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Redação do ENEM: Passo-a-passo  
 
Oi, pessoal! A aula de hoje tem como objetivo fazer uma revisão geral da redação no ENEM. Para 
isso, elaboramos um “passo-a-passo” no sentido de evitar esquecimentos de última hora - que 
podem valer preciosos pontos. 
 
Após receber o caderno de questões com o tema da redação, sua prova vai começar. Muitos 
alunos perguntam: devo iniciar pela redação? A verdade é que não existe resposta pronta e 
absoluta para essa questão. O que sempre costumamos dizer é que não necessariamente você 
precisa começar por ela, mas também não deve deixá-la por último. Em outras palavras, comece 
pela prova que traz maior conforto, mas lembre-se de que, na falta de tempo, a prova objetiva – 
mesmo sem ser o ideal – ainda pode ser “chutada” em poucos segundos no final.  
 
Agora que você resolveu, de fato, começar o texto, atente para cada etapa descrita abaixo: 
 
1. Leia com atenção a proposta do tema. Normalmente, ela aparece na parte superior, em 
negrito. Pare por alguns segundos e reflita sobre cada palavra que aparece na composição da 
proposta, em separado e no contexto. Se for o caso, anote algumas ideias que lhe surgem à 
mente, mesmo que de modo desordenado (ainda não é a hora de se preocupar com isso). 
Depois, prossiga para a coletânea. 
 
2. Leia os textos da coletânea. Sublinhe trechos que pareçam significativos para seu texto. A 
leitura da coletânea nunca deve ser passiva; muito pelo contrário, você deve buscar sempre 
interpretar e “processar” as informações ali presentes, de modo a criar argumentos e 
referências úteis para a redação. Além disso, lembre-se de que, em temas de abordagem muito 
ampla, a coletânea tem outra importante função: direcionar o entendimento do tema e os 
aspectos que, no texto, devem ser trabalhados.  
 
3. Faça uma listagem de ideias, argumentos e exemplos. Tudo o que vier à sua mente deve 
ser colocado no papel, de modo que você possa, depois, selecionar e organizar os elementos que 
parecem mais interessantes para a construção textual. 
 
4. Produza um roteiro bem definido. Nesse roteiro, devem constar os tópicos concernentes à 
introdução, ao desenvolvimento e à conclusão do texto. Para cada uma dessas estruturas, leia os 
passos seguintes.  
 
5. Introdução – as duas funções da introdução você já conhece: contextualizar o tema e 
apresentar uma sugestão de abordagem para a proposta. Para isso, avalie o uso de referências 
interdisciplinares (conhecimentos de história, geografia, literatura, física, biologia, entre outros, 
sempre podem enriquecer sua redação) e seu grau de conhecimento de mundo acerca do 
tema. Além disso, elabore uma tese: uma ideia central a partir da qual são desenvolvidos os 
argumentos. O mais importante, aqui, é deixar bem claro qual o “caminho” que seu texto pretende 
seguir, fazendo a conexão com o desenvolvimento.  
 
6. Desenvolvimento – defina se vai trabalhar com dois ou três parágrafos. A rigor, as duas 
formas são plausíveis em um texto de até 30 linhas. O que vale, aqui, é que de modo claro, 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Aula ao Vivo 

Redação 
Professores: Rafael Cunha e Eduardo Valladares 

07/11/2014 

 
coerente e organizado, você se mostre capaz de problematizar a proposta do tema. Para isso, 
organize cada parágrafo com um tópico-frasal bem definido seguido de uma estratégia de 
ampliação inteligente. Essas estratégias você já conhece: exemplificação, explicação, 
testemunhos de autoridade, dados estatísticos, métodos de raciocínio, analogias, entre outros. 
Além disso, reflita sobre de que modos o tema pode ser abordado em suas esferas social, 
cultural, política, comportamental, científica, ambiental.  
 
7. Conclusão – mais uma vez, é válido lembrar cada uma das funções da conclusão: a. reafirmar 
o seu ponto de vista sobre o tema, estabelecendo um “diálogo” com a introdução (e com o 
título, quando for possível); b. retomar elementos abordados ao longo do desenvolvimento, no 
intuito de garantir a coerência e a coesão textuais; c. por último, use e abuse de propostas de 
intervenção específicas para a problemática apresentada em cada parágrafo. Os “agentes” 
dessas propostas já nos são conhecidos, certo? O próprio indivíduo, a família, a escola, a 
sociedade civil organizada (ONGs), o governo e a mídia não só podem como devem fazer algo 
para atenuar um quadro que se revela negativo.  
 
8.  Escreva o rascunho em até quarenta minutos – você terá vinte minutos para passar o 
texto a limpo. Lembre-se de que controlar o tempo (e a redação deve “gastar” cerca de uma 
hora) é fundamental.  
 
9. Releia o texto, preocupando-se com vírgulas, acentos, palavras “comidas” e afins. Faça as 
últimas correções que se mostrarem necessárias.  
 
