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prova de redação do Enem, em primeiro lugar, é uma prova de leitura, ou seja, tem a
vantagem na redação o candidato que sabe ler devidamente o tema, o comando da prova,
isso já facilita muito o trabalho do candidato. No entanto, é preciso aplicar alguns “bizus”
nessa leitura, vejamos o tema do ano passado como exemplo:
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edaçã

Acompanhe as aulas ao vivo de redação
e preencha todo o seu e-book.

Lendo o tema em fatias (fragmentando o que o tema faz):

Comentário:

redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema “Desaﬁos para a formação educacional de
surdos no Brasil”

Comentário:

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos
humanos.

Comentário:

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

Comentário:
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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
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edaçã
Observe agora as introduções
a seguir e veriﬁque se estão
dentro do tema pedido:

As pessoas com deﬁciência são amparadas pela Lei de Diretrizes e Bases educacionais e pela
Constituição de 88, mas apesar do que está escrito na lei, ainda estamos longe de concretizar o que é
estabelecido. Sendo assim, os deﬁcientes encontram sérios problemas para se inserirem no ambiente
educacional brasileiro.

Comentário:
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Comentário:

Outro exemplo
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edaçã

Mais um
exemplo

A formação educacional de surdos encontra, no Brasil, uma série de empecilhos. Essa tese pode ser
comprovada por meio de dados divulgados pelo Inep, os quais apontam que o número de surdos
matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Nesse sentido,
algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito
à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação
como um direito social de todo o cidadão brasileiro.

Comentário:

E mais
outro...

Em outras palavras, perceba o que há no parágrafo ideal:

+

=
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Comentário:
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Então, ao fazer a leitura do tema, da próxima vez, faça assim:

A leitura devida é o principal
passo para que a redação seja bem
elaborada, reﬁro-me não só à
leitura de modo geral para
melhorar o seu repertório de
informações, mas à leitura dos
textos motivadores, e, sobretudo
do TEMA da redação.
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O que é tangenciar um tema?

Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial,
realizada somente nos limites do assunto mais amplo a que o tema
está vinculado, que deixa em segundo plano a discussão em torno do
eixo temático objetivamente proposto.
(REDAÇÃO NO ENEM 2016 CARTILHA DO PARTICIPANTE, pág. 17)

Comentário:
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Embora você já tenha ﬁcado ciente de uma
importante dica: saber ler, é preciso ainda evitar um
problema muito comum no momento em que se
redige a redação: a empolgação com o assunto, e não
com o tema. Entretanto, um aviso importante: sua
prova não quer que você ﬁque restrito meramente à
discussão de um assunto, haverá, pois, um limite para
tratar desse assunto, o que denominamos de
delimitação do tema.
Delimitar um aspecto acerca do tema solicitado é
importante para uma boa abordagem do assunto, em
outras palavras, a prova não quer meramente uma
discussão a respeito, de por exemplo, educação, quer
uma discussão a respeito da educação de estudantes
surdos, e no caso do Enem do ano passado, que
ocorre no Brasil. Outro exemplo, uma prova de
redação não quer meramente uma discussão em
torno da violência, mas de uma violência contra a
mulher, e ainda restrita ao Brasil (discussão que
faremos mais à frente referente ao tema do Enem
2015).
Caso o aluno ﬁque restrito ao assunto ao fazer a
redação, ele poderá incorrer em um erro grave que é
o de fugir parcialmente do que é solicitado. Na
cartilha do participante, isso é explicado de outra
forma, eles chamam de tangenciar o tema, vejamos:

6

Tangenciar o tema, portanto, é prejudicar a correção por
completo de seu texto, aﬁnal, você estará desrespeitando a
principal competência de sua prova, a competência 2, observe:
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.
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Comentário:

7

Atividade de leitura e de compreensão temática.
Leia com atenção o tema abaixo feito para esta atividade:

Texto ii

textos motivadores
Texto I
Neste ﬁnal de século, assistimos no Brasil a um verdadeiro "boom" de idosos. A faixa
etária de 60 anos ou mais é a que mais cresce em termos proporcionais. Segundo as
projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025, a
população de idosos no país crescerá 16 vezes contra 5 vezes da população total, o que
nos colocará em termos absolutos com a sexta população de idosos do mundo, isto é,
com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Este crescimento
populacional é o mais acelerado no mundo e só comparável ao do México e Nigéria. O
crescimento demográﬁco da população brasileira na faixa etária de mais de 60 anos
tem sido motivo de grande interesse por parte dos estudiosos da terceira idade em
vários países do mundo. A tabela a seguir mostra as mudanças que estão acontecendo
nos países que terão 16 milhões ou mais de indivíduos com 60 anos ou mais no ano
2025, comparadas com as populações da mesma faixa etária em 1950.

