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VISÃO GERAL DA REDAÇÃO NO ENEM 

PARA ENTENDER A CORREÇÃO 

 

 Na edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino 

Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável 

pedagógico pelo Enem, disponibilizou aos candidatos um 

documento intitulado "Redação no Enem 2019 – Cartilha do 

Participante", no qual são explicitados alguns 

direcionamentos sobre a prova de Redação. 

Uma interessante forma de conhecer melhor o processo de 

correção e os critérios avaliados é fazer o download desse 

material no site do INEP, já que devemos nos moldar ao que 

é exigido na prova. Por fim, ler detalhadamente a Cartilha é 

uma ótima forma de conhecer as expectativas da Banca, a 

fim de nortear o estudo no decorrer do ano. 

   Já na página 5, a Cartilha do Participante de 2019 

apresenta um resumo daquilo que será avaliado na prova de 

Redação, dando alguns direcionamentos importantes a 

serem seguidos pelo candidato. Esses apontamentos serão 

um ótimo direcionador ao seu estudo, a fim de não haver 

desperdício de esforços: 
 

A prova de redação exigirá de 

você a produção de um texto em prosa, 

do tipo dissertativo-argumentativo, 

sobre um tema de ordem social, 

científica, cultural ou política. Os 

aspectos a serem avaliados relacionam-se 

às competências que devem ter sido 

desenvolvidas durante os anos de 

escolaridade. Nessa redação, você 

deverá defender uma tese – uma 

opinião a respeito do tema proposto –, 

apoiada em argumentos consistentes, 

estruturados com coerência e coesão, 

formando uma unidade textual. Seu 

texto deverá ser redigido de acordo 

com a modalidade escrita formal da 

língua portuguesa. Você também 

deverá elaborar uma proposta de 

intervenção social para o problema 

apresentado no desenvolvimento do 

texto que respeite os direitos humanos. 
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 Logo em seguida, são apresentadas as competências 

pelas quais o texto será avaliado. O conhecimento 

desses critérios irá nortear a elaboração do seu texto, 

bem como irá otimizar seu estudo, o qual deve ser 

direcionado aos erros mais frequentemente cometidos 

em cada competência, tendo em vista atender às 

expectativas do avaliador. 
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A ESTRUTURA DO TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
 

O texto dissertativo-argumentativo exigido pelo Enem 
tem como objetivo defender uma opinião sobre o assunto 
abordado na proposta de redação e desenvolver uma 
argumentação coerente a fim de convencer o leitor de que 
essa ideia defendida está correta. Para isso, seu texto deve 
apresentar uma TESE inicial, desenvolver uma 
ARGUMENTAÇÃO para comprovar essa tese e produzir 
uma CONCLUSÃO que consolide a discussão elaborada. 
Com isso, o texto dissertativo-argumentativo deve 
apresentar uma estrutura com INTRODUÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO e CONCLUSÃO. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste parágrafo inicial, deve-se abordar o assunto 

geral proposto como TEMA para sua redação, fazendo um 

recorte temático do que será desenvolvido, e apresentar uma 

TESE, um ponto de vista sobre o assunto, que deverá ser 

defendida e comprovada na argumentação. 

 O parágrafo de introdução deve apresentar para o 

leitor que você fez uma correta leitura do comando de 

proposta, bem como uma boa interpretação dos textos 

motivadores. Por isso, é interessante que sua introdução 

apresente corretamente o tema, além de deixar bem explícito 

um posicionamento sobre esse tema. Por fim, é primordial 

que o parágrafo introdutório do seu texto faça um resumo 

dos argumentos que serão defendidos no desenvolvimento, 

relacionando corretamente ao recorte temático apresentado 

na proposta de redação, a fim de demonstrar para o corretor 

o seu PROJETO DE TEXTO. 

 Logo, para a elaboração de uma tese que atenda aos 

critérios avaliados em um texto argumentativo, tome 

cuidado para deixar sua opinião bem clara, a fim de não 

correr o risco de seu texto ser avaliado como expositivo. Por 

isso, cuidado com a apresentação de benefícios e malefícios 

ou de pontos de vistas opostos. Essas estratégias são 

possíveis desde que você deixe bem claro qual 

posicionamento irá defender em seu texto. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Esta é a parte mais extensa do seu texto, pois é no 

desenvolvimento que você deverá discutir o tema proposto 

por meio de ARGUMENTOS, com o fito de persuadir o 

leitor acerca da ideia defendida como tese. Em razão do 

limite máximo de linhas (30), o desenvolvimento ideal para 

a redação no Enem é organizado em dois parágrafos. Uma 

quantidade maior que essa iria prejudicar o aprofundamento 

da argumentação e o detalhamento da conclusão; já uma 

quantidade menor iria prejudicar a abordagem do tema e a 

demonstração de conhecimentos. Cada um desses 

parágrafos deve sustentar uma ideia central (TÓPICO 

FRASAL) a ser apresentada de forma coesa e coerente com 

a totalidade do texto. Além disso, esse tópico frasal deve ser 

ampliado com as ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS e 

deve apresentar um REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL, a 

fim de relacionar o texto com as outras áreas do 

conhecimento. 

