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MÓDULO 2 – COMO LER, COMPREENDER O PONTO DE VISTA 
DA PROPOSTA E ESCREVER SOBRE QUALQUER TEMA

Se você já fez ou está estudando para fazer o ENEM, certamente percebeu que uma das 

grandes dificuldades desse processo seletivo é a escrita da redação. De acordo com Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no ano de 2018, dos 

5.513.747 participantes confirmados, 55 obtiveram a nota máxima e 112.559 (2,73%) zeraram a 

prova dissertativa. Os principais motivos para nota zero no Enem 2018 foram: redações em 

branco (1,12%), fuga ao tema (0,77%) e cópia do texto motivador (0,36%). Diante desses dados, 

queremos que você reflita: por que a prova de redação ainda é um grande obstáculo para a 

maioria dos participantes?

Diante disso, você pode pensar que “escrever muito é difícil”, porém, desde já, adiantamos 

para você que o primeiro passo para o seu objetivo deve ser esquecer essa concepção! Isso 

mesmo, esquecer. Saiba que você escreve todos os dias e tem contato com diversos textos em 

todas as situações do seu cotidiano, a grande diferença é que o ENEM requer conhecimentos 

específicos acerca dos textos utilizados como base e acerca da escrita da redação. É aqui que entra 

a nossa ajuda, vamos tentar mostrar para você alguns caminhos que vão te ajudar no processo 

seletivo e no grande objetivo de tirar a nota máxima (vamos pensar positivo, tá?!). 

A prova de redação exige do participante a produção de um texto em prosa, do tipo 

dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. 

Assim, você deve partir de um tema para desenvolver uma tese - uma opinião a respeito do tema 

proposto -, apoiando-se em argumentos consistentes e estruturados para, por fim, propor uma 

intervenção social ao problema apresentado. 

TEMA TESE ARGUMENTOS PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO 

Como você pode ver, o ponto de partida para a escrita da redação é o tema, por isso é 

importante compreendê-lo e identificar nos textos motivacionais elementos que podem auxiliá-

lo a traçar uma linha de pensamento. Se o participante tiver uma compreensão inadequada do 

tema, há o risco de zerar a prova por fuga à proposta e, se o participante não entender o papel dos 

textos motivacionais, há o risco de zerar por copiar em vez de abstrair apenas o necessário. Veja o 

que diz a Competência 2 da matriz de referência para redação do ENEM:



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. (Inep; MEC, 2018, p. 13)

Para essa competência, algumas recomendações são feitas na cartilha do participante 

elaborada pelo Inep, em parceria com o MEC, veja:

· Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para compreender bem 
o que está sendo solicitado.

· Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque foram 
apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema.

· Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que eles foram apresentados 
apenas para despertar seus conhecimentos sobre o tema. Além disso, a recorrência de 
cópia é avaliada negativamente e fará com que seu texto tenha uma pontuação mais 
baixa.

· Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da discussão, isto é, para 
decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo.

· Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está 
atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser usadas 
de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito 
bem definido: ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que essas informações 
devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações soltas no 
texto, por mais variadas e interessantes, perdem sua relevância quando não associadas à 
defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto.

· Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar 
do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, 
duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento ao tema.

(Inep;MEC, 2018, p. 13)

 O desenvolvimento do seu texto deve levar em consideração a delimitação do recorte 
temático, ou seja, os aspectos delimitados diante de um assunto mais abrangente. Por exemplo, 
veja abaixo a proposta de redação para o ano de 2018:

O tema foi "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na 

internet" e sobre esse tema havia inúmeros caminhos que poderiam ser percorridos, logo, era 

importante que o participante fizesse o recorte temático e selecionasse quais aspectos seriam 

abordados para que não se perdesse diante de tantas possibilidades. Para isso, os textos de apoio 

auxiliam na compreensão do que está sendo solicitado e no direcionamento, mas importante que 

a sua redação não se limite a eles. Veja a seguir o Texto I, utilizado como texto motivador da 

proposta citada:



