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Se você pretende realizar a 
prova do Enem, este e-book

é feito para você.
Aqui você lerá dez redações de temas completamente 

diferentes e feitas por diversos alunos, carregando, 
ao mesmo tempo, o estilo de cada um e as normas 

obrigatórias que regem os textos nos moldes do Enem. 
Elas foram selecionadas por serem redações nota 1000, 

cumprindo todos os requisitos para a nota máxima. 

Todas elas vêm com comentários para lançar luz aos 
pontos importantes e deixar você no esquema para 
conseguir fazer um texto com a mesma qualidade!
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Para aproveitar tudo o possível dos nossos textos 
comentados, atente-se às sugestões seguintes:
1. Toda redação dissertativo-argumentativa deve seguir uma estrutura que tenha introdução, 
desenvolvimento e conclusão. O primeiro parágrafo apresenta a tese, o ponto de vista que 
será defendido, e o restante do texto se dedica a comprovar a tese inicial. Observe com atenção 
como a mesma lógica se aplica a todos os exemplos desse e-book, mesmo que alguns deles 
sejam mais curtos e outros mais longos, com mais ou menos ideias discutidas. 

2. Nas redações aos moldes do Enem, o uso de repertório ou conhecimento de mundo é 
essencial para a fundamentação dos argumentos. Perceba a variedade e os modos de uso 
desses recursos ao longo de sua leitura, e pesquise sobre aqueles que te despertarem maior 
interesse. O volume de informações é diferente em cada redação, mas em todas elas há pelos 
menos um repertório bem marcado!

3. A escrita do texto Enem deve ter um vocabulário preciso, em acordo com o registro formal, 
e uso diversificado de conectores. Observe como essas características estão presentes nas 
redações expostas aqui.

4. Finalmente, atente-se aos cinco elementos da proposta de intervenção, fundamental no 
parágrafo final das redações.

Aprenda, compare, inspire-se, roube ideias! Aproveite este livro ao máximo e arrase nas suas redações!
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Na Grécia Antiga, a Filosofia surgiu como uma forma de questionamento acerca das explicações incoerentes 
sobre a realidade. Nesse momento, pensadores como Sócrates e Aristóteles pautaram o diálogo como parte 
fundamental da formação do cidadão racional – teorias consagradas e amplamente utilizadas até os dias 
de hoje. No Brasil contemporâneo, porém, essas relações de reciprocidade mostram-se frágeis, quadro que 
prejudica tanto o sistema educacional quanto o político-social e que precisa ser urgentemente revertido para 
conferir bem-estar à população.

Em primeira análise, as escolas brasileiras pouco se comunicam com os alunos: a “educação bancária”, 
caracterizada pelo educador e filósofo Paulo Freire como prejudicial aos estudantes, é a estratégia pedagógica 
do país. Nela, os professores somente depositam os conhecimentos nos discentes, que não conseguem 
dialogar sobre a realidade com os docentes e acabam não desenvolvendo pensamento crítico. Dessa maneira, 
a função primordial da educação – que é a formação individual para a cidadania – fica comprometida, já que 
a grande maioria aceita passivamente o sistema, desconhecendo, por exemplo, os direitos passíveis de 
reivindicação constitucional. 

Paralelamente, a comunicação interpessoal também é falha em território nacional. Prova disso foi a grande 
polarização nas redes sociais durante as eleições, que teve como consequência a disseminação de muitos 
discursos de ódio pelos indivíduos. Tal contexto representa a “razão instrumental”, empregada para manter 
a sobreposição de uns sobre os outros. Todavia, isso é danoso para o ser humano e, de acordo com o 
filósofo alemão Jürgen Habermas, a “razão comunicativa” é a ideal para as relações pessoais. Isso porque ela 
emerge da ativa exposição de ideias e do diálogo entre as partes, resultando em consenso e minorando as 
desavenças.

Depreende-se, portanto, que dialogar é essencial para a harmonia social. Por isso, é imprescindível que as 
escolas, através do método defendido por Freire, estimulem a conversa entre aluno e professor – processo 
que deve, inclusive, contar com aulas dinâmicas propagadoras de princípios constitucionais – a fim de 
desenvolver senso crítico nos estudantes. Ademais, é importante que a mídia, através das redes sociais, 
evidencie a necessidade de dialogar em vez de enfrentar. Assim, será possível seguir os filósofos gregos e 
formar cidadãos equiparados e consonantes entre si.

Lara Vilela

A necessidade 
do diálogo para a 
construção de uma 
sociedade justa e 
igualitária

REDAÇÃO 01
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Comecemos observando o projeto que a aluna estabeleceu para a sua escrita. Diante do 
tema, ela optou por discutir os problemas causados pela carência de diálogo em dois âmbitos 
diferentes: educacional e político-social (final do primeiro parágrafo). Essas duas ideias são 
satisfatoriamente desdobradas e desenvolvidas ao longo dos parágrafos argumentativos e 
amarradas na conclusão.

Para fundamentar seus argumentos, ela utilizou três repertórios diferentes: na introdução, 
houve alusão histórica à ágora grega, espaço de discussões; para discutir a questão da escola, 
a aluna mobilizou as ideias do educador Paulo Freire no segundo parágrafo; no terceiro, para 
fundamentar a importância do diálogo na política e sociedade, ela utilizou o pensamento de 
Habermas sobre a ação comunicativa.

O último parágrafo do texto cumpre perfeitamente suas funções: ele retoma a discussão inicial 
(fechando o texto, inclusive, com nova menção à ágora) e oferece uma intervenção completa¸ 
com agente, ação, meio, detalhamento e efeito (lembre-se de que você só precisa escrever uma 
proposta de intervenção, desde que ela possua os cinco elementos!). 

