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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo analisar o emprego dos operadores argumentativos 

utilizados em redações do Enem. Foram analisadas redações de candidatos que 

realizaram o Enem em 2012, com o propósito de verificar a regularidade das 

ocorrências, bem como analisar e interpretar o sentido dos operadores utilizados na 

produção escrita. Foi possível verificar a dificuldade que existe em utilizar de forma 

adequada os operadores argumentativos, elementos que são tão essenciais para a 

argumentatividade e progressão do texto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Hoje em dia, o domínio da linguagem escrita tem significativa importância 

para quem deseja uma evolução pessoal e social e, principalmente, para o 

candidato que almeja ingressar em uma instituição de ensino superior. A maioria das 

instituições de ensino superior está adotando para o seu sistema de seleção a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o novo processo para ingresso do 

candidato. 

A redação do ENEM é uma etapa fundamental que faz parte desse processo 

de avaliação e, nos últimos anos, esta vem sendo muito debatida em sala de aula e 

nos meios de comunicação devido a sua importância no resultado final da nota. Na 

prova de redação, é exigido do candidato um texto em prosa do tipo dissertativo-

argumentativo, no qual ele deverá defender uma tese, uma opinião ao tema 

proposto, apoiado em argumentos estruturados de forma coerente e coesa de modo 

a formar uma unidade textual. 

Nos manuais de língua portuguesa, não é comum a distinção entre 

dissertação e argumentação, no entanto elas apresentam características próprias. 

Garcia (2006) diz que a dissertação tem como objetivo expor ou explanar, explicar 

ou interpretar ideias, já a argumentação visa convencer, persuadir ou influenciar o 

leitor. 

Na argumentação, procura-se convencer, persuadir ou influenciar o leitor, 

acerca das ideias que foram defendidas pelo autor no texto, bem como lhe propiciar 

a formação de uma opinião. A força argumentativa na produção escrita pode ser 

alcançada por meio do uso dos operadores argumentativos, que são responsáveis 

pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e orientando a sua função 

discursiva.  

Este trabalho tem como objetivo analisar o emprego dos operadores 

argumentativos em redações do ENEM realizadas no ano de 2012, tendo como base 

os trabalhos de Koch (2010 e 2011), a fim de identificar os operadores 

argumentativos mais recorrentes nas redações analisadas e, a função exercida por 

eles na produção escrita.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma. Primeiramente, será 

apresentado o referencial teórico utilizado, abordando-se a noção de argumentação, 
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as características do texto argumentativo e os tipos e funções dos operadores 

argumentativos, conforme as obras que serviram de sustentação para a pesquisa. 

Parte-se da ideia de que a argumentação constitui atividade estruturante do 

discurso e a sua progressão realiza-se por meio de articulações argumentativas. A 

força argumentativa do texto revela-se, em grande parte, pelo uso adequado de 

operadores argumentativos. 

          A seguir, será apresentada a metodologia, que define o tipo de pesquisa, o 

corpus e a forma de análise dos dados. Por fim, são apresentados e analisados os 

resultados. Nas considerações finais, salienta-se a importância do uso adequado 

dos operadores argumentativos nas produções textuais e a necessidade de 

reconhecê-los em um texto como forma de se compreender a tese/ argumento 

defendido. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesta seção, são apresentados os conceitos que serviram de suporte para a 

análise do corpus nesta pesquisa. Os estudos de Koch (2010, 2011) serviram de 

base para a realização deste trabalho.  

 

 

2.1. Argumentação 

 

  

O estudo da argumentação tem alcançado posição de destaque nas 

pesquisas sobre linguagem. Em razão de o estudo do discurso ter adquirido força 

com o surgimento da Pragmática, estudo da linguagem em seu contexto de uso, a 

argumentação passou a ser objeto de pesquisas. 

No discurso, a argumentação constrói-se por meio de relações que estão 

relacionadas à própria estrutura semântica da língua. Ao produzir um discurso, a 

língua é usada não só com o objetivo de transmitir mensagens, mas principalmente 

de interagir socialmente. A interação social realizada por intermédio da língua 

caracteriza-se pela argumentatividade.  

 

O uso da linguagem é essencialmente argumentativo: pretendemos orientar 
os enunciados que produzimos no sentido de determinadas conclusões 
(com exclusões de outras). Em outras palavras, procuramos dotar nossos 
enunciados de determinada força argumentativa. (KOCH, 2010 p.29)  
 

A força argumentativa de um texto oral ou escrito centra-se nos argumentos. 

Saber argumentar é essencial nas mais variadas situações. Argumentar significa, 

por meio da linguagem, buscar convencer/persuadir o ouvinte ou o leitor a respeito 

de certo posicionamento, defendendo um ponto de vista a respeito de dado assunto, 

baseado em argumentos.  

Apesar de partilharem significado, os termos convencer e persuadir, referidos 

no trecho acima, apresentam diferenças. Segundo Koch (2011, p.11), o termo 

argumentar é tido como o ato de persuadir, pois por meio da argumentação procura-
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se “atingir a vontade do outro”, estimulando sua subjetividade, seus sentimentos, 

levando-o a aceitar determinada conduta ou pensamento.  

