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Redação 1 
Tema: “Brasil, país do futuro... até quando?” 
Nota: 10,0 
 

Pretérito imperfeito, presente esquecido 
e futuro utópico 

 
 “Era uma vez um lugarejo chamado Brasil. 
Inicialmente habitada por bons selvagens, essa 
terra foi descoberta por colonizadores europeus, 
que lhe atribuíram finalmente esse nome na 
Certidão de Nascimento, atestado de óbito dos 
nativos...” 
 Não, isso não é uma estória. E talvez, 
nossa história não seria tão decadente, não 
fossem as aulas de História que explicam 
erroneamente esse curioso fato que foi  a 
“descoberta de nossa tão querida pátria” pelos 
portugueses. Entretanto, mesmo que de 
péssima qualidade, essas aulas são privilégio 
de uma minoria escassa, enquanto a maioria 
absoluta faz parte de um triste pleonasmo, o do 
povo ignorante. 
 Ignorante, porque ignora a realidade que 
vive. Ignorante, porque é mal educado (no 
sentido literal da palavra), num país em que 
alfabetizado é aquele que sabe assinar o seu 
próprio nome. Não obstante, o censo é muito 
importante para sabermos quem e quantos 
somos, e só assim, poder-se-á construir um 
futuro melhor. Isso parece piada de português, 
porém há tempos já conquistamos nossa 
independência política, pelo menos em relação 
a Portugal. Financeira e economicamente, tudo 
indica não ser sensata essa análise. 
 Todavia, essa hesitação decorre do receio 
de se perder as esperanças no arquitetar de um 
amanhã glorioso, visto que a enumeração e 
abordagem dos problemas socioeconômicos de 
toda a nossa gente (não de toda, é claro) seria 
um trabalho (não no sentido de emprego)  
exaustivo e desanimador. Afinal, essa ou aquela 
política econômica bem sucedida ou um raro 
superávit na balança comercial são irrelevantes, 
se não forem levados em consideração os 
marcadores sociais: aqueles que indicam o grau 
de escolaridade médio do país, quantas 
pessoas passam fome, as estatísticas sobre a  

 
 
violência, etc. 
 
       Por isso, poupemo-nos, brasileiros, dessa 
dura realidade, pois é melhor continuarmos a 
vibrar com os gols de nossa seleção, mesmo 
que muitos índios sejam queimados nesse 
mesmo espaço de tempo; fecharmos os olhos e 
sonharmos com uma canção do exílio, em vez 
de acordarmos para a pasárgada dos corruptos 
em que se transformou nossa terra, que já não 
tem lá tantas palmeiras. Sabiás engaiolados 
somos, devido às nossas sábias inércia e 
alienação. 
 “... então, é chegada a Nova Era. O terceiro 
milênio é o futuro tão esperado. E esse tempo 
chegou. Tempo de não cantarmos mais músicas 
como Tempo Perdido, tempo de aprendermos 
que Deus criou o tempo para que os fatos não 
ocorressem todos juntos; de aprendermos que o 
passado é apenas uma lição para que não se 
cometam os mesmos erros; que o futuro é um 
sonho sim, mas não apenas um sonho; e que o 
presente é para ser vivido, pois é uma dádiva 
nos dada por Deus. Por isso, recebe esse 
nome: presente. Não somos mais o país do 
futuro. O hoje é o nosso ultimato. Ou então, é 
melhor que devolvamos essa terra aos seus 
antigos habitantes, que se contam nos dedos, e 
irmos embora à procura de outra pasárgada. 
Mas, isso já são outros quinhentos...” 
 

As redações a seguir foram feitas para um 
simulado cujo tema era “violência na escola 
brasileira: como mudar as regras desse 
jogo?”. Analise-as, avaliando todas as 
características pertinentes à prova de 
redação do ENEM. Depois, procure atribuir-
lhes uma nota coerente.  

