Tópico frasal –
Estratégias de
desenvolvimento

Exemplificação
•

Consiste em esclarecer o que foi afirmado no tópico frasal por meio de
exemplos:

•

“A imaginação utópica é inerente ao homem, sempre existiu e
continuará existindo. Sua presença é uma constante em diferentes
momentos históricos: nas sociedades primitivas, sob a forma de lendas
e crenças que apontam para um lugar melhor; nas formas do
pensamento religioso que falam de um paraíso a alcançar; nas teorias
de filósofos e cientistas sociais que, apregoando o sonho de uma vida
mais justa, pedem-nos que ‘sejamos realistas, exijamos o impossível’".

•

(Teixeira Coelho, adaptado).

Análise ou Decomposição
•É

a divisão do todo em partes.

• Quatro

funções básicas têm sido atribuídas aos meios de
comunicação: informar, divertir, persuadir e ensinar. A primeira
diz respeito à difusão de notícias, relatos e comentários sobre a
realidade. A segunda atende à procura de distração, de evasão,
de divertimento por parte do público. A terceira procura
persuadir o indivíduo, convencê-lo a adquirir certo produto. A
quarta é realizada de modo intencional ou não, por meio de
material que contribui para a formação do indivíduo ou para
ampliar seu acervo de conhecimentos. (Samuel P. Netto,
adaptado)

Razões e consequências
•

•

No desenvolvimento apresentamos as razões, os motivos que comprovam o que afirmamos no tópico
frasal.

“O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da
sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe
uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres.
Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir “Não se nasce
mulher, torna-se mulher”, a cultura brasileira, em grande parte,
prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao
masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de
construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os
comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, por
estarem dentro da construção social advinda da ditadura do
patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão
é dificultada pelos traços” (exemplo ENEM 2015)

Confronto
•

Trata-se de estabelecer um confronto entre duas ideias, dois fatos,
dois seres, seja por meio de contrastes das diferenças, seja do
paralelo das semelhanças. Veja o Exemplo:

•

O machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade.
Meninas são ensinadas a aceitar a submissão ao posicionamento
masculino, ainda que estejam inclusas agressões e violência, do
abuso psicológico ao sexual. Os meninos, por sua vez, têm seu
caráter construído à medida que absorvem valores patriarcais e
abusivos, os quais serão refletidos em suas condutas ulteriores.
(exemplo ENEM 2015)

Exercícios

I – Desenvolva o tópico frasal a seguir, adotando
duas estratégias diferentes para fazê-lo

O vício em crack apresenta peculiaridades que
dificultam seu combate.

Causa e consequência
O vício em crack apresenta peculiaridades
que dificultam seu combate. Entre elas o
rápido e intenso efeito e a dependência
praticamente instantânea. Isso provoca a
perda do autodomínio do indivíduo, fator
que o impossibilita de buscar ajuda por
iniciativa própria.