O texto é uma adaptação de um artigo de opinião, escrito por Daniel Verdú, e retrata uma 

questão que gira em torno dos algoritmos utilizados em sistemas de busca. De forma geral, a 

ideia principal colocada pelo autor é que os conteúdos disponibilizados para o nosso acesso não 

são direcionados a nós por acaso, mas sim por meio de um algoritmo, o qual traça um perfil do 

usuário baseado em seu banco de dados. Assim, todo um universo digital daquilo que 

consumimos na internet (aplicativos, sites, redes sociais, etc.) é construído por meio desses 

algoritmos, nos dando a falsa sensação de liberdade de escolha, pois as nossas escolhas são feitas 

dentro de determinadas opções que já foram filtradas pelos algoritmos. É importante atentar 

para o trecho que diz essa filtragem pode “moldar nossa maneira de pensar”, pois o autor busca 

trazer uma reflexão para dois aspectos do tema: manipulação e controle de dados. Além disso, 

podemos destacar algumas palavras-chave para nos ajudar a lembrar dos pontos principais do 

texto, por exemplo: “cérebro artificial”, “algoritmo” e “filtragem de informação”. Vejamos, 

agora, o que traz o Texto II e o Texto III:

O Texto II também é uma adaptação de um artigo de opinião, escrito por Pepe Escobar, o 

qual retrata aspectos similares ao texto anterior, com uma ênfase técnica ao funcionamento dos 

algoritmos no processamento das informações, atentando novamente para o poder desses 

algoritmos na escolha de conteúdos a serem acessados na internet. Algumas palavras-chave 

podem ser destacadas, como “filtragem de dados”, “controle” e “algoritmo” e, qualquer 

semelhança com o Texto I, não é coincidência. Você deve estar atento ao caminho delineado 

para atender à proposta. Quanto ao Texto III, trata-se de dados de uma pesquisa do IBGE, 

realizada em 2016, acerca da utilização da internet. Esses dados são importantes para constatar 

que o número de usuários utilizando a internet no Brasil é grande, logo, as questões retratadas 

nos Textos I e II, atingem a maioria da população. Vejamos a seguir o que diz o Texto IV:



O Texto IV também é a adaptação de um artigo de opinião, escrito por Tom Chatfield, e 

ressalta os pontos já abordados pelos textos anteriores, com uma ênfase no poder de tomar 

decisões. O autor destaca que quando você é um usuário consciente da utilização dos algoritmos 

para filtrar informações e desse poder de manipulação, você é mais capaz de tomar decisões, tais 

como “acessar” ou “não acessar”, “aceitar” ou “recusar”, no entanto, se você não tem essa 

consciência, as chances do seu acesso online ser moldado pelo controle de informações são 

maiores.

A partir da compreensão dos textos motivacionais fica mais fácil entender o tema e o que a 

proposta espera do participante e, assim, emitir uma opinião sobre o assunto, se posicionando 

sobre esses fatos - é a opinião formulada por você que consistirá no desenvolvimento da tese da 

sua redação, a qual será sustentada por meio de argumentos. 

No ano de 2018, o termo fakenews ganhou bastante popularidade e destaque por enfatizar o 

poder de manipulação das notícias, principalmente na internet, então muitos participantes 

abordaram apenas as fakenews em seus textos. Sabe qual foi o grande problema? A proposta 

exigia que os participantes fossem além, considerando falar não apenas da manipulação na 

internet, mas na forma como os algoritmos exercem grande influência nessa manipulação. 

Também não era suficiente abordar somente o impacto da internet na vida das pessoas. 

Portanto, ressaltamos a importância de analisar cuidadosamente cada um dos textos 

motivacionais e buscar o entrelaçamento desses textos, pois o ponto-chave da proposta está em 

estabelecer essa relação.

Como discutimos, é a partir dos textos motivacionais que você irá definir o caminho a ser 

percorrido no desenvolvimento da sua tese, porém é importante salientar que você não deve se 

restringir ao que é trazido por eles. O ENEM busca valorizar os conhecimentos socioculturais 

adquiridos pelos participantes durante a sua formação e a prova dissertativa é mais um dos 

momentos para colocá-los em prática. Em busca de complementar sua argumentação, o 

participante pode utilizar-se de leis, aspectos sociais e culturais, assim como livros, filmes e 

músicas que abordem o tema. O importante é haver uma articulação entre tese, argumentos e 

proposta de intervenção, a fim de que todas as informações se conectem com o tema proposto. 