Em termos de microestrutura, a redação apresenta variados conectores empregados em 
diferentes momentos (como “porém”, “em primeira análise”, “dessa maneira”, “paralelamente”, 
“todavia”, “portanto” e “ademais”) e consegue conduzir a temática sem recorrer a excessivas 
repetições. O uso do vocabulário é formal e não apresenta inadequações.

COMENTÁRIO REDAÇÃO 01
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O Modernismo, escola literária surgida na primeira metade do século XX, representou um período de ruptura 
e de transição nas diversas manifestações artísticas ao buscar as raízes da sociedade brasileira por meio 
do princípio nacionalista. Nesse contexto, a linguagem composta por arcaísmos cedeu lugar aos dialetos 
presentes no território nacional e os quadros passaram a representar elementos constituintes da cultura 
do país. Entretanto, apesar dessa conquista histórica, ainda há a falta de compreensão e de valorização da 
identidade do Brasil, visto que muitas instituições educacionais carecem do ensino desse assunto, provocando 
um sentimento de inferioridade, sendo urgente a solução do impasse. 

Em primeira análise, o antropólogo Darcy Ribeiro, em sua obra “O Povo Brasileiro”, defende que as matrizes 
culturais indígenas e africanas foram apagadas e marginalizadas ao longo da formação do país. Nessa 
perspectiva, o processo de colonização e a herança etnocêntrica que colocava a Europa como continente 
superior e, dessa forma, possibilitava a “civilização” de outros povos, causaram a subvalorização de outras 
identidades, especialmente da população autóctone, que foi submetida ao abandono de certos hábitos e 
crenças para atender a vontade do colonizador europeu. Isso possibilitou o desenvolvimento da sensação de 
subalternidade da cultura nacional por ter sido negligenciada durante a construção da pátria, impedindo a 
prática de costumes brasileiros.

Outrossim, a realidade educacional demonstra a ausência de discussão sobre a identidade brasileira. Sob 
esse viés, a ideia defendida pelo filósofo Immanuel Kant de que o homem é aquilo que a educação faz dele é 
concretizada nesse cenário, visto que o fato de as escolas não trabalharem matérias, de modo efetivo, ligadas 
ao multiculturalismo, contribui para a formação de cidadãos desprovidos da capacidade de compreender e de 
valorizar suas nacionalidades. 

Portanto, para concretizar a valorização da sociedade brasileira, as escolas devem proporcionar aulas que 
discutam sobre esse quesito, através da interligação das disciplinas de História e Sociologia, que abordem o 
assunto apontando, principalmente, para as origens da composição da identidade nacional, com o objetivo 
de construir um sentimento de identificação com a matriz cultural do país. Assim, haverá a formação de 
indivíduos que se sintam pertencentes aos costumes brasileiros e reconhecidos por outras nações ao 
enalteceram suas histórias, como ocorreu no Movimento Modernista de 1920.

Alice Rocha Santos

A importância de 
compreender e 
valorizar a diversidade 
na formação da 
identidade brasileira

REDAÇÃO 02
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Os temas que tocam a discussão sobre a identidade brasileira tendem a ser difíceis de fazer, seja 
porque a discussão, em si, é complexa, seja porque o aluno sente vontade de expor muitas ideias 
e acaba, por vezes, argumentando pouco. No caso do texto destacado, a autora apresentou, no 
primeiro parágrafo, um projeto que claramente já indicava os problemas a serem discutidos: a falta 
da valorização da nossa identidade e o papel da escola nessa carência nacional. 

Em termos de repertório, temos a apresentação do Modernismo no primeiro parágrafo, época 
de grande valorização nacional, em que a discussão é contextualizada e trazida para os dias 
de hoje. Na fundamentação dos argumentos, a aluna utilizou o pensamento de Darcy Ribeiro a 
respeito da desigualdade na valorização da cultura de diferentes grupos étnicos e uma reflexão 
do filósofo Kant para apontar o papel fundamental da escola na manutenção dos problemas.

A solução proposta no último parágrafo dialoga perfeitamente com o texto: entrega à escola a 
responsabilidade de trabalhar a identidade nacional, principalmente dos grupos definidos como 
os menos valorizados. Há presença dos cinco elementos e, inclusive, alguns extras (há dois 
detalhamentos e dois efeitos). A conclusão termina fechando o ciclo argumentativo, recuperando 
a ideia do Modernismo.

 O texto demonstra pleno domínio do uso da norma culta e de vocabulário de registro formal. 
Há diversos conectores, todos utilizados corretamente (“nesse contexto”, “entretanto”, “em 
primeira análise”, “nessa perspectiva”, “outrossim”, “sob esse viés”, “portanto” e “assim”), e 
boas estratégias para evitar a repetição das palavras – foram usadas, por exemplo, as palavras 
“cultura”, “identidade”, “costumes” e “matrizes” para se referir, em momentos diferentes, às 
culturas brasileiras.

COMENTÁRIO REDAÇÃO 02
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O governo Vargas buscou, por meio do rádio, exaltar aspectos culturais brasileiros para desenvolver o 
sentimento patriótico na população e promover unificação rumo ao crescimento nacional. Tal projeto mostrou-
se bem-sucedido na medida em que, até a contemporaneidade, o samba e o futebol divulgados na época 
mantêm-se como elementos simbólicos da cultura do país. Esse patriotismo, no entanto, encontra-se 
enfraquecido na atualidade, devido, principalmente, a uma formação histórica que dificulta a caracterização 
identitária e à corrupção amplamente generalizada.

À primeira vista, é válido ressaltar as diferentes origens que formam o Brasil. Segundo o educador Darcy 
Ribeiro, em seu livro “O Povo Brasileiro”, os nascidos no país descendem de três diferentes matrizes étnicas: 
portuguesa, africana e indígena. Sob esse viés, denota-se a pluralidade cultural que, frequentemente, 
apresenta dificuldade de convivência. Isso acontece, principalmente, por causa da imposição de uma cultura 
em detrimento das outras, o que, consequentemente, prejudica a concretização de uma noção abrangente de 
identidade e pertencimento à pátria. 

