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O que a banca espera de você  
 
Estamos a poucos dias do ENEM e o desespero começa a aparecer. Mesmo depois de um ano 
inteiro de dedicação, muitos alunos se sentem inseguros quando o momento da prova se 
aproxima. Sabendo disso, preparamos essa monitoria especialmente para você que precisa rever 
algumas estratégias e ganhar segurança para fazer a sua redação com tranquilidade no dia 09 de 
novembro.  
 
O sistema de correção: 

 A sua redação será avaliada de acordo com cinco competências. Cada uma delas vale 200 
pontos, totalizando mil. As notas são quebras em quarenta pontos e, havendo 
discrepância, faz-se a média ou a redação é encaminhada para um terceiro corretor.  

 
As competências:  

 Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. 

 Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas 
de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo em prosa. 

 Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões 
e argumentos em defesa de um ponto de vista. 

 Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 
a construção da argumentação. 

 Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando 
os direitos humanos. 

Fonte:http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_de_redaca
o_enem_2013.pdf 

 
Uma boa estratégia de estudo é analisar as redações nota 1000. Abaixo, seguem dois textos 
publicados no guia do participante do INEP.  
 
 
TEXTO I 
 
Olhares que buscam o Brasil 
 
Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os 
olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas e de outros países. 
Contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais: o 
olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e 
desempregados ao redor do globo. São pessoas com esse perfil que majoritariamente contribuem 
para o crescente volume de imigrantes no país, e o que se vê é uma ausência de políticas 
públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade.  
Não parece que a solução seja simplesmente deixar que imigrantes pouco qualificados continuem 
entrando no país de forma irregular e esperar que eles, sozinhos, encontrem um ofício para se 
sustentar. O governo ainda não percebeu que a regularização desses imigrantes e a inserção dos 
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mesmos no mercado de trabalho formal poderiam servir como oportunidades para o país 
arrecadar mais impostos e possíveis futuros cidadãos, ou seja, novos contribuintes para a 
deficitária Previdência Social. 
Visando aproveitar tais benefícios o governo poderia começar a implantar, nas regiões por onde 
chegam os imigrantes, mais órgãos e agências que oferecessem serviços de regularização do 
visto e da carteira de trabalho, posto que ainda há muita deficiência de controle nesse setor. Além 
disso, nos destinos finais desses imigrantes poderiam ser oferecidos cursos de português e 
cursos qualificantes voltados para os mesmos. Isso facilitaria muito a inserção dessas pessoas no 
mercado de trabalho formal e poderia inclusive suprir a alta demanda por mão-de-obra em setores 
como o da construção civil, por exemplo. 
Nesse sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas a fim de que o país não 
deixe escapar essa oportunidade: a de transformar o problema da imigração crescente em uma 
solução para outros. A questão merece mais atenção do governo, portanto, pois não deve ser a 
toa que o Brasil, além de ser conhecido pela hospitalidade, também o é pelo modo criativo de 
resolver problemas. Prestemos mais atenção aos olhares que nos cercam; deles podem vir novas 
oportunidades. 

Redação de CAROLINE LOPES DOS SANTOS Santa Maria/RS 
 
 
TEXTO II  
 
Imigração no século XXI: sinônimo de desenvolvimento 
 
Diferentemente do que ocorreu em séculos passados durante o processo de colonização, o Brasil 
, no século XXI, destaca-se no cenário mundial por atuar como área de atração populacional . Tal 
interesse pela residência no país é resultado de sucessivas conquistas, as quais foram benéficas 
para o reconhecimento da nação pelo mundo. Nesse cenário, as políticas relacionadas ao 
desenvolvimento expressivo devem ser prosseguidas, na tentativa de tornar a migração um fator 
positivo e proporcionar a diversidade. 
O movimento migratório para o Brasil apresenta como um dos fatores motivadores a maior 
estabilidade política alcançada. Diante de um cenário mundial de crises, conflitos e desequilíbrios, 
vários indivíduos de diversas partes do mundo buscam se instalar no país a fim de ter acesso a 
condições mais dignificáveis de vida. Um dos grandes responsáveis por esse cenário é o papel de 
liderança e representatividade que o Brasil assume em órgãos como o Mercosul , o FMI e a ONU. 
Outro fator relacionado à imigração para o país envolve aspectos sociais. A educação e a saúde 
são elementos fundamentais nesse processo. Por meio delas, os índices de pobreza e 
analfabetismo reduzem, e grande parte da população tem acesso à estabilidade financeira e 
qualidade de vida. A partir disso, o Brasil adquire estabilidade social e inverte o papel de 
fornecedor de profissionais qualificados, os quais procuravam os centros de poder como a Europa 
e os Estados Unidos. 
Diante do cenário benéfico e atrativo no qual o Brasil se encontra , é necessário que a 
continuidade e a qualidade das políticas que promovem a imigração positiva sejam prosseguidas. 
Isso pode ser feito por meio de investimentos em setores como a educação e a saúde , assim 
como a criação de órgãos que proporcionem o controle da entrada de migrantes e que deem 
assistência a esses. Feito isso, a diversidade populacional e o desenvolvimento serão 
promovidos. 

Redação de DANILO MARINHO PEREIRA Belém/PA 


