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Os gêneros textuais possuem funções e objetivos próprios, dentro da prova de redação,
identificar isso nos textos ajudará ao candidato dialogar com o propósito da prova como
um todo, pois é óbvio que as escolhas dos textos não ocorrem de forma aleatória. Mesmo
que não houvesse uma intenção explícita na elaboração da prova, os textos e o comando
da escrita compõem um todo, ou seja, não foram pensados e escolhidos separadamente,
mas sim de maneira conjunta e com objetivos e funções bem definidas. 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da
Babilônia num barracão sem número.
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.

Vejamos a seguir
isso na prática.
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DICA 02

Cont.

Identifique as funções e os objetivos dos
gêneros apresentados na prova.

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira: poesias reunidas.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

Texto 2 (fragmento)

Texto 1 - Poema tirado de uma notícia de jornal

Homem morre afogado após ingerir bebida alcoólica e nadar na Barragem Baixa
Frade, no interior do Ceará

A vítima foi resgatada por populares às margens da barragem.

Por G1 CE

Fonte:https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/09/homem-morre-afogado-apos-ingerir-bebida-alcoolica-e-nadar-na-barragem-baixa-frade-
no-interior-do-ceara.ghtml 

Um homem de 35 anos morreu afogado na Barragem da Baixa do Frade, na região serrana
do município de Ipueiras, interior do Ceará, na tarde deste domingo (8).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava tomando banho com amigos e familiares e havia
ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água. Ao perceberem a demora no mergulho,
os parentes iniciaram as buscas.

Autor: Prof. Jefrei Rocha



O Texto 1 é um poema e tem foco na função
referencial, ou seja, centra-se no refente que é o
personagem João Gostoso e nas ações que
ocorrem com ele. 

Já o Texto 2, escrito em prosa que relata os
fatos cotidianos de forma imparcial. Ou seja, o
primeiro é um texto lírico, poema, e o segundo é
uma notícia. Ambos tem funções, objetivos e
características próprias, mas versam sobre fatos
semelhantes, são eventos similares. O que se
pode extrair de cada um pode ser utilizado
como base para a produção da redação,
contudo, o candidato deve observar que em
nenhum dos dois está presente a função
argumentativa e que isso deverá ser construído
pelo candidato ao produzir sua redação.

 Comentários:
       Texto 1 e 
       Texto 2

Cont.
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Atenção às orientações, pois, apesar dos personagens estarem bem
marcados nas duas histórias, muito provavelmente não serão o elemento
central do texto a ser escrito para a prova do ENEM. Não faça do seu texto
refém dos textos-base.

Autor: Prof. Jefrei Rocha