Além disso, a corrupção generalizada em todas as esferas da sociedade contribui negativamente para a 
tentativa de fortalecimento do patriotismo. Nesse sentido, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda define, em 
“Raízes do Brasil”, o conceito de homem cordial, conforme o qual o brasileiro utiliza intimidade inadequada 
no que tange às relações com o poder público. Assim, o estigma do “jeitinho brasileiro” confirma-se 
constantemente em virtude não só dos grandes casos de desvio de dinheiro, mas também devido a pequenos 
atos cotidianos, como o desrespeito às filas nas instituições públicas. Essas ocorrências fazem com que boa 
parcela dos cidadãos sinta vergonha da própria nacionalidade. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de superar os entraves que impedem a população de se 
orgulhar do país. Portanto, cumpre à mídia, especialmente a televisiva, que possui intenso poder de 
penetração nos lares nacionais, desenvolver o sentimento de pertencimento ao país, por meio de propagandas 
que exaltem a diversidade cultural, para que a população reconheça a grandeza das especificações locais 
que compõem o território. Ademais, cabe às escolas fomentar o respeito aos direitos individuais, por meio de 
projetos, com participação dos pais, inspirados nas ideias da educação de Darcy Ribeiro, para que as crianças e 

adolescentes cresçam conscientes e transformem a realidade de corrupção que envergonha o país.

Samuel Magalhães

A necessidade 
do diálogo para a 
construção de uma 
sociedade justa e 
igualitária

REDAÇÃO 03
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O terceiro texto, sobre patriotismo, defende uma tese de forma clara: o projeto da discussão 
sobre patriotismo consiste em argumentar que os entraves para desenvolver esse sentimento 
são a fraca identificação do brasileiro com o país e a corrupção frequente. 

Para fundamentar suas ideias, o aluno recorre ao pensamento de Darcy Ribeiro (também usado 
na redação 2) no segundo parágrafo, argumentando que nossa identidade múltipla não tem 
todas as suas facetas valorizadas, dificultando a identificação. No terceiro parágrafo, ele emprega 
a ideia de “homem cordial”, do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, para defender que a falta 
de ética da nação desestimula o patriotismo. Na introdução, foi usada uma alusão histórica ao 
governo Vargas, então preocupado com a identidade nacional, para contextualizar a discussão.  

No último parágrafo, há duas intervenções completas que costuram perfeitamente os problemas 
trabalhados ao longo do texto, envolvendo a mídia e a escola como agentes de transformação.

A linguagem do texto é direta, precisa e bem articulada, sem erros de sintaxe, norma culta 
ou registro. Os conectores foram adequadamente empregados ao longo do texto (como 
“no entanto”, “à primeira vista”, “sob esse viés”, “consequentemente”, “além disso”, “assim”, 
“portanto” e “ademais”) e houve diversidade de uso vocabular, sem repetições viciosas: 
“patriotismo” foi referido como “sentimento patriótico”, “noção de identidade e pertencimento à 
pátria”, “orgulhar-se do próprio país”.

COMENTÁRIO REDAÇÃO 03
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Durante muito tempo, no Brasil, a educação era restrita à elite, sendo democratizada em 1988 com 
a Constituição Cidadã. Hoje, a era digital viabilizou novas formas de ampliar o ensino e o acesso ao 
conhecimento com a educação a distância, que cresce rapidamente no país, no entanto, ainda há entraves 
no que tange a sua abrangência. Portanto, tal modalidade deve ser aprimorada, uma vez que possui diversos 
benefícios pedagógicos. 

Em primeira análise, é de grande relevância que cada indivíduo aprenda, respeitando seu próprio tempo. Nesse 
sentido, na obra “Pedagogia da Autonomia”, o educador pernambucano Paulo Freire critica a superficialidade 
do ensino convencional por não respeitar os saberes do aluno e seu ritmo de aprendizagem. Dito isso, a 
educação a distância torna-se uma oportunidade para desenvolver uma metodologia mais inclusiva para 
a população e mais eficiente, uma vez que o aluno poderá rever vídeo-aulas quantas vezes se fizerem 
necessárias, de acordo com sua dificuldade. 

Por outro lado, o aprendizado por meio virtual não é uma realidade para todos os brasileiros, haja vista que 
nem toda a população possui acesso à internet e a computadores ou smartphones. Sob essa ótica, segundo 
o geógrafo baiano Milton Santos, a globalização é perversa e segregacionista, excluindo os miseráveis dos 
avanços da contemporaneidade. Nesse contexto, evidencia-se que a gestão governamental segue negligente 
por não ofertar a todo o povo as novas tecnologias, privando-o, então, do conhecimento. 

Logo, visando ampliar a educação a distância por meios virtuais, medidas fazem-se necessárias. Posto isso, 
cabe ao governo universalizar o acesso à rede, por meio de distribuição gratuita de internet a todos os 
estados da União, como feito na Estônia, país no qual o Estado se encarrega de ofertar conexão em praças e 
locais comuns, com a finalidade de democratizar o conhecimento no Brasil. Concomitantemente, deve haver 
redução nas tarifas sobre computadores e smartphones, para que a população mais carente possa ter posse 
desse recurso. Assim, a educação não será privilégio da elite, e sim oportunidade a todos os cidadãos. 

Yara Hallack

O ensino a distância 
no Brasil: caminhos 
para expandir a 
todos o acesso ao 
conhecimento

REDAÇÃO 04
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A quarta redação apresentada é sobre um tema importante e querido atualmente: a educação a 
distância (EaD). Neste texto, a aluna construiu um projeto interessante: ela afirma a importância 
dessa modalidade de ensino, ao mesmo tempo em que aponta os problemas para sua plena 
expansão. Isso fez com que a argumentação ficasse com um parágrafo defendendo a EaD e 
outro discutindo os problemas. Note que isso é completamente diferente de ficar em cima do 
muro, quando se mostram dois pontos de vista, mas nenhum deles é efetivamente defendido.

