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Aula 12 Apostilhamento e
Enumerações com Base no Pilar

Objetivo. Compreender e 
utilizar a técnica do 
apostilhamento e 
enumerações.
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Definição. A técnica do apostilhamento do texto é a atomização ou subdi vi são do 
pensamento científico escrito, quando exarado amplamente, na mais sim ples 
expressão didática, picotando a definição extensa para a escalar, a frase lon ga em 2 
ou 3 sentenças mais curtas, e o parágrafo de meia página em 2 ou 3 pa rá grafos 
menores.

Sinonímia: 1. Estilística sintética do texto. 2. Técnica da picotagem do texto. 3. 
Forma estilística prática.

Antonímia: 1. Texto do estilo retórico. 2. Estilo ficcional rebuscado. 3. Texto 
inteiriço. 4. Texto prolixo.

Técnica do Apostilhamento
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No parágrafo apostilhado verificam-se 5 características, apresentadas em ordem 
funcional:

Conteúdo

Ideia. Cada 
parágrafo 
expressa uma 
única ideia.

Palavra-síntese. Representa a 
síntese da ideia expressa pelo 
autor no parágrafo, em uma só 
palavra, podendo ser composta. 

Sequenciamento. Os parágrafos contêm 
ideias conexas entre si e mantém 
sequência lógica, coerência, linearidade 
e fluência ao longo do texto.

Enumerações. As enumerações 
em textos apostilhados são 
utilizadas para expandir a visão 
sobre determinada ideia.  

Teor. A palavra-síntese 
pode constar ou não no 
parágrafo. 
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Eis 4 características da forma na técnica do apostilhamento de texto:

Forma

1. Objetividade 2. Alinhamento. 3. Destaques. 4. Enumerações. 

O texto apostilhado 

apresenta parágrafos 

curtos. 

O  mesmo 

alinhamento (recuo) 

utilizado nos 

parágrafos não 

numerados é adotado 

nos parágrafos-tópico 

das enumerações.

Para destacar palavras 

no texto do parágrafo, 

recomenda-se usar 

letra em itálico ao 

invés de negrito, pois 

este é utilizado na 

palavra-síntese.

São utilizadas para 

quebrar uma ideia em 

parágrafos diferentes.
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 1. Enumeração Vertical. Exemplo: a presente enumeração.

 2. Enumeração Horizontal. Eis 2 formas de uso, em ordem alfabética:

      a) Enumeração Horizontal numerada. Exemplo: aquela usada na seção Sinonimologia
           da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tipos

   b) Enumeração Horizontal sequencial não numerada. Exemplo: aquela usada na seção

        Hominologia da Enciclopédia da Conscienciologia.

Sinonimologia: 1. Autopesquisa prazerosa. 2. Motivação autopesquisística. 3. Tendência 
autopesquisística natural. 4. Despojamento autoinvestigativo. 5. Autabertismo...

Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens cognitivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens recyclans ...

6



“A ciência das comunicações evolui cada vez mais no sentido de uma adaptação 
entre o indivíduo humano e o sistema mecânico a ele destinado, mas é notável que 
se fizesse mister um prazo de uma vintena de anos para que semelhante evidência 
se impusesse. Há na posição de partida aqui denunciada um exemplo típico de uma 
ciência incompletamente aplicada a impor ao ser humano leis cartesianas que lhe 
são estranhas, simplesmente porque as pessoas que a fazem, formadas nas 
disciplinas exatas e ignorando as ciências humanas, vêem o mundo encerrado em 
uma rede abusivamente racional; precipitam o devir humano e edificam um mundo 
de máquinas sob o império de uma “necessidade” que inserem em uma estrutura 
que desejam coerente a todo preço, ainda que seja de maneira artificial”.

Exemplo: Texto sem Apostilhamento
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Evolução. A ciência das comunicações evolui na adaptação entre o indivíduo e o 

sistema mecânico a ele destinado, mas nota-se a necessidade de 20 anos para tal 

concretização. 

Exemplo. Este é um exemplo típico de ciência incompletamente aplicada, 

impondo leis cartesianas aos seres humanos, as quais lhe são desconhecidas.

Ignorância.  Tal ocorrência se deve a cientistas de disciplinas exatas, ignorantes das 

ciências humanas observando o mundo como rede abusivamente racional, onde se 

apresentam estas 3 situações na seguinte ordem lógica:

a) Devir. O devir humano é desconsiderado.

b) Máquinas. Edificação de um mundo sob o domínio de máquinas.

c) Artificialidade. Uma estrutura a qual se deseja coerente de qualquer forma, mesmo 

que seja de modo artificial.

Exemplo: Texto com Apostilhamento
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Hinos. Muitos hinos nacionais, cantados de maneira eufórica pelos 
cidadãos nas mais variadas ocasiões, contêm apologias à guerra e ao sectarismo. 
Eis listados abaixo, em ordem alfabética, 6 hinos nacionais em cujas letras há 
propaganda da violência ou de preconceitos:

1. Alemanha. 
2. Brasil. 
3. Chile. 
4. China. 
5. EUA. 
6. França.

Exemplo: Enumeração Simples
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Hinos. Muitos hinos nacionais, cantados de maneira eufórica pelos 
cidadãos nas mais variadas ocasiões, contêm apologias à guerra e ao 
sectarismo. Eis listados abaixo, em ordem alfabética, 6 hinos nacionais em cujas 
letras há propaganda da violência ou de preconceitos:

1. Alemanha. Exaltação do sentimento de superioridade.
2. Brasil. Apologia à luta e à morte pela pátria.
3. Chile. Enaltecimento da morte pela pátria.
4. China. Conclamação ao sacrifício pela pátria.
5. EUA. Exaltação da guerra e do sectarismo.
6. França. Conclamação à vingança e ao derramamento de sangue.

Exemplo: Enumeração Expansível
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Atividades pós aula 
Desenvolver, no mínimo, cinco parágrafos 

baseados no próprio Pilar utilizando as técnicas 

do apostilhamento e enumerações.

Postar na pasta Apostilhamento até quinta-feira 

anterior ao curso.
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www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Danke
ありがとう
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