Argumentar é expor um ponto de vista e, ao fazê-lo, tem-se sempre o objetivo 

de convencer alguém. A autora então diferencia o ato de convencer do ato de 

persuadir, sendo que o ato de convencer traz provas objetivas, tem a intenção de 

provocar certezas por meio de evidências; já o ato de persuadir tem o objetivo de 

provocar inferências por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis. 

A diferença entre persuadir e convencer está na escolha dos argumentos 

utilizados para construir o discurso. Quando se recorre à razão, emprega-se o termo 

convencer; e quando se opta pela emoção, utiliza-se o termo persuadir. 

 Independente da escolha entre persuadir ou convencer, na argumentação, o 

importante é apresentar uma tese e defendê-la, tendo como alicerces argumentos 

que levem à conclusão desejada. É preciso estruturar os argumentos de forma 

adequada para garantir a força argumentativa do texto. A argumentação constitui 

atividade estruturante de todo e qualquer discurso e, sua progressão é obtida por 

meio das articulações argumentativas.  

Segundo Koch, 

 

a argumentação é uma atividade estruturante do discurso, pois é ela que 
marca as possibilidades de sua construção e lhe assegura a continuidade. É 
ela a responsável pelos encadeamentos discursivos, articulando entre si 
enunciados ou parágrafos, de modo a transformá-lo em texto. (2011, p. 154) 

 

 O ato de argumentar, ou seja, de orientar o discurso no sentido de 

determinada conclusão, requer do autor capacidade de reflexão de modo crítico a 

respeito do mundo que o cerca, utilizando a língua como um instrumento de 

interação social; bem como aptidão do uso da gramática de sua língua para 

construir um texto.   

Saber o que é um texto e assim aprender a estruturá-lo é essencial para 

apresentar de forma coerente as ideias e os argumentos na defesa de uma 

tese/opinião. A seguir, será abordada a argumentação na língua escrita, a qual se 

constrói gradativamente dentro do texto. 
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2.2. Texto argumentativo 

 

 

A forma de expressão realizada por meio da escrita é uma habilidade que 

capacita o cidadão para atuar na sociedade em que vive. A escrita exige um 

conhecimento que permita ao indivíduo expressar-se de forma clara e coesa. Para 

escrever bem, a pessoa deve ter o conhecimento dos mecanismos linguísticos 

essenciais à produção textual e deve ter em mente o significado do que é um texto.    

De acordo com Koch: 

 
textos são resultados da atividade verbal de indivíduos socialmente 
atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de alcançar um 
fim social, de conformidade com as condições sob as quais a atividade 
verbal se realiza. ( 2003,p.26) 
          

Sendo o texto mais que a soma de frases e constituindo-se em um conjunto 

ordenado de ideias expressas por meio de recursos linguísticos e de regras que o 

idealizam, deve apresentar em sua estrutura marcas linguísticas que o caracterizem. 

O conjunto de características que fazem com que um texto seja considerado como 

tal é definido como textualidade. Segundo Beaugrande e Dressler (1983 apud, VAL, 

1999), são sete os fatores responsáveis pela textualidade, sendo os centrados no 

texto: a coerência e a coesão; e os centrados nos usuários: a intencionalidade, a 

aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade.  

Ainda segundo Val,  

 
um texto será bem compreendido quando  avaliado sob três aspectos:   
a) o pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação 
informacional e comunicativa;  
b)o semântico-conceitual, de que depende sua coerência;  

c) o formal que diz respeito à sua coesão. (1999, p.5)  
 

No texto, a presença de certos traços linguísticos (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas) caracteriza o tipo textual. Os tipos 

textuais são classificados em poucas categorias, diferentemente dos gêneros 

textuais. Os tipos textuais, conforme Marcushi (apud,DIONISIO, 

MACHADO,BEZERRA, 2002), abrangem poucas categorias conhecidas como: 

narração, argumentação, exposição, descrição e injunção, sendo que uma pode 

também aparecer inserida em outra; já os gêneros textuais são realizações 
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linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas. Os gêneros 

são inúmeros e a cada dia vem se percebendo novos gêneros. Exemplos de alguns 

gêneros: carta, carta pessoal, romance, bilhete, bula de remédio e muitos outros. 

Os tipos textuais relacionam-se à natureza de ordem linguística, tendo em 

vista seus aspectos constitutivos. Dessa forma, um texto narrativo caracteriza-se 

pelo relato acerca de um determinado acontecimento, contando com a participação 

de alguns elementos essenciais, como narrador, personagens, espaço, dentre 

outros. O texto descritivo pauta-se pelo registro das características pertinentes a um 

objeto, animal, acontecimento, lugar, pessoa, fato, e muitos outros; o dissertativo 

refere-se à exposição de ideias com base em argumentos convincentes e 

verdadeiros a respeito de um determinado assunto, já o texto argumentativo tem a 

função de persuadir o leitor, convencendo-o a aceitar uma ideia imposta pelo autor 

do texto. 

O texto argumentativo, quando mostra fatos para embasar a argumentação, 

se torna um texto dissertativo-argumentativo. Muitos manuais de redação 

apresentam um modelo próprio à dissertação expositiva e outro, à dissertação 

argumentativa, embora a própria exposição possa servir à argumentação. Isso não 

significa que o texto dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo 

apresentem o mesmo grau de argumentatividade daqueles explicitamente 

argumentativos. Garcia faz a distinção entre dissertação e argumentação. 

