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Redação 

Conclusão e título  

Teoria 

 

O que é a conclusão?  

A ideia de que o texto está chegando ao fim parece, de alguma forma, aliviar o aluno. Porém, o parágrafo de 

conclusão é justamente o que precisa de maior atenção, uma vez que fecha a redação e retoma todos os 

argumentos apresentados.  

 

Se o parágrafo conclusivo termina o texto, é fundamental que ele, assim como a conclusão, retome o ponto 

de vista apresentado. Entretanto, esse não é o único papel aqui. Podemos encontrar dois objetivos na 

conclusão: um de retomar o direcionamento, concluindo o raciocínio, e outro de fechar, de forma criativa, o 

texto. Ao cumprir essas funções, criamos uma relação muito forte com o parágrafo de introdução – 

produzimos um texto que funciona como um circuito. Isso deixa claro o planejamento e roteiro feitos 

anteriormente. 

 

A retomada da introdução 

Se a característica principal de um circuito é voltar ao início, ao ponto inicial, precisamos retomar, então, a 

opinião global do texto. Isso justifica a necessidade de uma função que traga para a conclusão a tese 

apresentada no parágrafo introdutório. Isso também torna o texto mais global, planejado, pensado 

anteriormente, o que o difere das outras redações, produzidas por “inspiração”.  

 

A estratégia é simples: não é interessante copiar literalmente a tese apresentada na introdução. Nesse 

sentido, sugerimos, sempre, a construção de uma paráfrase, ou seja, de um período que diga exatamente a 

mesma coisa que a sua tese disse, mas com outras palavras, em outros termos. Veja os exemplos: 

 

Tema: O valor da educação nas transformações sociais do Brasil. 

1. Direcionamento (Introdução): Tal destaque dado pela campanha evidencia a necessidade de integrar a 

educação nessas transformações, relação que, apesar de fundamental, não é tão expressiva na 

atualidade 

 

2. Retomada do direcionamento (Conclusão): Fica claro, portanto, que, apesar de crucial, o papel 

transformador da educação não tem sido aproveitado no Brasil. 

 

Uso do conectivo conclusivo  

Na construção de um parágrafo conclusivo, é muito importante que você use um conector, algo que, de certa 

forma, por meio de seu valor semântico, mostre que o texto está chegando ao fim. Invista em alguns usos, 

como o do “dessa forma”, o do “portanto”, o do “assim”, o do “nesse sentido”, o do “logo”, o do “por fim” e 

evite usos mais metalinguísticos, como “conclui-se” e “pode-se concluir”.  
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Apesar de, normalmente, colocarmos esse conectivo no início da frase, alguns alunos preferem deslocá-lo, a 

fim de ganharem em ritmo textual e domínio da linguagem. Gramaticalmente, não há problema, desde que o 

conector seja utilizado entre vírgulas. Experimente utilizar, então, expressões como “torna-se evidente, 

portanto, …” e outras. 

 

Propostas de intervenção 

A presença das propostas de intervenção é uma exigência para as provas modelo Enem. Essas propostas 

precisam ter duas características muito importantes: em primeiro lugar, é preciso que elas sejam aplicáveis 

ao tema e ao que foi dito no texto. Não faz sentido propor soluções na área da educação se o problema não 

tem relação com algum trabalho feito pelas escolas, né? Além disso, as propostas precisam ser detalhadas. 

A ideia é mostrar qual ação pode ser feita para amenizar o problema apresentado no desenvolvimento, quem 

pode realizar a ação, como ela será realizada, qual é a finalidade dessa proposta e uma informação a mais 

sobre esses elementos.  

 

“Torna-se evidente, portanto, que setor privado e instituições de ensino em nada ajudam na resolução do 

problema, que só cresce, sendo necessário, então, que se recorra a outros agentes sociais, de forma que 

estimulem uma ação por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as ONGs, pode 

criar campanhas de doação de livros, por meio do incentivo à adoção das leituras habituais sem custo por 

parte das escolas. Além disso, a mídia pode auxiliar seus lançamentos, para que as vendas aumentem e, 

então, seus preços sejam reduzidos. Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz, amor e felicidade na leitura 

pregados pelos dois grandes autores serão, finalmente, características do leitor contemporâneo.” 

 

Título  

A colocação do título depende apenas da exigência da banca - e, se não exigido, da vontade do leitor. Em uma 

prova que não pede a formulação de um título, não colocá-lo não trará problemas. De qualquer forma, tal 

estrutura funciona sempre como um “perfume" a mais na redação. Por isso, apresentá-la pode ser 

interessante, se bem pensada e construída. Para isso, é essencial que você conheça bem a definição de título 

e que estruturas evitar.  

 

O título funciona como uma síntese sugestiva da redação. Isso significa que, de forma curta, sintética, 

apresenta a mensagem que a redação quer passar. Seu papel é o de interessar o leitor, seduzindo-o. Um bom 

título comprova um bom planejamento, indica que você pensou bem no que estava escrevendo – e organizou 

bem suas ideias. Trata-se de um tipo de mensagem cifrada, que será decifrada, desembrulhada ao longo do 

texto, daí o valor da circularidade citada no ponto anterior. 