Texto Iii
Idoso é uma pessoa considerada de terceira idade. A Organização Mundial da Saúde
classiﬁca cronologicamente como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em
países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade em países em desenvolvimento. A
verdade é que depois de tantos anos de lutas e vivências, o idoso é um anônimo e a
sociedade não lhe dá o menor espaço para mostrar a sua sabedoria adquirida ao longo
da vida. Inclusive no mercado de trabalho, grande parte das empresas demonstram
diariamente considerá-los inúteis.
https://prezi.com/zsqabjr69-oy/a-importancia-do-idoso-para-a-sociedade/

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema: “A importância da valorização
do idoso na sociedade brasileira”, apresentando proposta de intervenção social que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_exibe1.asp?cod_noticia=91
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proposta de redação
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atividade

Identiﬁque o assunto proposto acima e a delimitação do tema solicitado:
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Treine uma introdução adequada ao tema solicitado acima::
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temas para treinar

textos motivadores
Texto I
Mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do
perímetro urbano. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida pela própria
cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer seu direito de ir e vir
livremente, de forma rápida e eﬁciente. O cidade deve disponibilizar a infraestrutura e
as ferramentas para essa movimentação, com transporte público viário, ferroviário e
ﬂuvial com sistemas inteligentes. Além disso, as condições com o ﬁm de facilitar o
transporte individual por meio de automóveis ou veículos movidos à tração humana
também devem ser providos peãs autoridades urbanas.
A mobilidade urbana sustentável são os esforços para realizar todas essas ações
minimizando os impactos ambientais, que englobam questões como a poluição visual,
sonoro e do ar. Este é o grande desaﬁo das megalópoles modernas, que tiveram um
crescimento desordenado e não planejado, causando o caos urbano que
acompanhamos diariamente em muitas cidades do Brasil. Somente na última década, a
frota de automóveis do país aumento 120% atingindo a marca de quase 70 milhões de
https://mobilidadehumana.wordpress.com/2012/10/24/aﬁnal-o-que-e-mobilidade-urbana/
veículos.
Texto Ii
O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do
tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem
sempre lotados, às condições ruins dos carros e à baixa qualidade dos serviços
prestados. Tais problemas somaram-se à insatisfação popular com o aumento das
passagens de ônibus em algumas capitais do Brasil nas últimas semanas, o que
culminou em uma série de protestos que vem sendo realizada na maior parte das
capitais estaduais.
A insatisfação da população com o transporte coletivo nas cidades brasileiras, no
entanto, não é uma questão recente. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa

http://brasilescola.uol.com.br/geograﬁa/problemas-no-transporte-publico.htm

texto iii

Fonte: http://viatrolebus.com.br/2014/07/pesquisa-mostra-que-maioria-do-deslocamentos-em-sp-sao-no-transporte-publico/

proposta de redação
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema: “Precariedade do transporte
público brasileiro em questão”, apresentando proposta de intervenção social que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
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tema #1

Econômica Aplicada (IPEA), em 2011 e 2012, revelaram um quadro negativo, com
avaliações classiﬁcadas como “péssimas ou ruins” ultrapassando os 60%. Mas de onde
surgiram os problemas relacionados ao transporte público no país?
Para responder a essa questão, é preciso compreender a lógica da urbanização
brasileira, que se estruturou a partir da lógica dos países subdesenvolvidos, baseada em
uma industrialização tardia e acelerada a partir da segunda metade do século XX,
mediante a importação de tecnologias dos países desenvolvidos e com a instalação de
empresas estrangeiras veículos.
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temas para treinar
Tempo para decomposição de alguns materiais na natureza.

tema #2
textos motivadores
Texto I
O termo “poluição” refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores
prejudiciais à saúde deste. Ela pode ser causada pela liberação de matéria, e também
de energia (luz, calor, som): os chamados poluentes. Poluição sonora, térmica,
atmosférica, por elementos radioativos, por substâncias não biodegradáveis, por
derramamento de petróleo e por eutroﬁzação, são alguns exemplos.
Problemas neuropsíquicos e surdez; alterações drásticas nas taxas de natalidade e
mortalidade de populações, gerando impactos na cadeia tróﬁca; morte de rios e lagos;
efeito estufa; morte por asﬁxia; destruição da camada de ozônio; chuvas ácidas e
destruição de monumentos e acidiﬁcação do solo e da água; inversão térmica;
mutações genéticas; necrose de tecidos; propagação de doenças infecciosas, dentre
outras, são apenas algumas das consequências da poluição.