Vamos exercitar?

1. Identifique a possível tese (ideia defendida) nos textos a seguir:

Texto 1:

A relação entre empregador e empregado

(Julio de Paula)



A relação entre contratante e contratado tem que ter o respeito mútuo, o zelo e o cuidado especial no que 

diz respeito à dignidade do contratado, do colaborador. Como também o empregador tem que ter uma postura de 

um verdadeiro líder, de autoridade e não autoritário, carrasco, inflexível. Este tem que saber se impor, dialogar, ser 

diplomata muitas vezes e que a sua autoridade seja respeitada, acolhida por todos em função do respeito, que o 

diálogo entre as relações empregador e empregado seja antes de tudo harmônica.
Disponível em: http://geracaoempreende.com.br/v2/assuntos/gestao/a-relacao-entre-empregador-e-empregado/. 

Acesso em: 26/05/19.

Que tese você pode identificar nesse texto? Qual a ideia principal? 

A relação entre contratante e contratado tem que ter o respeito mútuo, o zelo e o cuidado especial no que 

diz respeito à dignidade do contratado, do colaborador.

É possível que o texto motivador também traga uma antítese, ou seja, apresente uma 

ideia que se contraponha ao tema.

Texto 2:

Disponível em: h�ps://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-
sobre-interpretacao-texto-nas-�rinhas-mafalda.htm. Acesso em: 26/05/19.

Que antítese você pode identificar no texto 2 em relação ao texto 1? Qual a ideia oposta ela apresenta?

As relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários também podem ser injustas, prevalecendo a vontade do 

empregador.

Vamos revisar?

Texto 3:

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as 

pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. (Nelson Mandela)

Disponível em: . Acesso em: 26/05/19.https://www.pensador.com/poesia_sobre_o_racismo/

Que tese você pode identificar nesse texto? Qual a ideia principal?

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião.

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm
https://www.pensador.com/poesia_sobre_o_racismo/


Texto 4: 

Disponível em: https://www.gerarmemes.com.br/meme/674283-geral-tomando-sol-pra-ficar-
da-nossa-cor. Acesso em 27/05/19.

Qual antítese você pode identificar no texto 4 em relação ao texto 3? Qual a ideia oposta ela 

apresenta?

O preconceito racial ainda não acabou apesar das pessoas desejarem ter uma pele bronzeada.

A partir das teses e antíteses podemos avaliar criticamente o “problema” apresentado e 

escolher os argumentos para defender ou criticar a ideia. 

Argumentos

Mas o que são argumentos?

São ideias lógicas que tem relação entre si e objetivam 

convencer alguém de algo, ou resolver certo problema ou dúvida. 

O formato da prova ENEM já fornece ao aluno pelo menos 

três opções de fontes de dados para retirar seus argumentos?

1- Repertório pessoal

2- Texto motivador

3- Repertório sociocultural

O repertório pessoal é aquele que você vivenciou em algum momento da sua vida, em 

discussões na escola, no seu convívio familiar ou entre amigos. Deve-se ter o cuidado para não 

emitir uma opinião pessoal muito enfática, pois esse tipo de texto não permite individualizações. 

Exemplos:

Eu acho que devemos ter mais educação para o Brasil crescer, pois eu li na escola que outros 

países se desenvolveram assim.

Diante de experiências bem-sucedidas desenvolvidas em países como, Japão e Canadá, é 

relevante apontar o investimento em educação como uma estratégia para ampliar o crescimento 

https://www.gerarmemes.com.br/meme/674283-geral-tomando-sol-pra-ficar-da-nossa-cor
https://www.gerarmemes.com.br/meme/674283-geral-tomando-sol-pra-ficar-da-nossa-cor


cultural e econômico do Brasil. 

Os textos motivadores vistos inicialmente neste módulo permitem que você possa 

coletar as idéias, teses e antíteses sugeridas para a escrita do texto, entretanto deve-se ter atenção 

para não copiar esses textos na sua redação final, pois a banca pode julgar seus argumentos 

insuficientes, se você apenas replicar as informações fornecidas pelos textos motivadores.

  O repertório sociocultural é a principal fonte de argumentos que você deve utilizar. 

