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INTENSIVO – 2018 – Profª. Cristina Maximo 

 

5 possíveis temas de Redação do Enem 2018 

 
Dê só uma olhada nestes cinco possíveis temas de Redação do Enem 2018. 
Eles podem ajudar para que você treine com bons argumentos. Os temas de 
Redação do Enem tendem a seguir uma mesma linha desde a criação da 
prova, em 1998. (Dicas: Profª. Gabriela, Escola Poliedro) 

“A ideia é que se possa avaliar a postura do candidato frente à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que traz luz ao respeito e à dignidade de um 
ser humano em relação a outro e ao meio em que vive.” 

 

O foco são as questões cotidianas que desencadeiam violência, desigualdade 
ou intolerância. Eles sempre abordarão problemas da sociedade atual que 
possam, por alguns motivos, interferir na possibilidade de relações mais 
harmônicas e respeitosas. 

1.  Refugiados cada vez mais acuados por guerras 
A crise de refugiados tem se agravado cada vez mais ao redor do mundo. As 
imagens dos migrantes que estão fugindo das guerras comovem as pessoas e 
destacam um problema evidente. 

2.  Urbanização e transporte 
As questões que envolvem a vida nas grandes cidades e a mobilidade urbana 
também podem ser tema de discussão. Fique atento! 

3.  Memória e patrimônio público 
O papel da memória na formação da vida em sociedade assim como a 
importância do patrimônio público podem gerar grandes reflexões e conclusões 
nos dias de hoje. 

4.  O que é cultura 
Por se tratar de um termo bastante amplo, tome cuidado para analisá-lo sob 
diversos aspectos. Esse conceito é um dos mais básicos e relevantes da 
Sociologia. 

5.  Democracia e seus desdobramentos 
O conceito de democracia pode levantar diversas discussões, especialmente com 
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os acontecimentos recentes no Brasil e no mundo. O que essa forma de governo 
pode trazer para uma sociedade pode gerar grandes debates. 

A dica de ouro  é que a melhor maneira de abordar qualquer um desses temas 
é por meio de uma estrutura organizada, que respeite os Direitos Humanos e 
que culmine em uma proposta de intervenção social. Por isso, fique atento a 
essas questões! 

Todos os temas de Redação abordam mais ou menos o mesmo assunto: a 
sociedade em que nós vivemos. A mesma sociedade que tem uma violência 
contra mulher também tem uma intolerância religiosa, ou intolerâncias de outra 
ordem, racismo e violência. Se você já pensou em algum tema anterior do 
Enem, não precisa pensar em um tema da estaca zero, completamente novo. 
Você pode aproveitar algumas informações que já tenha utilizado antes ou até 
mesmo reaproveitar exemplos. Isso ajuda você a pensar e desenvolver 
qualquer tema.  

 

 

COMO FAZER A TEMIDA REDAÇÃO 

É comum entre os candidatos manter o foco nas disciplinas mais difíceis e 
deixar por último a parte dissertativa, a  redação, que tem grande peso no 
cálculo da nota final da prova. A redação tem o valor de 0 a 1.000 pontos. 
Se você vai prestar o ENEM 2018, confira as dicas que farão sua redação 
brilhar garantindo uma excelente nota! 
 
1 – Preparação (Informe-se) 
Ninguém sabe qual será o tema da redação do ENEM 2018, mas é tradição da 
banca escolher assuntos da atualidade. Portanto é importante ficar atento as 
principais notícias no Brasil, o que ocorre no exterior pode até surgir na 
redação, mas apenas como fator secundário e elemento de comparação. 
Procure demonstrar no seu texto conhecimento sobre o tema em relação à 
nossa realidade. 
 
2 – Rascunho  
Antes de começar a escrever, faça um rascunho com 
as principais ideias sobre o tema. 
Entenda se o seu texto será uma dissertação (explicação ou exposição de 
ideias de acordo com seu ponto de vista) ou argumentação (defesa de 
argumento, que pretende convencer o leitor sobre o seu ponto de vista). 
Quando você for capaz de imaginar o texto, é hora de começar a escrever. 
 
3 – Estilo (evite a primeira pessoa) 
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No ENEM as redações devem ser impessoais, isto é, redigidas em terceira 
pessoa do plural. Evite utilizar chavões “em minha opinião”, “eu acho que”, “eu 
considero”, afinal, textos em primeira pessoa são zerados. Por outro lado deve-
se evitar a voz passiva. Use a ativa, desta forma o texto torna-se mais conciso 
e de fácil compreensão.  
 
4 – Gramática (atenção às regras) 
Gramática correta e caligrafia legível são essenciais para uma boa nota na 
redação. A dica aqui é treinamento! Escreva o máximo possível antes da 
prova e atenção aos erros. Lembre-se de revisar o texto todo (se houver 
tempo). 
 