O texto se inicia com menção à Constituição de 1988, que define a educação como um direito 
universal, mas não plenamente alcançado. No segundo parágrafo, a aluna recorre às reflexões de 
Paulo Freire (também presente na redação 1) sobre a autonomia da aprendizagem, argumentando 
a favor da expansão da EaD. No terceiro, é apresentado o problema da falta de acesso à rede e a 
dispositivos, fundamentado pela referência ao pensador Milton Santos. O último parágrafo tem ainda 
um repertório extra explicado brevemente: a situação da política de inclusão digital da Estônia.

Na conclusão, são apresentadas duas intervenções, uma completa (com os cinco elementos), 
para resolver a carência de conexão à rede, e outra incompleta, para facilitar a aquisição de 
computadores e smartphones. A discussão da introdução é retomada, os problemas são 
devidamente resolvidos e os critérios da competência são totalmente cumpridos.

A norma culta foi bem empregada na escrita e os conectores aparecem em todos os parágrafos 
adequadamente (“no entanto”, “em primeira análise”, “dito isso”, “por outro lado”, “sob essa 
ótica”, “nesse contexto”, “então”, “logo”, “concomitantemente”, “posto isso” e “assim”). A aluna 
também consegue evitar a repetição, usando termos como “tal modalidade”, “aprendizado por 
meio virtual”

COMENTÁRIO REDAÇÃO 04
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De acordo com a mitologia grega, Narciso, conhecido por sua beleza, ao ver-se refletido no lago, apaixona-se 
por si mesmo. Desse modo, em busca desse amor impossível, ele se lançou na água e sucumbiu na própria 
imagem. Analogamente, o culto à aparência de tal personagem assemelha-se, nos dias atuais, à cultura 
das selfies – autorretratos – no espaço das redes sociais. Nesse contexto, deve-se levar em consideração a 
influência da mídia e as consequências negativas trazidas por essa nova cultura.

Em primeiro plano, é indubitável que as redes sociais, promovidas pela internet, criam a chamada “Sociedade 
do Espetáculo”. Isso se dá, pois, segundo o filósofo Guy Debord, a vida social contemporânea se reduz à 
representação, ou seja, a vivência é mediada por imagens e se desfaz na presença objetiva do indivíduo. A 
partir desse viés, infere-se que o espetáculo se torna mais atraente, uma vez que as pessoas podem ser 
quem e o que elas quiserem na internet e, então, a grande exposição e a obsessão pelas selfies demonstram 
a necessidade de fugir da realidade e viver o mundo das aparências. 

Além disso, outro ponto a ser considerado é a fragilidade das relações hodiernas. Segundo o sociólogo 
Zygmunt Bauman, na obra “Amor Líquido”, a sociedade vive a fluidez das relações, cuja principal característica 
é a efemeridade. Dessa forma, as selfies postadas, nas redes sociais, não traduzem apenas a intenção de se 
expor, mas, sim, a busca por elogios e por reconhecimentos, bem como a tentativa de estabelecer relações 
interpessoais. Consequentemente, tal situação pode causar dependência e também distúrbios emocionais, 
aumentando a sensação de solidão e baixa autoestima. 

Por tudo isso, torna-se imprescindível agir para modificar a atual cultura de selfies. Portanto, cumpre ao 
Governo Federal promover, no ensino de base, palestras com profissionais da área, como psicólogos, a fim de 
evidenciar, aos discentes, os malefícios advindos da superexposição à internet, tornando-os cidadãos críticos, 
conforme a proposta do educador Paulo Freire, na obra “Pedagogia do Oprimido”, em que defende a educação 
consciente. Assim, as pessoas conseguirão, de fato, desconstruir tal cultura narcisista.

Karina Rossi

O narcisismo e a 
cultura das selfies

REDAÇÃO 05
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O quinto texto discorre sobre um tema um pouco mais subjetivo dos que os usualmente 
cobrados pelo Enem, mas igualmente relevante em suas discussões, que tangem a exposição 
excessiva nas redes e a os limites ao uso da internet. A aluna optou por uma tese clara e 
precisa, que anuncia exatamente o projeto textual a ser desdobrado: a influência causada 
pela mídia e as consequências negativas da cultura das selfies são apresentados no primeiro 
parágrafo e discutidos ao longo do texto.

A redação tem diversos repertórios: logo na introdução, a contextualização é feita com a história 
de Narciso, personagem da mitologia grega. Na argumentação, a autora defende que a internet 
condiciona o comportamento do usuário, levando-o a desejar postar cada vez mais, embasando-
se nas reflexões do filósofo Guy Debord. Em seguida, ela relaciona as selfies frequentes à busca 
por relações sociais a partir dos conceitos do pensador Zygmunt Bauman. No último parágrafo, 
ela ainda apresenta uma ideia do educador Paulo Freire, articulada à intervenção.

No último parágrafo, os dois problemas são resolvidos por uma só intervenção, com os cinco 
elementos claros e seis detalhamentos (“no ensino de base”, “como psicólogos”, “tornando-
os cidadãos críticos”, “conforme a proposta do educador Paulo Freire”, “na obra “Pedagogia 
do Oprimido”,” “em que defende a educação consciente”). Lembre-se de que apenas um é 
necessário, mas um número maior também não irá te atrapalhar. 

Registro, gramática e ortografia foram empregados adequadamente e não há repetições viciosas, 
evitadas mais pela organização dos parágrafos do que pelo emprego de itens de retomada.

