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O Parágrafo de Conclusão 
 

Depois de pensar em uma boa introdução, selecionar argumentos fortes e desenvolver o 
texto, muitos alunos parecem “relaxar” quando chegam ao parágrafo de conclusão, pois 
consideram que sua missão já tenha sido cumprida. O problema é que o texto só finaliza mesmo 
na conclusão, ou seja, você corre um sério risco de colocar todo o seu trabalho em risco se não 
der a devida atenção ao fechamento do seu texto. Como todos sabem, o ENEM exige que seja 
elaborada uma proposta de intervenção para o tema e este é o melhor momento para desenvolvê-
la e garantir a competência 5.  

 
1- Funções 

 Básica: extrair a essência dos argumentos / ratificar a tese / confirmar o ponto de vista. 

 Avançada: ampliar as fronteiras do texto / elevar ou manter o nível de interesse do leitor, 
surpreendendo-o. 

  
2- Conclusão básica:  

 Reafirmação da tese + Desfecho criativo (“algo mais”) 

 Reescrever a tese, com novos termos e um conectivo de conclusão. 

 Dica: recomendável o deslocamento do conectivo para o meio da frase 
  
3- Conclusão avançada:  

 Apresentar novo conteúdo (não-argumentativo), de preferência com relação circular com a 
introdução 

 Dica: desejável uma frase de desfecho (fragmento final curto e impactante) 
 
4- Como elaborar o “algo mais” 
  
a) Reflexão 

 Propor um pensamento aprofundado sobre a questão de fundo 

 Objetivo: fazer o leitor pensar 
  
 b) Ressalva 

 Antecipação a possíveis críticas céticas (“x ≠ 0”) 

 Resta saber se (...) / (...), desde que (...) 
   
c) Ironia 

 Humor crítico, sutil e indireto, porém claro. 

 Qualidade: sintonia de inteligências (decifração de código) 

 Técnica possível: proposta de soluções absurdas 

 Evitar ironias em temas graves (Ex: fome, prostituição infantil) 
   
d) Analogia / Metáfora 

 Associação do tema a uma situação de outra natureza 

 Circularidade com a introdução (desejável) 
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 Estratégia criativa 

 Cuidado com a pieguice 
   
e) Solução 

 Evitar discursos “vazios”, panfletários → redação ≠ discurso político 

 Dois níveis: 
  

 Conjuntural: soluções emergenciais / amenização dos sintomas 

      Ex: desemprego de recessão → seguro desemprego / acordos setoriais 

  

 Estrutural: soluções de longo prazo 

     Ex: desemprego da globalização → qualificação profissional / escolas técnicas 

  

 Necessidade de bom senso → soluções aplicáveis 

 Demonstração de consciência das limitações 
  
  
 