5 – Introdução (primeira impressão) 
O primeiro parágrafo serve como uma introdução à linha de pensamento que 
você irá seguir. Dedique algum esforço na apresentação do assunto. É 
importante que o primeiro parágrafo prenda a atenção de quem está lendo. 
 
6 – Clareza e coesão (não se perca) 
Atenção para o raciocínio do seu texto, procure não se perder nas ideias, seja 
simples, direto e claro. Uma dica é trabalhar com parágrafos mais curtos 
(cerca de 3 a 5 linhas). Como dito anteriormente, revise sempre que possível 
a gramática e também a coesão. O texto deve fazer sentido do começo ao 
fim. 
 
7 – Desenvolvimento (conteúdo) 
É aqui que você deve demonstrar seu conhecimento. Utilize dados (reais) 
históricos e estatísticos, estudos, comparações e citações sobre o assunto. A 
ideia aqui é que seu texto traga conteúdo relevante e não apenas “achismos”. 
Afinal ninguém gosta de ler um texto vago, que não acrescente nada, certo? 
 
8 – Contra-argumentos (diferentes pontos de vista) 
Se o tema tratar de um assunto “polêmico”, é interessante trazer visões 
opostas e diferenciadas das que você mesmo colocou. O objetivo é gerar 
reflexão, isso deixa o texto mais instigante. Mas cuidado, mantenha sempre 
certa neutralidade, você deve escrever de acordo com a sua ideologia. Lembre-
se de  que ideias ofensivas, preconceituosas e muito radicais não serão bem 
vistas no momento da correção. 
 
9 – O que não fazer? 
Algumas dicas do que você deve evitar no seu texto: 
– Evite chavões, gírias, provérbios e citações; 
– Não use palavras rebuscadas, que sejam de difícil conhecimento, mostrar 
que você apresenta um vasto vocabulário não é sinônimo de boa nota na 
redação; 
– No final, evite anunciar o desfecho, isso enfraquece o 
texto, expressões como “em suma”, “concluindo”. Prefira utilizar “Assim”, 
“portanto” e equivalentes para manter um encerramento mais fluido e 
interessante. 
 
10 – Conclusão (fechamento) 
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https://www.novaconcursos.com.br/apostila-concurso/enem
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O final do texto é tão importante quanto a introdução, de nada adianta causar 
uma boa impressão no início e desenvolvimento e decepcionar no 
desfecho. É o momento que você deve apresentar os resultados de seus 
argumentos. É importante propor soluções para as dúvidas e problemas que 
você levantou no decorrer do texto, tenha o seu ponto de vista em maior 
destaque. 
 

 

 

COMO É SIMPLES FAZER UMA REDAÇÃO 

 

Introdução 

É um parágrafo de 2 a 3 frases apenas. “Colocamos” apenas o básico e já 
estabelecemos do que vamos falar na redação. 
 

Desenvolvimento 

Pode conter de 2 a 4 parágrafos. É quando você  vai argumentar, discutir o tema 
da redação. 
 

Conclusão 

É um parágrafo com 2, 3 ou 4 frases. É o fechamento do texto. 
Agora que você já sabe como fica a estrutura de uma boa redação, vamos tentar 
construí-la. 

1) Faça as seguintes perguntas para criar a introdução, o desenvolvimento 

e a conclusão: 

 
A introdução pode ser feita a partir da seguinte pergunta em relação ao tema: 
“o que eu penso sobre isso?” 
 
O desenvolvimento pode ser obtido por meio das perguntas: “como posso 
provar isso?”, “Quais as causas disso?”, “Quais as consequências disso?”, 
“Como isso acontece?”, “De que forma posso realizar isso?”. 
 
E a pergunta da conclusão é: “Que lição pode ser tirada disso?” 
A partir dessas respostas é que você vai organizar sua redação. Repare que 
estamos dividindo a redação antes de começá-la, isso é muito importante. Os 
avaliadores não enxergam a redação como um único texto fechado e compacto, 
eles analisam o texto por etapas, por isso que você deve se preocupar com cada 
uma dessas etapas, para garantir que todas estão atendendo ao que eles 
esperam. Não há como fazer uma boa redação de outra forma que não seja 
dividir e analisar individualmente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 
Qualquer tentativa de misturar esses 3 fragmentos sem cautela irá destruir a sua 
nota. Com isso em mente, podemos prosseguir. 
 

https://www.novaconcursos.com.br/apostila-concurso/enem
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2) Anote as ideias principais que servirão como argumentos 

Antes de começar um texto, é muito útil escrever em uma folha algumas 
informações sobre o tema proposto. Por exemplo, digamos que o tema da 
redação seja “O chocolate no mundo moderno”. A primeira coisa que você deve 
fazer é anotar alguns fatos e argumentos que você conhece sobre chocolate. Por 
exemplo: 