COMENTÁRIO REDAÇÃO 05
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Ao longo do período de consolidação do domínio da espécie humana sobre as demais e sobre o meio em que 
estava inserida, diversas habilidades permitiram a sua sobrevivência no ambiente hostil. Nesse contexto, 
grupos culturais desenvolveram técnicas próprias de cuidado com a saúde, estabelecendo uma relação de 
proximidade com o corpo. Entretanto, com a chegada da contemporaneidade, houve gradativa fragilização 
desse panorama, e os indivíduos adotaram expressivas práticas de automedicação, cedendo aos discursos 
produzidos acerca dos fármacos e fazendo uso excessivo destes, distanciando-se da forma harmônica com 
que povos antigos lidavam com a integridade corporal. 

Em primeiro plano, a sociedade contemporânea, induzida pelas verdades consensuais produzidas pelas 
empresas farmacêuticas através da mídia, apropriou-se indevidamente dos medicamentos e tomou para si o 
arbítrio sobre a necessidade desse uso. Dentro dessa perspectiva, assim como analisado pelo linguista Noam 
Chomsky, na teoria sobre o consenso fabricado, discursos midiáticos são absorvidos com facilidade pelo 
coletivo e, nesse processo, comportamentos são adotados como naturais. Logo, a automedicação, atualmente 
de presença significativa na nação brasileira, é produto do efeito produzido por uma estratégia de venda. 

Paralelamente, como consequência da consolidação desse comportamento, os indivíduos perderam, de fato, 
o contato próximo com a própria saúde, depositando confiança estrita nos remédios e nos procedimentos 
médicos. Com efeito, gregos e povos orientais possuíam, em tempos remotos, muito mais produtiva relação 
com o bem-estar próprio, uma vez que desenvolveram ampla consciência sobre a integridade do corpo, como 
estudado pelo filósofo francês Michel Foucault, na análise sobre o “cuidado de si”. Nesse aspecto, com o 
distanciamento dessa prática pelos indivíduos, o tratamento de doenças e a promoção de saúde passou a ser 
intermediado pelo uso abusivo de medicamentos. 

Entende-se, assim, a necessidade da busca por uma nova relação entre o bem-estar e o corpo, baseada na 
noção de autocuidado, conforme Foucault. Portanto, para a supressão da cultura de automedicação no Brasil, 
faz-se necessário que organizações da sociedade civil mobilizem campanhas no ambiente público, através da 
utilização frequente de espaços coletivos para a realização de palestras educativas que carreguem, sobretudo, 
amplo teor informacional sobre a real importância e potencial de cuidado de si, a fim de, finalmente, 
reaproximar os indivíduos da própria saúde.

Tomás Amaral

A perigosa cultura 
de automedicação
no Brasil
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Os riscos da automedicação são o tema da sexta redação, que tem como projeto a ideia de 
que os seres humanos passaram a fazer uso abusivo de remédios por causa da influência da 
mídia (“discursos produzidos sobre os fármacos”) e do afastamento de práticas tradicionais 
de cuidado com o corpo. Neste texto, a tese não está apresentada de maneira totalmente 
explícita, em dois pontos claros, mas ela é perfeitamente discernível no final do primeiro 
parágrafo.

Os dois pontos levantados são claramente desdobrados e comprovados pelo uso de dois 
repertórios: no segundo parágrafo, um conceito do pensador Noam Chomsky é apresentado 
para comprovar a influência midiática no comportamento dos expectadores. No terceiro, os 
estudos de Michel Foucault são citados para embasar a ideia de que os povos antigos tinham 
uma relação adequada de cuidados com o corpo. 

Na conclusão, a discussão é retomada e satisfatoriamente encerrada. Há apenas uma 
intervenção, contando com os cinco elementos claramente expostos.

A norma culta é perfeitamente empregada ao longo do texto, que possui boa diversidade de 
conectores (“nesse contexto”, “entretanto”, “em primeiro plano”, “dentro dessa perspectiva”, 
“logo”, “paralelamente”, “com efeito”, “nesse aspecto”, “assim” e “portanto”). A alternância de 
termos como “remédios”, “fármacos” e “medicamentos” permitiu progressão da escrita sem 
repetições viciosas. 
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Em meados do século XX, a Terceira Revolução Industrial – emergida na Europa e difundida na América – proporcionou 
avanços tecnológicos para a população em grande escala. Concomitantemente, fenômenos como a obsolescência 
programada e a ascensão da mídia publicitária foram instaurados para manter a dinâmica capitalista vigente, o que 
corroborou o aumento substancial do lixo. Desde então, urge a necessidade de superar os desafios da gestão de 
resíduos no Brasil, sendo o consumismo e a defasagem nas estruturas de descarte os principais obstáculos para se 
alcançar a sustentabilidade. 

Em primeira instância, é correto enunciar que o consumo exacerbado da população brasileira, decorrente da globalização, 
é o maior responsável pela grande produção de lixo do país. Tal cenário se apoia na ótica do pensador e escritor 
francês Guy Debord, de que o capitalismo que impera na sociedade é agressivo, ou seja, preocupa-se em criar novas 
necessidades aos indivíduos, e não suprir as existentes. Dessa forma, a prática do consumismo é fortemente estimulada 
nos cidadãos, sendo a publicidade e a obsolescência programada – prática das empresas de reduzir a vida útil dos 
produtos propositalmente – as estratégias mais utilizadas pelo sistema. Como consequência disso, o descarte de bens 
duráveis torna-se inevitável, contrariando seus reais prazos de validade e avolumando resíduos no meio ambiente.

Outrossim, cabe apontar que o Brasil não investe em estruturas adequadas para o descarte sustentável de rejeitos. 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, menos de 50% dos municípios brasileiros têm 
destinação correta do lixo. Isso significa que a maior parte dos materiais descartados vão para lixões, locais onde a 
proliferação de animais peçonhentos, vetores de doenças e a produção do gás metano, oriundo da decomposição, são 
evidentes, gerando impactos de saúde e ambientais, como o contágio da população vizinha por dengue e leptospirose 
e o agravamento do aquecimento global. Em contrapartida, algumas cidades do Japão, como exibido no documentário 
“Como esta cidade não produz lixo”, surpreendem com tecnologias capazes de tratar e reaproveitar toda a matéria dos 
resíduos, mostrando como é possível alterar a relação do homem com a natureza, tornando-a mais positiva. 