 

Exemplos de redações:  

1. O cortiço consumista 

2. Tenho, logo existo 

 

 

 

http://download.uol.com.br/vestibular2/fuvest2013_melhores_redacoes/exemplo24.jpg
http://download.uol.com.br/vestibular2/fuvest2013_melhores_redacoes/exemplo27.jpg
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Exercícios  

  

Leia o tema abaixo e responda às questões 1 a 3:  

 

FUVEST (2013) – Tema: Consumismo  

“In hoc signo vinces”¹ 

A representação do cartão de crédito como chave da porta que guarda “o melhor que o mundo tem a oferecer” 

traz implícita a redução da vida e da experiência humanas a lógica do consumo. Se hoje o indivíduo “é aquilo 

que consome”, o valor simbolizado pelo cartão de crédito se tornou o sinal que comprova sua existência, bem 

como a medida que a qualifica, como se verifica através da engenhosa hierarquia que divide as pessoas em 

“comuns”, “silver”, “gold” e “platinum”.  

Nos meios de comunicação em massa, parte significativa do conteúdo (tempo de televisão e rádio ou espaço 

em jornais, revistas e páginas da internet) é reservada aos anúncios publicitários, que invariavelmente incitam 

ao consumo nos mais variados graus, desde “o sonho da casa própria” até artigos de luxo, passando por 

prestação de serviços e maravilhas tecnológicas. Como se não bastasse, os habitantes das grandes zonas 

urbanas são brindados com “hipermercados” e “shopping centers”, concentrações geográficas de oferta com 

o objetivo de maximizar a eficiência da consumação.  

O Estado também desempenha seu papel na promoção do consumo. O modelo de desenvolvimento social 

vigente no país desde a década passada é baseado não em investimentos na educação, na cultura, no acesso 

ao conhecimento e na efetiva participação política, mas na expansão da capacidade nacional de consumo, 

através de programas de transferência de renda e incentivos fiscais. A cidadania também passou a ser 

traduzida como consumo, e os direitos do cidadão restritos ao Código de Defesa do Consumidor, como se 

deriva a partir de discursos eleitorais no último pleito. Por fim, o sistema penal é estruturado em torno da 

proteção à propriedade, sem aqual não pode ser haver a troca, fundamento do consumo. 

Não se faz mais necessário dizer com quem se anda para que nos digam quem somos: basta mostrar o 

quanto consumimos (através dos conhecidos símbolos de status) e logo saberemos qual letra do alfabeto 

nos define e o nome do metal precioso correspondente que nos toca. Educação, sexo, política, dignidade nada 

mais são do que produtos disponíveis àqueles que possuem a carteirinha de acesso exigida. Esvaiada de 

qualquer dimensão cognitiva, nossa vida prescinde de virtudes (no sentido clássico da palavra), e não é mais 

possível dizer: “scientia vinces”². Hoje, o signo da vitória é um pequeno retângulo de plástico, que informa 

tudo o que se supõe valor a pena e ser necessário saber sobre nós.  

Disponível em: http://download.uol.com.br/vestibular2/fuvest2013_melhores_redacoes/exemplo15.jpg 

¹“In hoc signo vinces!”: citação em latim que significa “Com este sinal vencerás” (frase que teria aparecido no céu, junto de uma cruz, ao 

imperador Constantino, antes de uma batalha). 

² Scientia vinces: “Vencerás pela ciência”.  

 

1. O título do texto tem relação com a redação? Justifique sua resposta.  

 
 

2. Há alguma relação entre a introdução e a conclusão da redação? Se sim, qual?  

 

 

3. Do ponto de vista das funções da conclusão, o parágrafo está completo?  
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Leia o parágrafo abaixo e responda às questões 4 e 5: 

 

Fica claro, portanto, que o valor dos bichos de estimação na sociedade de hoje, apesar de grande, não é 

compartilhado por todas as pessoas. Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é papel 

do Judiciário fiscalizar mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, que já tem 

grande relevância online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com engajamento social para 

mostrar a necessidade da delação. Por fim, ONG’s que defendem os direitos dos animais também podem 

participar com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos lares aos encontrados em más 

condições. Só assim, vigiando e punindo, o último artigo da Declaração, que fala de observar, respeitar e 

compreender os animais, será respeitado e praticado no nosso meio. 

 

4. É possível identifcar, na conclusão, a proposta tema da redação? 

 

 

5. Qual trecho possui propostas que resolvem algum impasse temático?  
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Gabarito 

 

1. O “sinal” apresentado no título da redação tem a ver com o sinal das máquina de cartão de crédito e 

possui relação com o cartão em questão, pois o texto aborda questões sobre o consumismo motivado 

pelo uso desses objetos.   

 

2. A introdução apresenta as categorias dos cartões de crédito: “comuns”, “silver”, “gold” e “platinum”. E a 

conclusão retoma essas informações a partir do trecho “e logo saberemos qual letra do alfabeto nos 

define e o nome do metal precioso correspondente que nos toca.” 

 

3. Por mais que o parágrafo não inicie por um conectivo de valor conclusivo, a conclusão retoma as ideias 

apresentadas ao longo do texto, resumindo a ideia central da tese de que o indivíduo é aquilo que 

consome.  

 

4. O parágrafo propõe sobre o valor dos animais de estimação na atualidade.  

 

5. O trecho que possui alguma proposta é "Considerando uma lei que já existe e criminaliza maus-tratos, é 

papel do Judiciário fiscalizar mais e aplicá-la a diversos casos divulgados diariamente na rede. A mídia, 

que já tem grande relevância online, precisa levar tal discussão às TVs, utilizando ficções com 

engajamento social para mostrar a necessidade da delação. Por fim, ONG’s que defendem os direitos 

dos animais também podem participar com campanhas e assistência, procurando e oferecendo novos 

lares aos encontrados em más condições". 

 

 

 