▪ Chocolate em excesso faz mal 
▪ Existem diversos tipos de chocolate 
▪ A compra e venda de chocolate movimenta muito dinheiro 
▪ Muitas pessoas gostam de chocolate 

Observe que as frases acima não são muito grandes nem muito elaboradas. Isso 
tem um motivo: a ideia aqui é que você coloque no papel a 
informação exatamente do jeito que ela veio à sua cabeça. Nesse momento, 
não estamos preocupados com a estrutura do texto, nem com a perfeição das 
frases, pois se você ficar “travado”, sem conseguir se expressar no papel, corre 
o risco de perder um bom argumento, além de perder muito tempo (talvez outras 
ideias relacionadas ao assunto sejam perdidas enquanto você tenta formular um 
pensamento rico e elaborado). 
Então o propósito aqui é simples: coloque no papel aquilo que veio à cabeça, 
pois estamos apenas construindo nossos pilares. O próximo passo vai ser 
organizar os argumentos que criamos. 

3) Organize cada parágrafo do texto 

Observe os argumentos que escolhemos sobre chocolate, podemos notar que o 
último argumento que criamos ali tem uma relação direta com o penúltimo: 

▪ A compra e venda de chocolate movimenta muito dinheiro 
▪ Muitas pessoas gostam de chocolate 

Afinal, o mercado de chocolate movimenta muito dinheiro justamente pelo fato 
de que muitas pessoas gostam de chocolate. Isso também motiva a criação de 
vários tipos diferentes de chocolate, então o segundo argumento também pode 
ser incluído nesse raciocínio. Já o primeiro argumento serve como um alerta. 
Portanto, um parágrafo para nosso texto, contenha todas essas ideias, poderia 
ser: 

– “Como muitas pessoas gostam de chocolate, o comércio desse produto 
movimenta muito dinheiro. Para aumentar as opções de sabores e aplicações, 
muitos tipos diferentes de chocolate são fabricados. No entanto, é preciso estar 
consciente de que chocolate em excesso faz mal”. 
Observe que as frases desse parágrafo seguem uma lógica; não são apenas 
informações jogadas sem nexo. Essa lógica só existiu pelo fato de termos 
organizado as ideias que tivemos lá no início. Esse processo sempre vai ser 
utilizado para garantir um texto fluido e bem estruturado. 

Agora sim estamos preocupados com o texto da redação, pois antes estávamos 
apenas preocupados em como construir argumentos para o tema. Fazer a 
redação é o segundo passo; primeiro você precisa colocar os argumentos no 
papel. Esse detalhe acaba “pegando” muitos alunos no contrapé, pois tentar 
fazer uma redação do início ao fim diretamente é muito mais difícil e arriscado. 
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Você fica sujeito a cometer muitos erros como fuga do tema, falta de coerência 
e conexão, etc. 
 
4) Entenda as etapas de uma boa redação 

Esse foi apenas um exemplo simples para você ter uma ideia de como um 

parágrafo se constrói na prática. Obviamente, aqueles argumentos citados sobre 

chocolate renderiam muitas outras frases e ideias, mas o objetivo era apenas 

mostrar o conceito de criação de argumentos e elaboração do texto a partir 

desses argumentos. 

Da mesma forma que foi feito como no exemplo, observe o que mais precisa 
levado em consideração. 

 

 

 

MAIS ALGUMAS DICAS IMPORTANTES 

 

A escrita é uma forma de demonstrarmos nossa competência linguística, nosso 
conhecimento de mundo e nossa capacidade de argumentação. 
 
Porém, sentimo-nos atordoados quando somos incumbidos a produzir um 
texto. Tal dificuldade poderá aos poucos ser sanada. Mas de que forma isso de 
dá? 
 

 

O requisito primordial é sempre termos em mente que nunca falamos ou 

escrevemos sobre aquilo que não temos conhecimento. Para que esta 

“competência” seja cada vez mais aguçada, é preciso que estejamos sempre 

munidos de informações sobre os acontecimentos sociais de uma forma geral. 

 

Aliado a isto, é de extrema importância que desfrutemos do nosso 

conhecimento sobre as técnicas específicas de uma composição textual, sobre 

a predominância de uma linguagem formal, isenta de certos coloquialismos que 

empobrecem o teor da linguagem, e, sobretudo, que saibamos aplicar a nossa 

intencionalidade discursiva, pois cada texto tem sua finalidade específica. 

 

Ler bons livros, revistas informativas, científicas, ler e assistir a jornais 

televisivos são formas de ampliarmos os nossos conhecimentos e, 

consequentemente, desenvolvermos nossa capacidade de argumentação. 

 

 

 

GRANDE ABRAÇO E UMA ÓTIMA REDAÇÃO!!! 

Cristina. 