10. Pronto! Relaxe. Você cumpriu sua missão. A nota 1000 é apenas uma questão de tempo 
agora!  
 
 

Redações Exemplares 
 
REDAÇÃO 1 – Enem 2013 
 

Uma nova canção 
 

    Índios, negros e brancos. Japoneses, haitianos e alemães. Essa histórica Torre de Babel 
compõe o quadro único da identidade étnico-cultural da pátria que hoje chamamos Brasil. Diante 
de tal perspectiva, seria paradoxal duvidar da capacidade de nossa nação acolher os novíssimos 
fluxos imigratórios que aqui aportam no século XXI. Como lidar com as nuances do processo? 
    É preciso considerar, primeiramente, a questão da legalidade desses movimentos. Entraves 
diplomáticos e ausência de documentação básica fazem com que os novos habitantes se 
transformem em mais do que estrangeiros - estranhos. Prova disso são muitos latino-americanos 
que, impossibilitados de exercer atividades regulamentadas, submetem-se à informalidade e à 
exploração. 
    Por outro lado, a presença de imigrantes legais também pode provocar incômodos. O 
acirramento da competitividade no mercado pela chegada de trabalhadores qualificados - alguns, 
inclusive, europeus - dificulta a busca da utopia socioeconômica dos brasileiros. O mundo de 
Thomas More nunca pareceu tão romanticamente inalcançável. 
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    Nesse contexto, muitas vezes, o cidadão se revela contrário à presença dos "invasores" em 
sua terra. Preconceito e, até mesmo, xenofobia - comportamentos repugnantes - acabam por 
ganhar projeção num cenário de suposta aceitação recíproca. Contrário à ideia aristotélica de 
pluralidade de tratamentos na desigualdade, o brasileiro desperdiça a chance de evoluir com o 
"novo". 
    Fica claro, portanto, que a tão exaltada sexta economia do mundo precisa ser mais capaz de 
considerar o lado humano de sua composição. Para isso, o Estado deve elaborar e efetivar leis e 
ações afirmativas de integração de imigrantes, promovendo o ensino da língua portuguesa, por 
exemplo. A mídia precisa cumprir sua função social, aproximando diferentes culturas e ensinando 
a sociedade a olhar com mais zelo pelo outro. Talvez, assim, possamos um dia reescrever a 
Canção do Exílio, simbolizando o lar de - e para - todos: "Nossa terra tem palmeiras/Onde canta o 
sabiá". 
 
 
Redação 2 – ENEM 2013 
 

Para o imigrante ser integrado ao todo 
 

    Japoneses. Italianos. Espanhóis. São exemplos de nacionalidades que o Brasil abrigou ao 
longo de sua história, e que hoje são celebradas como parte da cultura nacional. No entanto, 
esses movimentos migratórios foram acompanhados de luta para se firmarem socialmente, 
processo esse que se repete mesmo hoje em dia, gerando a seguinte questão: como fazer dessa 
luta por ascensão social dos imigrantes algo mais humano? 
     Primeiramente, é preciso analisar as causas da imigração ao Brasil atualmente. Antes 
resultado de conflitos políticos, devido as grandes guerras ou industrializações excludentes, o 
movimento migratório hoje se mostra diferente. Sendo palco de projeção internacional e ascensão 
econômica, o Brasil acaba por protagonizar o cenário da América latina, atraindo a população de 
países próximos, esperançosa com a possibilidade de ascensão social em uma economia forte. 
    No entanto, a experiência da imigração muitas vezes não corresponde ao ideal. A exploração 
da mão de obra se mostra uma realidade, exemplificada pelos bolivianos que trabalhavam em 
instalações precárias, por remuneração ínfima. Não obstante, os que se arriscam a melhorar de 
vida no Brasil ainda estão sujeitos a sofrer preconceito, na medida em que crescem em número e 
passam a ser vistos com maus olhos pela população. Processo comprovado com exemplos 
europeus, onde a xenofobia é uma realidade. Nesse sentido, para evitar explorações e 
descriminações, agentes como governo e mídia devem agir. 
    Dessa forma, é possível constatar que a imigração apresenta uma luta sofrida, mas que pode 
ser humanizada. Por meio do governo, uma maior assistência ao imigrante deve ser feita, usando 
de medidas como criação de postos de trabalho em cidades da fronteira, de forma a receber esse 
imigrante e garantir a ele um salário que facilite sua ascensão social, ao menos de início. 
Orientações no método educacional também são bem aceitas, garantindo na infância que o 
imigrante não deve ser objeto de preconceito. Já a mídia pode utilizar de sua capacidade 
conscientizadora e alertar as explorações sofridas pelos imigrantes, como no caso dos bolivianos, 
funcionando como cão de guarda do Estado. Assim, o Brasil se mostrará mais receptivo aos 
imigrantes, consolidando-se enfim como um país verdadeiramente de todos. 
 
 