- Garrafa de vidro: 400 anos ou mais
- Garrafa de plástico: mais de 100 anos
- lata de refrigerante: 10 anos
- Chiclete mascado: 5 anos
- Papel: 3 meses
- Frutas: 6 a 12 meses
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geograﬁa/a-poluicao-nas-grandes-cidades.htm

texto iii

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao.htm

proposta de redação
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Poluição: um problema
que compromete as gerações atuais e as futuras”, 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.
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Texto Ii
O problema da poluição urbana ocorre desde o século XIX, na Inglaterra no início da
revolução industrial, hoje, depois que o mundo passou por três revoluções industriais e
pelo crescimento populacional, esse se encontra com uma população de mais ou menos
6 bilhões de pessoas consumindo e gerando lixo e poluição.
O lixo é um dos principais problemas nos grandes centros urbanos, principalmente nos
países de primeiro mundo, um exemplo é os EUA que produzem cerca de 10 bilhões de
toneladas de lixo sólido ao ano, um dos principais agentes poluidores são as
embalagens descartáveis. Uma maneira de diminuir a quantidade de lixo é aplicando
medidas para amenizar e reduzir, o consumo, reutilizando e reciclando produtos.
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a t u a l i d a d e s André Rosa
POR PROFESSOR

Sistema prisional brasileiro: matar ou morrer?

A desestruturação do sistema prisional traz à tona o descrédito da prevenção e da
reabilitação do condenado. Nesse sentido, a sociedade brasileira encontra-se em
momento de extrema perplexidade em face do paradoxo que é o atual sistema
carcerário brasileiro, pois de um lado aponta-se o acentuado avanço da violência, o
clamor pelo recrudescimento de pena e, do outro lado, a superpopulação prisional e as
nefastas mazelas carcerárias.
Vários fatores culminaram para que se chegasse a um precário sistema prisional.
Entretanto, o abandono, a falta de investimento e o descaso do poder público ao longo
dos anos agravaram ainda mais o caos chamado sistema prisional brasileiro. Sendo
assim, a prisão que outrora surgiu como um instrumento substitutivo da pena de morte,
das torturas públicas e cruéis, atualmente não consegue efetivar o ﬁm correcional da
pena, passando a ser apenas uma escola de aperfeiçoamento do crime, além de ter como
característica um ambiente degradante e pernicioso, acometido dos mais degenerados
vícios, sendo impossível a ressocialização de qualquer ser humano.
a superpopulação
A macrocomunidade nos presídios é de conhecimento do poder público, no entanto,
cada vez mais, a população carcerária cresce e poucos presídios são construídos para
atender à demanda das condenações. A superpopulação nos presídios representa uma
verdadeira afronta aos direitos fundamentais. Nesse aspecto, basta citar o art. 5º, XLIX,
da Carta Magna (a qual assegura aos presos o respeito à integridade física e moral), bem
como lembrar que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares da
Constituição.
Cumpre salientar que a própria Lei de Execução Penal (LEP), no seu art. 88, estabelece

que o cumprimento da pena se dê em cela individual, com área mínima de seis metros
quadrados. Ademais, o art. 85 da LEP prevê que deve haver compatibilidade entre a
estrutura física do presídio e a sua capacidade de lotação.
Nesse contexto, a superlotação tem como efeito imediato a violação a normas e
princípios constitucionais, trazendo como consequência para aquele que foi submetido
a uma pena privativa de liberdade uma "sobrepena", uma vez que a convivência no
presídio trará uma aﬂição maior do que a própria sanção imposta.
A superlotação no sistema penitenciário impede que possa existir qualquer tipo de
ressocialização e atendimento à população carcerária, o que faz surgir forte tensão,
violência e constantes rebeliões.
No Brasil, a situação do sistema carcerário é tão precária que no Estado do Espírito
Santo chegaram a ser utilizados contêineres como celas, tendo em vista a
superpopulação do presídio. Tal fato ocorreu no município de Serra, Região
Metropolitana de Vitória. A unidade prisional tinha capacidade para abrigar 144
presos, mas encontrava-se com 306 presos. Sem dúvida, os direitos e garantias
individuais que o preso possui não foram respeitados. Dessa forma, os presos são
literalmente tratados como objetos imprestáveis que se jogam em depósitos, isto é, em
contêineres. Aﬁnal, para parte de uma sociedade alienada, o preso não passa de "lixo
humano".
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DESCRIÇÕES E ARGUMENTOS:
Sistema carcerário brasileiro – A ineficiência, as mazelas e o descaso presentes nos presídios
superlotados e esquecidos pelo poder público
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