 
Na dissertação, expressamos o que sabemos ou que acreditamos saber a 
respeito de determinado assunto; externamos nossa opinião sobre o que é 
ou nos parece ser. Na argumentação, além disso, procuramos 
principalmente formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo 
de que a razão está conosco, de que nós é que estamos de posse da 
verdade. (GARCIA, 2006, p.380) 

 

Estruturalmente, o texto argumentativo consiste na escolha de uma tese, na 

definição de um posicionamento crítico a respeito dela e, a partir daí, no esforço de 

provar a validade da tese por meio da argumentação. Na produção de um texto 

argumentativo, a escolha que se faz quanto ao uso de determinados elementos 

linguísticos – sejam eles condicionais, contrastivos, conclusivos, etc - direciona o 

sentido que se quer dar ao texto e influencia a sua argumentatividade. 

Tanto no texto oral quanto no escrito, a força argumentativa se revela pela 

escolha dos operadores argumentativos que são os responsáveis pelo 

encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e orientando a sua função 
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discursiva. Os operadores, além de ligarem as partes do texto, estabelecem uma 

relação semântica - causa, finalidade, conclusão, contradição, condição, etc – que 

possui uma dada função argumentativa no texto. A definição e o papel dos 

operadores na construção da argumentatividade serão apresentados na seção a 

seguir. 

 

 

2.3. Operadores argumentativos 

                   

 

O termo Operadores Argumentativos foi criado por Oswald. Ducrot, criador da 

Semântica Argumentativa (ou Semântica da Enunciação), para se referir a certos 

elementos da gramática de uma língua que têm por função demonstrar a força 

argumentativa dos enunciados e a direção para o qual apontam. 

Esses elementos da gramática, segundo Koch (2010, p.40), são palavras que 

pertencem a classes gramaticais invariáveis como advérbios, preposições, 

conjunções, locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, ou são palavras que 

não estão incluídas em nenhuma das dez classes gramaticais. E, por isso, em várias 

gramáticas, estas são denominadas palavras denotativas ou denotadores de 

inclusão, exclusão, retificação, etc. 

Os operadores argumentativos revelam o valor argumentativo dos 

enunciados, orientando o sentido do texto para uma conclusão. Eles são 

responsáveis pela orientação discursiva dos enunciados que encadeiam.  

Os principais operadores e as suas funções serão apresentados a seguir, 

apoiados no trabalho de Koch (2010 e 2011).  Os operadores argumentativos são 

divididos em duas noções básicas: a escala argumentativa e a classe argumentativa. 

De acordo com Koch, 

 

Dois ou mais argumentos orientados no mesmo sentido, isto é, para uma 

mesma conclusão, constituem uma classe argumentativa. Diz-se que p é 

um argumento para a conclusão r, se p é apresentado como devendo levar 

o interlocutor a concluir r. Quando vários argumentos – p,p’,p’’... - se situam 

numa escala graduada, apontando, com maior ou menor força, para a 
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mesma conclusão r, diz-se que eles pertencem à mesma escala 

argumentativa. (KOCH 2011,p102) 

 

A classe argumentativa pode ser entendida por argumentos que têm o mesmo 

“peso” para levar o interlocutor a uma determinada conclusão. Assim, vários 

argumentos diferentes direcionam-se a uma mesma conclusão, dando mais força a 

ideia defendida.  

Os operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão, 

isto é, argumentos que fazem parte de uma mesma classe argumentativa são: e, 

também, ainda, nem, não só... mas também, tanto...como, além de..., além 

disso..., a par de..., etc.  

Exemplo: 

(1) r = Luciana é a aluna mais apta para aprovação no ENEM.  

Para concluir que Luciana é a aluna mais apta, serão utilizados três argumentos:  

p = Arg. 1 – tem boa formação escolar 

p’ = Arg. 2 – frequenta assiduamente um excelente curso preparatório para o ENEM 

p” = Arg. 3 – se dedica aos estudos constantemente  

Todos os argumentos direcionam o enunciado no sentido de mostrar que 

Luciana é a aluna mais apta. Logo, estes estão dentro da mesma classe 

argumentativa. 

Algumas maneiras de formular o enunciado seriam: 

 

(1a) Luciana é a aluna mais apta para aprovação no ENEM: tem boa formação 

escolar, frequenta assiduamente um excelente curso preparatório para o ENEM e 

se dedica aos estudos constantemente.  

(1b) Luciana é a aluna mais apta para aprovação no ENEM: não só tem boa 

formação escolar, mas também frequenta assiduamente um excelente curso 

preparatório para o ENEM e se dedica aos estudos constantemente.  

(1c)Luciana é a aluna mais apta para aprovação no ENEM: a par de uma boa 

formação escolar, também frequenta assiduamente um excelente curso 

preparatório para o ENEM, além do que, se dedica aos estudos constantemente.  
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         Cabe também destacar os operadores aliás e além do mais, os quais  devem 

ser utilizados para introduzir um argumento decisivo dentro do texto. O operador 

aliás,  conforme Koch, 

 
 introduz um argumento adicional a um conjunto de argumentos já 
anunciados, mas o faz de maneira “sub-reptícia”: ele  é apresentado como 
se fosse desnecessário, como  se tratasse de simples “lambuja”, quando, na 
verdade, é por meio dele que se introduz um argumento decisivo, com o 
qual se dá o “golpe final”, resumindo ou coroando todos os demais 

argumentos. (KOCH, 2010, p.34), 

 

Tal conceito se evidencia no exemplo a seguir: 

 

(1d) Luciana é a aluna mais apta para aprovação no ENEM. Além de ter boa 

formação escolar, frequenta assiduamente um excelente curso preparatório para 

o ENEM e se dedica aos estudos constantemente. Aliás, é a única aluna, que 

realmente luta arduamente pela aprovação.  

