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3a PROPOSTA DE ESCRITA SUGESTÃO ESTRUTURAL

REDAÇÃO NO ENEM
(Dissertação-argumentativa, em até 30 linhas)
SUGESTÃO DE ESTRUTURA BÁSICA
Introdução  1 parágrafo, entre 4 e 6 linhas
Apresentar TEMA e TESE (posição consolidada!)

Desenvolvimento  2 parágrafos, +- 7 linhas/cada
Fundamentar a TESE escolhida: conceito, causas,
consequências, exemplos ...
Conclusão  1 parágrafo, entre 5 e 6 linhas
Finalizar discussão (reafirmar tese e propor soluções)

Tema: Como conciliar o direito à manifestação com a ordem pública?
INTRODUÇÃO
Exercitar o direito à manifestação permitiu que importantes conquistas
sociais fossem alcançadas no Brasil. Entretanto, expressivos movimentos têm
apresentado comportamentos que transgridem a ordem pública. Dessa forma,
refletir sobre o conceito de democracia torna-se indispensável para conciliar
direitos e deveres na busca de consolidar uma sociedade igualitária e justa.
Quando se discute o direito à manifestação, observa-se que, por meio dele,
importantes conquistas sociais foram já alcançadas no Brasil. Entretanto,
expressivos movimentos têm apresentado comportamentos que transgridem a
ordem pública. Esse, aliás, é o ponto chave da questão em torno da democracia
no país. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de refletir sobre as formas
de conciliar esses conceitos em prol de edificar uma sociedade mais igualitária
e justa.

DESENVOLVIMENTO 1
Diante do cenário .... seria inevitável reconhecer ..... . A própria história
demonstra a relevância (ou o descaso) ....... . Opção esta mais coerente para
explicar .... . Mas há um fator que se sobrepõe a isso: .... . Ou seja, ..... . Quadro
que resulta em entraves na preservação ..... .
Diante do (ou de um) cenário sociopolítico conflituoso, seria inevitável
reconhecer a importância da manifestação pública. A própria história
(brasileira) demonstra a relevância (ou o descaso) desse direito civil, por meio
de mobilizações como as ”Diretas Já!”, em 1984. Opção esta mais coerente para
explicar a necessária participação do povo em um regime democrático. Mas há
um fator que se sobrepõe a isso: o respeito às diferentes visões. Ou seja, todas
as ideologias precisam poder se expressar com a mesma liberdade. Quadro
que resulta em entraves na preservação da ordem pública, pricipalmente às
novas democracias.

DESENVOLVIMENTO 2
..... são os danos causados à sociedade e, assim, à garantia plena da
democracia. O que se vê, no entanto, é a fragilidade do princípio de
igualdade e de liberdade que são ofuscados por ..... . Dessa forma, a
(medida 1) é necessária, porque .... . Isto significa que ações como essa
têm por finalidade evitar ..... . Ainda nessa proposta de ação, a (medida 2)
surge como alternativa para .... por meio de ..., resultando favoravelmente
na manutenção de .... .

CONCLUSÃO
(retomar a tese) é, portanto, imperativo para o funcionamento da
sociedade em consonância com a lei. Assim, merece das autoridades ..... e
na sociedade civil..... , já que .... . Acreditar em um acordo / mudança para
esse quadro é esperar.... .