 

 Para elaborar parágrafos de desenvolvimento que 

consigam comprovar seu ponto de vista, use as 

estratégias argumentativas, tais quais: 

• Causa e consequência; 

• Exemplificação; 

• Dados estatísticos; 

• Argumento de autoridade; 

• Contra-argumentação; 

• Contextualização histórico-filosófica. 

CONCLUSÃO 

 

 Esta é a parte final do seu texto, em que deve haver 

o fechamento das ideias discutidas e a consolidação da tese 

defendida no texto. Como exigência da competência 5 do 

Enem, a conclusão deve apresentar propostas de intervenção 

para os problemas abordados no desenvolvimento, 

respeitando os direitos humanos. 

Nesse sentido, o candidato deve elaborar, na 

conclusão, uma proposta de intervenção que tenha 

RELAÇÃO COM O TEMA, de modo a manter um vínculo 

com a tese inicial, ARTICULAÇÃO COM A DISCUSSÃO 

desenvolvida nos argumentos e excelente nível de 

DETALHAMENTO, de modo a permitir ao leitor um 

julgamento sobre a sua exequibilidade. 

 

Para esse detalhamento completo exigido pela Banca de 

Correção, é importante atentar aos seguintes elementos:  

1. AGENTE (Quem?): as instituições sociais ou 

governamentais que irão solucionar a problemática. 

Deve-se atentar para as funções dos agentes 

apresentados, tentando demonstrá-los de maneira bem 

específica.  

2. AÇÃO (O quê?): as medidas que serão realizadas para 

solucionar o problema. Deve-se atentar para a 

necessidade de ações bem específicas que demonstrem 

que você sabe realmente como seria a solução.  

3. MEIOS (Como?): é a demonstração de que você sabe 

como seria a implantação da ação apresentada, 

mostrando que ela não parte do senso comum, mas sim 

de seu conhecimento de mundo. 

4. FINALIDADE/EFEITO (Para quê?): finalização que 

comprova que você sabe para que servem as soluções. 

5. DETALHAMENTO: informações a mais sobre 

qualquer um dos elementos anteriores, que demonstra 

que você realmente é o autor dessa solução. Para isso, 

pode-se apresentar exemplos ou explicações sobre como 

aquela ação ou meio seriam implementados, por 

exemplo. 

 

REDAÇÕES PARA ANÁLISE 

REDAÇÃO 1 – TEMA NEGATIVO 

TEMA: OS DESAFIOS NO COMBATE À DEPRESSÃO 

NO BRASIL 

 

Mal do século XXI 

 

No Brasil atual, segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 5,8% da população já sofre com 

depressão, a qual será, até 2020, a doença mais incapacitante 

do mundo. Nesse contexto, esse transtorno psicológico 

tem-se disseminado na sociedade devido, sobretudo, à 

pressão do mercado de trabalho e à pouca valorização das 

doenças psíquicas pelo sistema de saúde brasileiro. Logo, 

são necessárias medidas governamentais no combate a esse 

“mal do século XXI”.  

Com efeito, na tentativa incessante de se adequar às 

exigências do mercado de trabalho, as pessoas negligenciam 

os laços sociais tão importantes para um bem-estar 

psicológico. Em relação a isso, segundo o filósofo sul- 

-coreano Byung-Chul Han, a sociedade moderna se 

autoexplora na busca por um desempenho no trabalho, o 

qual, quando não alcançado, cria um sentimento de 
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frustração que desencadeia a depressão, caracterizada pelo 

autor como “a expressão patológica do fracasso do homem 

moderno”. Com isso, ocorre, cada vez mais, o aumento dos 

índices de pessoas com transtornos mentais, como a 

depressão, que pode prejudicar tanto a vida profissional 

quanto a social dos indivíduos, os quais, em geral, optam 

pelo isolamento. Portanto, deve-se informar a população 

sobre os riscos dos exageros na vida profissional. 