 

Seguindo a divisão quanto à noção básica, os operadores argumentativos 

apresentam uma hierarquia em escala. Quando dois ou mais enunciados de uma 

classe apresentam essa gradação, tem-se uma escala argumentativa. Os elementos 

podem assinalar o argumento mais forte para uma conclusão, como, por exemplo, 

as expressões mesmo, até, até mesmo, inclusive, e no caso da escala em sentido 

negativo, o argumento mais forte poderá vir introduzido pelo operador nem mesmo. 

Exemplo: 

(2)r = A abertura da Semana Acadêmica de Letras foi um sucesso:  

(arg. + forte) p’’ – esteve presente o Reitor da Universidade 

                     p' – esteve presente o Coordenador do curso 

                     p – esteve presente grande parte dos acadêmicos 

 

(2a) A abertura da Semana Acadêmica de Letras foi um sucesso: esteve 

presente grande parte dos acadêmicos, o Coordenador do curso e inclusive o 

Reitor da Universidade. 

 

Para representar como negação os elementos irão se inverter. 

  

r = A abertura da Semana Acadêmica de Letras não foi um sucesso:  
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                   p’’ – não esteve presente grande parte dos acadêmicos 

                   p'  –  não esteve presente o Coordenador do curso 

                   p  –  não esteve presente o Reitor da Universidade 

 

(2b) A abertura da Semana Acadêmica de Letras não foi um sucesso: o Reitor 

da Universidade não esteve presente, nem o Coordenador do curso e nem 

mesmo grande parte dos acadêmicos. 

 

Existem operadores que inserem um argumento deixando subtendida a 

existência de uma escala com outros argumentos mais fortes, como, por exemplo, 

as expressões ao menos, pelo menos, no mínimo.  

Há também operadores que introduzem uma conclusão relativa a argumentos 

apresentados em enunciados anteriores: portanto, logo, por conseguinte, pois, 

em decorrência, consequentemente, etc. 

Além disso, existem os operadores que introduzem argumentos alternativos 

que levam a conclusões diferentes ou opostas: ou, ou então, quer... quer, 

seja..seja, etc; operadores que estabelecem relações de comparação entre 

elementos, com vistas a uma dada conclusão: mais que, menos que, tão...como, 

tão...quanto, etc; operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa 

ao enunciado anterior: porque, que, já que, pois, etc. 

Os operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões 

contrárias: mas (porém, contudo, todavia, no entanto, etc) e embora (ainda que, 

posto que, apesar de (que), etc). Os operadores mas e  embora diferenciam-se no 

que diz respeito à estratégia argumentativa utilizada pelo locutor. Segundo os 

estudos de Koch, 

no caso do MAS, ele emprega (segundo E. Guimarães) a estratégia do 
suspense, isto é, faz com que venha à mente do interlocutor a conclusão R, 
para depois introduzir o argumento (ou conjunto de argumentos) que irá 
levar à conclusão não R; ao empregar o embora, o locutor utiliza a 
estratégia de antecipação, ou seja, anuncia, de antemão, que o argumento 
introduzido pelo embora vai ser anulado, “não vale”. ( KOCH, 2010 p 37) 

 

A estratégia do mas é acabar com uma expectativa que se criou no leitor, e a 

do  embora é mantê-la, quando o enunciado vem posposto; se este vier anteposto, 

anunciará antecipadamente que o argumento seguinte é que prevalecerá. De acordo 

com koch, 
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ao defender uma tese, deve-se utilizar uma estrutura semelhante à do mas: 
apresentar primeiro todos os argumentos contrários à tese, sem dar a 
conhecer a própria posição, e depois invalidá-los pela introdução, através 
do mas, de argumentos mais fortes (decisivos). Por outro lado, no caso da 
contestação, a estrutura é semelhante à do embora: negam-se 
argumentativamente os argumentos possíveis introduzindo-os por meio de 
conjunções como embora, ainda que, posto que, apesar de que e, em 
seguida, apresentam-se os argumentos decisivos. ( Koch, 2011, p.153) 

 

O uso destes operadores requer o conhecimento destas estratégias para que 

se possa usá-los de maneira eficaz e alcançar o objetivo desejado, bem como tornar 

o texto mais elaborado. Veja-se os exemplos a seguir. 

(3) Exemplo 

 

(3a) O Sanep está tratando a água da represa Moreira, mas o gosto da água 

das regiões sul e sudeste da cidade não melhorou. 

(3b) Embora o prefeito Eduardo leite tenha prometido durante a campanha 

eleitoral não aumentar os impostos, o IPTU aumentou muito neste ano. 