Redação 2 
 

Insegurança do que chamamos de lar 
 
 Armas, drogas e máscaras são o que 
agora encontramos em lugares de conforto, 
segurança e alegria, em teoria, mas o óbvio 
parece ter se tornado inesperado, e o que 
achamos não passa de ódio e destruição. 
 O ensino que, ao longo dos anos, 
tende a somente receber mais valor teórico, não 
é posto em prática, consequentemente, 
afetando o aprendizado de centenas de alunos, 
porém, antes de se julgar o “culpado”, por que 
não é levado em conta as pessoas que 



poderiam mudar isso e preferem apenas ficar 
olhando? 
 Com a pouca ética de trabalho dada 
por alguns professores e o costume à revoltas e 
falta de disciplina de variados tipos de alunos, 
nos faz perceber que os problemas de 
educação ocorrem em casa e na escola, onde 
comportamentos abusivos, agressivos e 
desrespeitosos não são repreendidos por 
nenhuma autoridade. 
 Enquanto for dado mais valor à 
quantos idiomas se fala, quantas palavras 
consideradas eruditas ou a elevação de QI de 
cada um, esqueceremos que somos seres 
humanos iguais e continuaremos perdendo 
nossos valores e princípios por ambições que a 
sociedade nos concede de ser grandiosos e 
para poucos. 

 

Redação 3 

Tiro ao alvo 

As vítimas atingidas pela violência dentro do 
colégio carregam com elas um substantivo que 
as antecede, o desrespeito. O desrespeito ao 
professor, ao funcionário, ao aluno. O 
desrespeito ao “gordinho”, ao “nerd”, ao 
“magricelo”. O desrespeito à diferença, à 
individualidade. É inevitável tornar-se um alvo. 

A violência é um produto de sentimentos 
negativos acumulados durante o tempo. 
Sentimentos que muitas vezes são 
encarcerados e abandonados, podendo refletir 
em atos brutais. Uma infância sofrida, pais 
ausentes, a influência do meio e a pressão que 
ele exercem são fatores pelos quais crianças e 
adolescentes sofrem e praticam o popular e 
infeliz bullying. 

Além do constante abuso físico e verbal, a 
violência também é exposta de outras formas, 
como o roubo, o tráfico e o consumo de drogas, 
dentro e fora do ambiente escolar, e em casos 
mais graves, o trauma pode levar a verdadeiras 
tragédias, como o massacre testemunhado em 
uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, 
onde crianças foram assassinadas por um ex-
aluno, perturbado até a idade adulta pelo 
sofrimento no ensino fundamental. 

 Nesse sentido, é necessário o apoio 
psicológico às vítimas e aos agressores, por 
parte da escola, para garantir uma maior 
estabilidade emocional. É essencial o aumento 
do policiamento na entrada de armas e drogas 

nas salas de aula. É preciso promover uma 
conscientização sobre o perigo e a infelicidade 
que a violência é capaz de trazer, pois assim, 
acabaremos pouco a pouco com as flechas que 
ferem gravemente. 

 

Texto 4 

Conectando pólos 
 
 Devido ao fácil acesso a armas, de 
fogo ou brancas, e drogas, a violência que antes 
se mantinha fora dos portões da escola hoje a 
permeia. Casos de violência entre alunos e 
desses contra professores são cada vez mais 
comuns. Algo precisa ser feito.  
 Primeiramente, deve-se aumentar a 
segurança das instituições. Colégios que 
possuem um histórico de casos de violência 
devem receber patrulhamento rotineiro na 
entrada e na saída de seus alunos. Além disso, 
como objetivo de um projeto de lei estadual, é 
essencial a instalação de detectores metálicos 
nos portões. Dessa forma, será assegurada a 
segurança tanto dentro quanto fora das escolas. 
 Em segundo lugar, deve-se instaurar 
um departamento que acompanhe e oriente 
tanto o aluno quanto o professor. Pesquisas 
mostram que metade do corpo docente de 
algumas capitais nacionais já foi agredida. Tal 
departamento será responsável por atender 
psicologicamente esses profissionais e os 
alunos envolvidos, orientando também as 
famílias como proceder diante do fato. Desse 
modo, teríamos um movimento de diálogo e 
conciliação – a verdadeira antítese da violência. 
 Por último, e não menos importante, é 
o combate ao tráfico dentro dos colégios. Muito 
frequente no ensino particular, segundo 
percepção dos próprios mestres, é a causa da 
maior parte das agressões. Nesse caso, a 
solução deve ser direta e simples: a instituição 
deve comunicar não só aos pais, mas também 
às autoridades competentes. Denunciar, nesse 
caso, seria a melhor forma de a escola exercer 
seus deveres da cidadania. 
 Fica claro, portanto, que o combate à 
violência escolar é bipolar. Como em uma 
bateria, seus pólos - a escola e a família - 
devem estar conectados, a fim de que se 
estabeleça uma corrente que torne a instituição 
de ensino impermeável ao problema. Com isso, 
o futuro do país estará blindado contra o horror 
em uma de suas células mais fundamentais.



 


