação extra.  

Aprovaram? Então, vejam o material completo. No lançamento do curso, vocês terão acesso 
a uma aula inteira. Aproveitem.  

Obrigado pela companhia.  

Nos encontramos logo mais.  

Saudações.    
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