 

No exemplo (3a), pode-se perceber que o mas conduz o leitor à conclusão de 

que o gosto da água melhorou, no entanto o mas introduz um enunciado de 

orientação argumentativa contrária à conclusão anterior implícita: o gosto não 

melhorou. Já no exemplo (3b), o embora introduz um enunciado que induz o leitor a 

concluir que os impostos não seriam aumentados, mas a oração principal apresenta 

um enunciado oposto a essa orientação argumentativa: o imposto predial aumentou. 

Por fim, pode-se apresentar os operadores que têm por função introduzir no 

enunciado conteúdos pressupostos: já, ainda, agora, etc. 

           (4)Exemplo: 

 

(4a) Pedro mora em Brasília. 

(4b) Pedro ainda mora em Brasília. 

(4c) Pedro já não mora em Brasília. 

(4d) Pedro agora mora em Brasília. 

 

Pode-se verificar que o exemplo (4a) não introduz nenhum pressuposto; (4b) 

e (4c) apresentam o uso dos operadores; no (4b) se pressupõe que antes João 
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morava em Brasília e no (4d), o conteúdo pressuposto é que João não morava em 

Brasília anteriormente. 

Os operadores argumentativos, conforme Koch (2010, p.39), fazem parte da 

gramática da língua e são os responsáveis, em grande parte, pela força 

argumentativa dos textos. Contudo, eles têm recebido pouca atenção nos livros 

didáticos e nas aulas de língua portuguesa.  

Com base no referencial apresentado, serão analisados os operadores - 

delimitando-se mais especificamente às conjunções – os quais refletem a força 

argumentativa de um texto, bem como a forma como estes foram utilizados nas 

redações que constituem o corpus deste trabalho. 
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3  METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o uso dos operadores 

argumentativos em redações, a fim de identificar os operadores argumentativos mais 

recorrentes e a função exercida por eles na produção escrita. A pesquisa 

caracteriza-se por um estudo qualitativo. 

O corpus constituiu-se de 25 redações do ENEM de 2012. O acesso às 

redações foi possível por meio dos espelhos que são os textos digitalizados, aos 

quais o candidato tem acesso no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Para constituir o corpus, parte das redações foi obtida diretamente com os 

candidatos; elas foram solicitadas, em um cursinho preparatório, aos alunos que já 

haviam participado do ENEM de 2012 e estavam se preparando para realizar 

novamente o ENEM em 2013. Já a outra parte das redações foi retirada de um site1 

que apresentou uma reportagem sobre redações que tiveram nota máxima na 

avaliação. 

Os espelhos obtidos com os alunos do cursinho mais as redações 

comentadas na internet formaram um corpus com redações consideradas ótimas e 

regulares, segundo a avaliação do ENEM. As redações (ver Anexo – A) foram 

redigidas e enumeradas para uma melhor visualização e controle dos dados; e 

foram mantidos os erros de pontuação e ortografia encontrados. Elas foram 

transcritas às originais.  

Para análise dos dados, primeiramente, foi realizada uma leitura das 

redações para verificar se elas estavam condizentes com o tema proposto. Logo 

após, foi feita uma segunda leitura mais criteriosa a fim de observar mais 

atentamente a regularidade das ocorrências do uso dos operadores argumentativos.  

Em sequência, foram marcados os operadores argumentativos utilizados nas 

redações para verificar a regularidade das ocorrências. Os operadores encontrados 

foram interpretados quanto a sua utilização na produção escrita em relação ao 

sentido dado ao texto, com base nos trabalhos de Koch (2010, 2011). 

                                                             
1 JORNAL O GLOBO.  Disponível: http://oglobo.globo.com/educacao/vestibular/enem-2012-veja-

exemplos-de-redacoes-nota-1000. Acesso em 28 de outubro de 2013. 

 

http://oglobo.globo.com/educacao/vestibular/enem-2012-veja-exemplos-de-redacoes-nota-1000
http://oglobo.globo.com/educacao/vestibular/enem-2012-veja-exemplos-de-redacoes-nota-1000
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4.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Nesta seção, serão mostrados os resultados levando-se em conta a 

fundamentação teórica apresentada. O corpus deste trabalho constitui-se de 25 

redações analisadas quanto ao uso dos operadores argumentativos.  Foram 

extraídos trechos de algumas redações para exemplificação, os quais se 

mantiveram conforme os originais. 

Na análise, pode-se perceber que em algumas redações, cujo uso dos 

operadores argumentativos foi adequado, se revela a força argumentativa do texto, 

demonstrando a importância que eles representam na produção escrita. Já em 

outras redações, o uso inadequado dos operadores demonstra a dificuldade dos 

candidatos em apresentar e relacionar os argumentos por meio dos operadores, o 

que dificultou a compreensão das ideias por eles defendidas.  

As redações mantiveram um equilíbrio quanto ao uso adequado ou não dos 

operadores argumentativos. Não ocorreu nenhuma discrepância quanto ao uso de 

operadores inadequados. Percebeu-se, em alguns casos, a falta de operadores 

argumentativos, que poderiam ter sido usados estrategicamente para contribuir com 

a força argumentativa do texto. 