Ademais, o Governo brasileiro tem apresentado 

diversas falhas no sistema público de saúde, que não atende 

corretamente a população em vários setores, principalmente 

no que tange às doenças psicológicas. Nesse sentido, 

segundo o Ministério da Saúde, o número de Centros de 

Atendimento Psicossocial (CAPs) não é o suficiente para 

atender à grande demanda desse transtorno que tanto vem se 

difundindo, pois, assim como em outros centros de 

atendimento à saúde, faltam profissionais e locais para tratar 

as pessoas que apresentam sintomas de depressão. Em 

consequência dessa negligência, muitos casos dessa 

patologia culminam no ato extremo de suicídio, que cresceu 

7% no Brasil, em contraste com o resto do mundo, que 

conseguiu diminuir os casos em 9%, segundo a OMS. 

Assim, o Governo deve dar mais atenção a essa situação 

preocupante. 

Destarte, a depressão é uma doença grave e precisa ser 

combatida no Brasil. Para isso, o Ministério da Saúde deve 

alertar a sociedade sobre os sintomas e os riscos da 

depressão, por meio de propagandas, veiculadas na 

televisão, em horário nobre, e nas redes sociais, com a 

participação de psiquiatras, psicólogos e celebridades que 

sofreram com esse problema, com o fito de informar as 

pessoas sobre os males dos exageros na vida profissional. 

Além disso, o Governo deve destinar recursos financeiros 

para os CAPs, no sentido de melhor atender as vítimas dessa 

doença. Desse modo, com essas medidas, os dados 

apresentados pela OMS serão diminuídos, e a depressão não 

mais será o “mal do século XXI”. 

 

REDAÇÃO 2 – TEMA POSITIVO 
 

TEMA: A IMPORTÂNCIA DO 

VOLUNTARIADO NO BRASIL 

 

O filósofo Arthur Schopenhauer acreditava que a 

compaixão e o altruísmo seriam os verdadeiros caminhos 

em direção à plena felicidade e à ética. Nesse tocante, o 

trabalho voluntário é de notória importância, tendo em vista 

que propicia uma série de benefícios na formação 

individual, como a interiorização de valores morais e a 

facilitação do acesso ao mercado de trabalho. Todavia, no 

Brasil hodierno, o não estímulo da família e do Governo 

comprometem a concretização desses benefícios. Logo, são 

necessárias medidas que estimulem a prática do 

voluntariado na sociedade brasileira. 

Nessa conjuntura, é pertinente salientar que o 

voluntariado é vital no que tange à manutenção de preceitos 

morais, os quais são essenciais, na vida dos cidadãos, para a 

boa convivência em sociedade. Sob essa ótica, o filme "O 

amor é contagioso", de 1998, narra a jornada de um médico 

que, por meio do trabalho voluntário, incentiva a realização 

dessa prática por outros profissionais, orientando-os pelos 

valores de solidariedade e empatia, que se difundem 

amplamente a partir do bom exemplo. Não obstante, a 

execução dessa benesse é dificultada, haja vista grande 

parcela das famílias brasileiras não estimularem, com bons 

exemplos, os jovens nessa prática virtuosa, observando-a 

como uma atividade sem valor econômico. Destarte, urge 

que os agentes sociais atuem no combate a essa errônea 

perspectiva familiar. 

Outrossim, é indispensável ressaltar que a experiência 

voluntária é muito prestigiada pelo mercado de trabalho, 

facilitando, portanto, o ingresso de voluntários nesse âmbito. 

Acerca dessa lógica, uma pesquisa realizada pelo portal de 

notícias "G1" indica que jovens e adultos com histórico de 

participação em causas voluntárias ganham destaque e 

preferência na disputa de vagas de empregos em grandes 

empresas, como a AMBEV. No entanto, a insuficiência de 

estímulo governamental para a prática do voluntariado é um 

obstáculo preponderante à efetivação desse benefício. Faz-

se fundamental, pois, ação mais contundente do Poder 

Público para mitigar esse panorama adverso. 

À luz dessas considerações, medidas são fulcrais para 

efetivar a importância das ações voluntárias. Para isso, é 

crucial que a mídia aborde essa temática em jornais e 

novelas, com o escopo de conscientizar as famílias a 

discutirem sobre o assunto com os jovens. Ademais, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), 

órgão público responsável por financiar diferentes setores da 

economia nacional, deve propiciar o estímulo à execução de 

trabalhos voluntários, por intermédio de incentivos 

financeiros a ONGs e a empresas privadas, com o fito de 

melhorar as condições de realização dessa prática e de atrair 

novos membros para essa causa altruísta. Assim, com essas 

medidas, será possível efetivar, no Brasil, o pensamento de 

Schopenhauer. 
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