Percebe-se, portanto, que é imprescindível criar formas de mitigar essa problemática. À vista disso, o Governo Federal 
deve investir em estruturas adequadas para o descarte de resíduos. Isso pode ser feito por meio da destinação de 
verbas significativas aos municípios, que permitam a construção de locais condizentes, que separem, reaproveitem e 
destinem corretamente cada material – assim como já é feito no Japão – com o intuito de atenuar as ações antrópicas 
no meio ambiente. Ademais, cabe à escola, como ferramenta de formação cidadã, trabalhar a relação do consumo e 
ecologia, através das disciplinas Sociologia e Biologia, a fim de tornar possível um cenário em que o capitalismo e a 
sustentabilidade caminhem harmoniosamente.

Thaynara Siviero

Os desafios na gestão 
do lixo no Brasil 
contemporâneo
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Neste texto sobre gestão de resíduos, a aluna construiu seu projeto em torno dos seguintes 
problemas: o “consumismo” e a “defasagem nas estruturas de descarte”, explicitamente 
expostos na tese. 

Há um volume significativo de repertórios que foram mobilizados nesta redação: logo na 
introdução, a contextualização é feita pela alusão à Terceira Revolução Industrial, momento 
de aumento do descarte de lixo. No segundo parágrafo, a autora cita o pensador Guy Debord 
(também mobilizado na redação 5) para falar dos efeitos do capitalismo de consumo e ainda 
articula o conceito de obsolescência programada. No terceiro, há uma discussão sobre os 
problemas causados pelo lixão que englobam saberes da área da Biologia e a alusão a um 
documentário, “Como esta cidade não produz lixo”. Há, ainda, menção a dados do IBGE, 
disponíveis nos textos motivadores da proposta.

O parágrafo final possui duas intervenções, ambas completas. A primeira resolve, 
especificamente, os problemas de coleta e separação do lixo (com diversos detalhamentos 
articulados). A segunda aponta para uma solução de longo prazo, a educação ambiental.

Vocabulário, registro e ortografia são muito bem empregados e há abundante uso de 
conectores (“concomitantemente”, “desde então”, “em primeira instância”, “dessa forma”, “como 
consequência”, “outrossim”, “em contrapartida”, “portanto”, “ademais”). A repetição não ocorre 
de maneira viciosa, havendo sinônimos como “rejeitos” e “resíduos” para substituir lixo e uma 
organização textual que permite a progressão da escrita sem recorrência constante às palavras-
chave do tema.
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O filme “O Contador de Histórias” retrata a vida de Roberto Carlos Ramos, um menino que durante o Regime Militar 
brasileiro foi levado até a FEBEM, instituição de recolhimento de menores, onde passou por terríveis situações 
devido aos seus comportamentos incomuns; porém, após ter sido adotado por uma pedagoga francesa, teve 
seu destino alterado e hoje é um ícone que inspira a luta pela garantia de uma família a todas as crianças. Nesse 
quesito, o Brasil enfrenta diversas dificuldades que impedem garantir o sucesso das campanhas adotivas. A partir 
disso, cotidianamente, a nação convive entre dois polos: opções por particularidades nas crianças vindas dos 
posicionamentos dos pais e a carência de ações do Estado que garantam a eficiência do sistema de adoção. 

Em primeira análise, é importante ressaltar que o fato das opções por características específicas nos adotados 
contribui diretamente para dificultar o objetivo de cada um deles possuir um lar. Esse cenário é comprovado pelo 
cenário reportado pela Folha de São Paulo, que afirma existir mais pessoas interessadas em adotar do que crianças 
em abrigos. Dessa forma, pode-se perceber que grande parte dessa realidade ainda persiste, visto que os possíveis 
pais preferem, na maioria das vezes, um filho ou filha de pele branca e com pouca idade. Contudo, 81% dos abrigados 
têm mais de 5 anos e, consequentemente, acabam passando toda a sua infância e adolescência sem a presença de 
uma estrutura familiar. 

Ademais, outro empecilho que fragiliza o sistema de adoção brasileiro é a falta de medidas eficazes, vindas do 
governo, que visam cumprir seu dever de garantir a proteção e a qualidade dos mais novos. Com isso, o país convive 
com uma esfera de problemas que são resultados desse posicionamento. A ausência de medidas preventivas com 
os filhos de pais que estão em tratamento devido à dependência ou detidos acarreta muito sofrimento e traumas 
para eles. Desse modo, fica claro que essa parte da sociedade precisa urgentemente ser alvo de prioridade pelas 
autoridades, que devem sair da posição de negligentes e buscar evitar que tais problemas aconteçam, já que a vida 
de várias pessoas pode tomar diferentes rotas através do posicionamento dos governantes. 

Portanto, visando promover novas oportunidades para os abrigados, a exemplo de Roberto Carlos Ramos, deve-se 
focar em resolver esses impasses que hoje o país enfrenta. Para tanto, o governo deve realizar projetos, inspirados 
nas campanhas adotivas do Paraná, onde esse sistema alcançou grande sucesso, por meio de palestras sobre adoção 
tardia para os futuros pais, além de tomar uma postura preventiva e mais cautelosa, visando planejamento e uma 
estrutura suficiente para proporcionar uma vida digna tanto para os abandonados, desde recém-nascidos, quanto 
para os filhos de pais sem condições de tutoria em determinado momento. Assim, o Brasil estará cumprindo com sua 
responsabilidade de zelar por todos os seus cidadãos. 