Nas redações, foi verificada a presença de vários operadores, porém serão 

analisadas as conjunções cujas funções são mais recorrentes, que são: as que 

contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias (entretanto, no 

entanto, contudo, mas e embora); as que somam argumentos a favor de uma 

mesma conclusão (além disso e não só...mas também); as que introduzem uma 

justificativa ou explicação relativa a enunciados anteriores ( já que e pois), e  as 

conclusivas (portanto, pois e logo). Esses operadores, normalmente estudados 

como meras conjunções, neste trabalho serão analisados quanto a sua força 

argumentativa e ao papel que exercem como operadores argumentativos.  

Na análise, a presença dos operadores entretanto e no entanto foi   

fortemente evidenciada nas redações. Os operadores que também exercem a 

função de contrapor argumento, como mas, contudo e embora, apareceram em 

menor número.  
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A conjunção mas foi utilizada em poucas redações, sendo que, quando 

usada, normalmente apareceu mais de uma vez no mesmo texto.  A conjunção 

embora foi encontrada em uma única redação, já  a conjunção contudo teve uso 

regular, quando comparada a essas duas conjunções. 

Os operadores mas e embora possuem estratégias, aquele emprega a 

estratégia do suspense  e este de antecipação, as quais não foram percebidas nos 

textos. Os candidatos, ao escreverem seu texto, deveriam ter claro o objetivo a ser 

alcançado. Pois, a partir disso, eles se apoiariam nos operadores a fim de defender 

ou contestar uma tese. Estratégia, que contribuiria positivamente para a 

argumentatividade textual. Porém, esta não foi verificada nas redações, as quais 

tiveram como “alicerces” outros operadores. 

Os operadores argumentativos (entretanto, no entanto, contudo, mas e 

embora) possuem uma complexidade maior, pois mudam a orientação 

argumentativa do texto e quebram a expectativa inicial, introduzindo uma nova 

conclusão. Nas redações, verificou-se que alguns desses operadores foram 

utilizados pelos candidatos de uma forma diferenciada, não objetivando a explícita 

contraposição de argumentos. Como se pode perceber abaixo: 

Exemplo redação 09:  

  

(1) Ao longo da história, o Brasil foi marcado por imigrações. De período em 
período, os motivos variaram, entretanto, pode-se perceber que os imigrantes a 

partir do século XIX vieram em sua maioria, motivados por anseios de reconstrução 
de suas vidas em solo brasileiro e trouxeram consigo benefícios socioeconômicos 
para o país. 

 

Neste exemplo, o entretanto possui a função de restrição, já que objetiva 

deixar claro que a partir do século XIX houve um único motivo para as imigrações no 

Brasil, diferentemente do que vinha ocorrendo, até então.  

Para explanar melhor a forma como foram usados esses primeiros 

operadores (entretanto, no entanto, contudo, mas e embora), serão transcritos 

alguns trechos das redações. Pertencente a esse grupo, o embora apareceu 

somente em uma redação, e exerceu sua função de contrapor argumentos, como é 

possível verificar no segundo parágrafo da redação 22. 

 
(02) A ascensão do Brasil ao posto de uma das dez maiores economias do mundo 
é um importante fator atrativo aos estrangeiros. Embora o crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) nacional, segundo previsões, seja menor em 2012 em 
relação a anos anteriores, o país mostra um verdadeiro aquecimento nos setores 
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econômicos, representado, por exemplo, pelo aumento do poder de consumo da 
classe C. 

 
O autor do texto, ao fazer uso do operador embora, anula o argumento 

introduzido por esse operador e prevalece a orientação argumentativa do enunciado, 

a qual não foi introduzida pelo operador. No texto, ele relatou que, mesmo com a 

baixa do crescimento do PIB, o Brasil ainda apresentou uma economia satisfatória 

mantendo-se no posto das dez maiores economias do mundo, sendo este o fator 

atrativo para os estrangeiros. 

No terceiro parágrafo da redação 19, pode-se constatar o uso de vários 

operadores que têm por função contrapor argumentos orientados para conclusões 

contrárias. 

 

(3) Desde chegada de escravos oriundos da África, aos europeus, passando pelos 
índios de diversas etnias, o povo brasileiro construiu sua face, como mostrou Gilberto 
Freyre. Um pouco de cada canto do mundo, além disso, reside em nossas fronteiras 
e compuseram, em grande parte, aquilo que somos hoje. 
 O país, no entanto, precisa ser cauteloso com a entrada desenfreada de 

estrangeiro e que, de forma direta ou indireta, ocupa uma posição ou lugar que 
deveria ser de um brasileiro. O discurso para isso, contudo não deve ser xenofóbico 
mas, concomitantemente, protecionista para com o cidadão nacional e humanitário 

para aqueles que se lançam em novas terras.  

 

No exemplo (3), o autor contrapõe os argumentos, apresenta a vinda de 

vários povos no decorrer do tempo, e argumenta que o país precisa ser cauteloso 

com essa entrada desenfreada dos povos em solo brasileiro, porque estes 

imigrantes poderão ocupar um lugar que deve ser dos brasileiros. Ele ressalta que o 

discurso em relação a essa situação não deve ser xenofóbico, argumento este 

introduzido pelo operador contudo; e - com o uso do operador mas - apresenta suas 

ideias, as quais sugerem que o país deve ser protetor do cidadão brasileiro e 

humanitário com os imigrantes. 

Pode ser também evidenciado na introdução da redação 05 o uso desses 

operadores que têm por função contrapor argumentos.  