Esse repertório é composto pelas notícias no mundo e na sociedade, informações estatísticas, 

dados apontados por autores de destaque da área temática, que apoiem ou fundamentem sua 

opinião. Conhecimentos de outras áreas, como da História, da Filosofia, da Sociologia e da 

Biologia, a exemplo, podem ser utilizados de modo a cumprir o que a Competência 2 sustenta, 

conforme vimos acima,

Com base nessas etapas que orientam a leitura da proposta e a seleção de argumentos, 

você produzirá um texto problematizador e, assim, poderá construir uma proposta de 

intervenção coerente com os argumentos desenvolvidos na redação.

Vamos praticar?

TEMA TESE ARGUMENTOS PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO 

Identifique a sequência acima nos textos apresentados a seguir e faça um esboço da sua proposta 

de intervenção.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

             Maria Gomes é um exemplo dos traumas que a violência doméstica pode causar. Ela 

sofreu durante 20 anos e conta que já passou momentos difíceis na luta para superar o trauma, 

mas não se arrepende de ter denunciado. "Não tenha medo! Enfrente a sociedade, mesmo se 

alguém rir, mesmo que alguém fale. Enfrente, sem vergonha", disse. 

           Nos cinco primeiros meses deste ano foram registrados 232 atendimentos relacionados à 

violência contra a mulher na Defensoria Pública do Estado. Em 2015, o número não passou de 

142. Só que os órgãos de proteção acreditam que a quantidade de casos é ainda maior.

           A Defensoria registrou 51 atendimentos somente em maio deste ano. O número é duas 

vezes maior que o registrado no mesmo mês de 2015. A quantidade de casos cresceu, mas a rede 

de assistência ainda é pequena. São 12 delegacias especializadas para atender os 139 municípios 

do estado.



          Porém, a denúncia pode ser feita em qualquer outra delegacia ou em instituições que 

fazem parte da rede de apoio à mulher. "Ela [mulher] pode ir no Ministério Público, na delegacia, 

na Defensoria e Tribunal de Justiça. Em qualquer lugar ela pode se encaminhar narrando a 

necessidade da proteção e será encaminhada ao órgão competente", explicou a defensora 

pública Elydia Monteiro. "Culturalmente, o entendimento é de que as mulheres podem ser 

agredidas e violadas. Muitas delas sequer se reconhecem nessa situação", afirmou.
Disponível em: h�p://g1.globo.com/to/tocan�ns/no�cia/2016/07/defensoria-registra-

crescimento-nos-casos-de-violencia-contra-mulher.html. Acesso: 29/05/2019.

TEXTO 2

Disponível em: h�ps://www.cmjornal.pt/mul�media/graficos/detalhe/violencia-domes�ca-
mata-25-mulheres-em-2018. Acesso em 29/05/2019.

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/07/defensoria-registra-crescimento-nos-casos-de-violencia-contra-mulher.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/07/defensoria-registra-crescimento-nos-casos-de-violencia-contra-mulher.html
https://www.cmjornal.pt/multimedia/graficos/detalhe/violencia-domestica-mata-25-mulheres-em-2018
https://www.cmjornal.pt/multimedia/graficos/detalhe/violencia-domestica-mata-25-mulheres-em-2018


TEXTO 3

Disponível em: . Acesso: www.gerarmemes.com.br/meme/676791-ele-me-bate-mas-ele-me-ama
29/05/19

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo m modalidade escrita formal da 

língua portuguesa sobre o tema “As diversas tipificações de violência contra a mulher”, 

apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

Revisando... 

E então, ficou fácil agora montar sua proposta de intervenção? 

Lembrando que o tema pode vir numa ideia proposta no texto (tese) ou a 

partir de algo oposto ao texto (antítese). Você precisará de bons argumentos 

para defender seu ponto de vista, seja para discordar ou concordar com os 

textos motivadores apresentados. Sua base para convencer o leitor pode vir 

da argumentação de pelo menos três opções de fontes de dados: 1- 

Repertório pessoal; 2- Texto motivador e 3 - Repertório sociocultural que serão utilizados na 

criação de uma proposta de intervenção. 

http://www.gerarmemes.com.br/meme/676791-ele-me-bate-mas-ele-me-ama
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