Aline Andrade

Adoção: como 
garantir a todas as 
crianças o direito a 
uma família no Brasil
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O texto 8, sobre o tema da adoção, tem um projeto claramente explícito no primeiro parágrafo: há pouca 
adesão da população ao ato por “opções por particularidades nas crianças” e “carência de ações do Estado”. 
Essas duas linhas de argumentação são iniciadas pela construção “a nação convive entre dois polos:”, de 
modo que fica evidente ao leitor o caminho textual a ser percorrido, que é satisfatoriamente desdobrado 
nos parágrafos subsequentes.

Em termos de argumentação, a aluna emprega apenas dois repertórios socioculturais: a história de 
Roberto Carlos Ramos na introdução e as medidas no Paraná na conclusão. Os dados apresentados no 
segundo parágrafo, retirados da Folha de São Paulo, estavam presentes nos textos motivadores. Perceba 
duas coisas importantes aqui: 1) você pode usar informações retiradas do material disponível na prova, 
desde que não copie trechos e use suas próprias palavras; 2) mesmo tendo bem menos conhecimentos 
de mundo que a redação 7, por exemplo, este texto também recebe a nota máxima, pois somente um 
repertório sociocultural é obrigatório no Enem. Assim, no segundo parágrafo, ela discute a preferência 
dos adotantes a partir dos dados e, no terceiro, a falta de ações do Estado a partir de repertório pessoal.

Na conclusão, há duas intervenções articuladas uma à outra (“realizar projetos” e “tomar uma postura 
preventiva e mais cautelosa”) e presença dos cinco elementos fundamentais para uma proposta 
completa, com, inclusive, vários detalhamentos. A redação termina com referência à introdução, fechando 
perfeitamente a linha argumentativa.

Norma culta e coesão textual estão excelentes, com emprego de conectores diversificados ao longo do 
texto (“porém”, “a partir disso”, “em primeira análise”, “dessa forma”, “ademais”, “com isso”, “desse modo”, 
“já que”, “portanto”, “para tanto” e “assim”). Houve uso muito produtivo de recursos para evitar a repetição: 
como “adoção” não possui um sinônimo perfeito, foram empregadas expressões como “garantia de uma 
família”, “possuir um lar” e “promover novas oportunidades para os abrigados”, facultando a ausência de 
repetições viciosas.
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Os povos nativos do Brasil constituem uma parte fundamental da formação nacional e desde o período das 
Grandes Navegações sofreram com a violência e a perseguição a suas culturas. Sabe-se que a colonização 
portuguesa da América, no século XVI, foi marcada pela escravização da mão de obra indígena, o que levou 
à diminuição dessa parcela da população devido às agressões sofridas. Além disso, o eurocentrismo imposto 
fez com que inúmeros costumes e tradições fossem anuladas. Dentro dessa perspectiva, os acontecimentos 
históricos fizeram com que o desrespeito e a desvalorização do índio se perpetuassem na contemporaneidade, 
fazendo-se necessárias medidas para combater tal problemática.

Em primeira análise, deve-se ressaltar a importância do povo nativo para a constituição da identidade nacional. 
Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, a matriz étnica do Brasil é composta pela mestiçagem entre brancos, 
negros e índios, porém, a vertente europeia se sobrepôs às demais de forma violenta e opressora, fazendo 
com que parte da cultura brasileira fosse subjugada. Dessa maneira, a sociedade não legitima as heranças 
e os valores deixados por esses povos, o que também dificulta a compreensão sobre sua relevância e a 
necessidade das lutas indígenas por direitos mais justos. 

Consequentemente, as reivindicações desse grupo são negligenciadas e a situação de vida deles é dificultada. 
A Constituição de 1988 prevê a demarcação de terras indígenas, visando à manutenção das tradições e o bem-
estar nas comunidades, contudo, devido à atual expansão do agronegócio, as propriedades ocupadas pelos 
povos autóctones têm sido invadidas por fazendeiros, conforme anunciado ao longo do ano pela “Folha de 
São Paulo”. Com isso, parte da cultura desses indivíduos se perde, uma vez que o próprio espaço geográfico é 
elemento fundamental para a sobrevivência dos costumes. 

Portanto, sabendo que a matriz étnica indígena é parte importante da formação brasileira, são necessárias 
medidas no que tange à maior proteção e valorização desses povos. Nesse viés, cabe ao Ministério da Família 
e Direitos Humanos e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) assegurar a ocupação devida das terras, por meio 
de maior fiscalização das áreas habitadas e também da demarcação de mais regiões, pois esse é um direito 
constitucional básico, a fim de garantir que as tribos tenham seu espaço de pertencimento. Finalmente, 
as escolas devem realizar estudos mais profundos sobre as heranças indígenas, para que se promova a 
valorização de tais povos.

Rafaela Nery

A importância de 
respeitar as terras e 
culturas indígenas 
brasileiras
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O texto 9 versa sobre a temática dos povos indígenas brasileiros. O projeto é muito bem 
anunciado logo no primeiro parágrafo: os autóctones sofrem agressões e desrespeito desde a 
colonização e têm sua cultura desvalorizada e apagada. A tese é mais longa do que na maioria 
dos outros textos e aponta claramente o caminho de leitura.

O repertório é bem empregado em diversas partes do texto: na introdução, a menção ao 
processo de colonização contextualiza adequadamente o tema. No segundo parágrafo, a aluna 
recorre ao pensador Darcy Ribeiro para argumentar sobre a subjugação da população indígena 
no Brasil. No terceiro, a referência às invasões de terras noticiadas pela Folha comprova o 
desrespeito ao espaço e à cultura dos autóctones. O trecho da Constituição que define os 
direitos dos povos originários no país estava disponível nos textos motivadores.

O parágrafo final fecha com clareza a discussão e tem duas propostas, resolvendo os dois 
problemas, uma completa e outra incompleta. A primeira, com cinco elementos, tem, inclusive, 
dois meios: “maior fiscalização das áreas habitadas” e “demarcação de mais regiões”; já a 
segunda tem apenas agente, ação e efeito. 