Exemplo redação 05: 

 
(4) Foi um sucesso na rede globo a novela “América”, na qual uma mulher tentava 
ilegalmente, atravessar a fronteira entre México e E.U.A. O brasileiro assistiu como 
se fosse algo distante, mas hoje, entretanto, esse “sonho de imigração” também é 

realidade de outros países em relação ao Brasil. Tanto ilegalmente quanto 
legalmente, pessoas do mundo inteiro almejam vir para o “país do samba e do 
futebol”, mas apesar de estarmos entre as maiores economias mundiais, não 

temos como suportar essa imigração. 
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Na análise do trecho acima, pode-se perceber que o primeiro mas estabelece 

uma relação de contraposição entre as ideias referentes aos advérbios antigamente 

e atualmente, as quais estão implícitas. Já o entretanto faz uma ressalva e tenta 

esclarecer que o “sonho da imigração” não é uma realidade somente do Brasil, mas 

de outros países também. O último mas demonstra uma reação de oposição entre o 

fato de muitas pessoas quererem vir para o Brasil e o fato do país não ter como dar 

conta da imigração. E, por fim, o apesar de insere uma ressalva, que afirma que o 

Brasil está entre as maiores economias mundiais, a fim de fazer com que o leitor se 

dê conta que, nem estando entre as maiores economias, o Brasil tem condições de 

suportar a vinda de imigrantes. 

O texto argumentativo deve prender e chamar a atenção do leitor para a tese 

a ser defendida, com base em argumentos bem estruturados.  O uso de uns ou de 

outros operadores argumentativos depende da intenção do autor. O que pode ser 

percebido nas redações analisadas é que os operadores escolhidos nem sempre 

foram usados exercendo a sua função argumentativa. 

Operadores como, além disso  que têm a função de somar argumentos a 

favor de uma mesma conclusão, assim como o operador  não só... mas também, 

apareceram em várias redações, sendo o uso do conector além disso o mais usado. 

O uso do operador não só... mas também  que encadeia elementos, quando há  

dois ou mais argumentos orientados no mesmo sentido, foi encontrado em uma 

única redação. A utilização ocorreu em outras redações com a escolha de outros 

léxicos como não somente...mas também,  não só...mas e não somente...como, 

como se pode verificar no exemplo da redação 20:  

 
(5) E esta é uma realidade que atinge não só brasileiros, mas quaisquer indivíduos 

que resolvam se instalar no país.  

 

A expressão “também” poderia ter sido usada e assim reforçar ainda mais a 

força argumentativa do texto e tornar o enunciado mais elaborado, contudo, apesar 

da ausência do “também”, foi possível perceber a intenção argumentativa do autor. 

No trecho a seguir, o operador foi usado adequadamente, inserindo uma força 

argumentativa no enunciado. 

Exemplo redação 24: 
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(6) Cada cantinho do país exibe a cultura de um certo povo, não só nas épocas 
passadas, mas também nos dias de hoje o país atrai imigrantes por ser um país de 

grande diversidade, seus carnavais, suas praias, é Salvador, é Minas Gerais, tudo 
isso é Brasil, este sim é o coração do mundo.         

 

A expressão não só...mas também introduziu argumentos a favor da ideia de 

que cada região do país exibe a cultura de seu povo, ressalvando que - mesmo  em 

tempos diferenciados - o país atrai imigrantes devido a esta característica. 

Na análise das redações, o operador além disso, que tem por função somar 

argumentos a favor de uma mesma conclusão, foi usado em vários  textos. Como se 

pode observar nos exemplos que serão mostrados a seguir. 

Exemplos redações 02,03 e 04 respectivamente. 

 
(7) Subentende-se, então, que o contingente imigratório do século XXI com destino 
ao Brasil é um fator de grande influência nos seus diversos campos de convivência 
social e cultural, cabendo ao país direcionar essas possibilidades a um caminho 
próspero. Para isso, práticas como o investimento governamental e privado nos 
tecnopolos brasileiros garantem uma formação da população nativa e a chance de 
inserção do imigrante na sociedade e no trabalho. Além disso, tal investimento ajuda 

a fortalecer o convívio entre as diversas culturas e conhecimentos, possibilitando o 
aprimoramento das técnicas. 
 
(8) O Estado deve garantir a dignidade humana dos imigrantes por meio da 
elaboração e fiscalização de leis que evitem a exploração dessa mão de obra. Além 
disso, deve garantir o acesso deles a serviços públicos de qualidade. Esse 
contingente pode ajudar o Brasil a se tornar uma nação cada vez mais rica e 
desenvolvida. É um ajudando ao outro. 
 