A norma culta é adequadamente utilizada ao longo de todo o texto. A conexão é feita com 
uso de diversos conectores (“além disso”, “dentro dessa perspectiva”, “em primeira análise”, 
“porém”, “dessa maneira”, “consequentemente”, “contudo”, “com isso”, “portanto”, “nesse viés”, 
“finalmente”) 
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O filósofo francês Jean Jacques Rousseau postula que o homem, em seu estado de natureza, é genuinamente 
bom, mas a sociedade o corrompe, de modo a aumentar cada vez mais os conflitos sociais. Nesse sentido, no 
Brasil contemporâneo, a ineficiência estatal quanto à proteção populacional é responsável pelo crescimento 
da violência. Seja no espaço rural, seja no espaço urbano, o armamento da população é, atualmente, o melhor 
caminho para garantir a segurança no país. 

A princípio, é necessário ressaltar que, devido à distância entre o campo e o perímetro de cobertura policial, o 
primeiro é mais vulnerável no que tange a assaltos e demais conflitos. Com efeito, não há amparo civil-militar 
rápido às ocorrências rurais, de forma que a proteção estatal aos indivíduos que lá residem é extremamente 
falha. Por conseguinte, é evidente que a legalização da posse e do porte de armas é a melhor maneira de 
levar segurança ao campo, uma vez que, assim, os cidadãos poderão defender-se até a chegada de ajuda 
policial. Um exemplo disso é o filme brasileiro “Bacurau”, no qual uma comunidade pernambucana resiste a 
uma tentativa de massacre ao ter acesso a armas de fogo e, logo, sobreviveu protegendo-se. 

Já na área urbana, o aumento da violência é exponencial, enquanto o zelo do Estado pela integridade física do 
cidadão tem crescimento irrisório. Nesse contexto, dois dos direitos naturais do homem, de acordo com o filósofo 
contratualista John Locke, são violados: a vida e a liberdade. Partindo do pressuposto de que a criminalidade 
gera insegurança e mortes, sua perpetuação cerceia tanto a liberdade individual, quanto a vida. Sendo assim, 
cabe ao terceiro direito postulado por Locke, a propriedade, promover a garantia dos outros, no caso, através da 
legalização da posse de armas, para que o homem possa conviver harmoniosamente em sociedade sem atacar 
e sem ser atacado. Portanto, o armamento civil configura-se como uma forma de suprir a deficiência do Estado 
quanto à promoção de segurança social, conferindo a inalienabilidade dos direitos do cidadão.

Visto isso, algumas medidas são imprescindíveis para que a legalização da posse e do porte de armas seja 
plenamente estruturada, priorizando a segurança coletiva. Primeiramente, cabe à Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) exigir certificação de residência rural distante de policiamento àqueles que desejarem armar-se 
no campo a fim de zelar pela proteção da comunidade. Por fim, os departamentos de polícia municipais devem 
regulamentar a posse nas cidades, por meio da realização de testes e cursos, psicológicos e manuais, a todos 
que solicitarem posse e porte de armas, com o fito de impedir que o homem seja corrompido pela sociedade e 
cometa crimes com o respaldo legal do armamento.

Maria Antônia Barra

Armamento da 
população em questão 
no Brasil: caminhos 
para garantir maior 
segurança
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O último texto desta coletânea, sobre o tema “armamento”, inicia-se com um projeto claro 
logo no primeiro parágrafo: a aluna se coloca a favor da legalização da posse de armas, a ser 
discutidas em dois âmbitos, como visto em “seja no espaço rural, seja no espaço urbano”. Nos 
parágrafos seguintes, campo e cidade são desdobrados adequadamente.

O repertório utilizado é diversificado e aparece em várias partes do texto. Na introdução, há 
referência ao pensamento de Rousseau para contextualizar a discussão em torno da maldade 
humana. No segundo parágrafo, a autora argumenta a respeito da distância das áreas rurais do 
perímetro de policiamento e alude ao filme Bacurau para comprovar a importância do direito 
ao armamento por populações em locais remotos. No terceiro, ela cita o pensamento de John 
Locke para defender o direito de cada um de proteger a própria vida. 

A intervenção tem duas propostas que concluem precisamente os problemas do texto: 
a primeira, incompleta, direciona a resolução da posse de armas rural. A segunda, com 
cinco elementos, resolve a questão da posse em área urbana. Retoma-se com clareza o fio 
argumentativo para fechar o texto.

Em termos de norma culta, o texto cumpre todos os requisitos e não possui nenhum erro. 
Na coesão, há uso substancial de conectores em várias partes da redação (“nesse sentido”, 
“a princípio”, “com efeito”, “por conseguinte”, “uma vez que”, “nesse contexto”, “sendo 
assim”, “portanto”, “visto isso”, “primeiramente” e “por fim”). Não houve repetições viciosas, 
principalmente por causa da maneira de se organizar o texto, que permitiu distância segura 
entre os termos e não exigiu retomadas excessivas.
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Se você gostou das redações e dos comentários deste 
E-book, se liga só:

Ao longo do ano, vamos lançar mais cinco livros 
comentando as redações, mas, diferente deste que você 
acabou de ler, eles serão mais profundos e específicos: 
cada um deles fará comentários sobre uma competência, 
cobrindo todos os critérios estabelecidos pelo Enem. 
Se você quiser recebê-los, assine a nossa Newsletter e 
tenha em seu e-mail os melhores e-books de redação!

Você gostou dos pensadores e dos repertórios usados 
ao longo dessas redações? Então, venha fazer nosso 
curso online! Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Sergio Buarque 
de Holanda, Milton Santos, Foucault, Bauman, Habermas, 
Kant, Locke e muitos outros nomes estão presentes nas 
nossas aulas. Cola logo com a gente! 

E aí, o que 
você achou 

do nosso 
E-book?
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https://casaderedacao.com.br/nossos-cursos/
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