(9) A economia brasileira está cada vez mais forte. O país está no "ranking" entre as 
dez economias que possuem os maiores PIBs do mundo. Além disso, o Brasil e se 

tornou um grande exportador de commodities (termo utilizado para os produtos no 
seu estado bruto, como por exemplo soja e petróleo). Graças a isso, o país investe 
maciçamente em pesquisas para desenvolver e aprimorar técnicas no ramo 
petrolífero (com a descoberta do pré-sal) e no ramo da agricultura (com máquinas e 
o desenvolvimento de terras improdutivas para se tornarem produtivas e das 
sementes transgênicas) atraindo milhares de imigrantes tanto para estudar como 
para novas oportunidades de emprego 

 

Nestes exemplos, pode se verificar a soma de argumentos a favor de uma 

mesma conclusão. No exemplo (7), o autor argumenta que o investimento em 

tecnopólos garante a formação da população nativa e a chance de insersão do 

imigrante, somado a isso o investimento proporciona o convívio entre diversas 

culturas e conhecimentos; no exemplo (8), o candidato defende a tese de que o 

Brasil pode ser uma nação mais rica e desenvolvida, os argumentos que ele 

apresenta são: garantindo a dignidade dos imigrantes, bem como o acesso a 
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serviços públicos de qualidade; já no exemplo (9), o autor afirma que a economia 

brasileira está cada vez mais forte, apresenta o argumento de que o país está entre 

as dez economias que possuem os maiores PIBs e acrescenta outro argumento que 

é  o país ter se  tornado um grande exportador de commodites. 

O operador além disso orienta o desenvolvimento do texto e não a repetição 

do que foi dito antes; ele deve ser usado quando a sequência introduzida indicar 

uma progressão discursiva, acrescentando um dado novo ao conjunto 

argumentativo. Na redação 19, percebe-se que o operador não exerce a função de 

introduzir um novo argumento. 

Exemplo redação 19: 
 
(10) A miscigenação do brasileiro, de fato, é o que mais evidencia a nossa cultura e 
a nossa identidade nacional. Desde a chegada de escravos oriundos da África, aos 
europeus, passado pelos índios de diversas etnias, o povo brasileiro construiu sua 
face, como mostrou Gilberto Freire. Um pouco de cada canto do mundo, além 
disso, reside em nossas fronteiras e comprovam, em grande parte, aquilo que 
somos hoje.       

 

No exemplo (10), o operador não apresenta sentido no contexto em que foi 

usado, ele se faz desnecessário, pois o autor argumentou que a miscigenação 

brasileira causada pela imigração evidencia nossa cultura e constrói nossa face, 

porém o operador além disso  não introduz um argumento novo aos apresentados. 

O autor relata que um pouco de cada canto que reside em nossas fronteiras 

comprova o que somos hoje, no que se refere à miscigenação, no entanto este 

último trecho do texto foi mal estruturado.  

Na redação número 12, o conector além disso foi utilizado quatro vezes, 

todavia o uso repetitivo do operador não acrescentou uma expressiva força 

argumentativa no texto. Porque, o autor poderia ter escolhido outros operadores que 

exercem a mesma função para não tornar repetitivo o uso deste operador. 

Exemplo redação 12: 

 

(11) O fluxo imigratório para o Brasil vem se acentuando desde a década de noventa 
[...] A principal causa para tal movimento é o progresso econômico do Brasil, 
confirmado pela liderança do bloco financeiro sulamericano, o Mercosul. Além disso, 

como consequência do crescimento econômico, as condições sociais melhoraram, 
como a expectativa de vida, as quais também são resultado das políticas 
assistenciais do governo, como o Bolsa-família. Com isso, grande parte da 
população que emigrava, em busca de melhores condições de vida, permanece no 
país. Paralelamente, as dificuldades econômico-sociais de outros países, como o 
Haiti, abalado pelo terremoto ocorrido em 2010, estimulam a entrada de estrangeiros 
no Brasil. 
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    Além disso, a globalização, fenômeno de interdependência entre as nações, 

facilita a imigração. Como nenhuma produz todos os bens e alimentos dos quais 
necessita, os fluxos comerciais e de trabalho aumentam. Um exemplo é a migração 
de cientistas e engenheiros estrangeiros para os pólos tecnológicos paulistas. Além 
disso, a globalização também se caracteriza pelos progressos nas 

telecomunicações e nos transportes, mais rápidos e acessíveis, facilitando os 
deslocamentos. Nesse sentido, o Brasil é favorecido, com a entrada de mais 
indivíduos na população economicamente ativa, e com a interação de sua sociedade 
com novas culturas, respeitando as diferenças. 
     Contudo, apesar de tais benefícios, o fluxo imigratório pode ser prejudicial. Um 
exemplo, verificado principalmente na fronteira com a Bolívia, é o tráfico de drogas, o 
qual é facilitado. Além disso, doenças podem ser trazidas, vitimando brasileiros. 

 

 

No exemplo acima, o autor relata que o fluxo imigratório para o Brasil vem se 

acentuando; no primeiro uso do operador além disso, ele  explica  que a principal 

causa para o movimento imigratório é o progresso financeiro, e justifica que, como 

consequência do crescimento econômico, as condições sociais melhoraram, assim 

como a expectativa de vida. No segundo uso do operador, devido ao fato de 

paralelamente as dificuldades econômicas sociais de outros países estimularem a 

entrada de estrangeiros no Brasil, acrescentou-se a ideia de que a globalização 

facilita essa imigração; já com o terceiro além disso, ele acrescenta a ideia de que o 

Brasil é favorecido com a entrada de mais indivíduos na população economicamente 

ativa, assim como a interação de sua sociedade com novas culturas. O segundo e 

terceiro além disso no parágrafo do texto poderiam ter sido substituídos, 

reestruturando os enunciados. No último parágrafo do exemplo, o autor contrapõe 

que - apesar dos benefícios - o fluxo imigratório pode ser prejudicial, usando como 

exemplos argumentos como o tráfico de drogas, que é facilitado principalmente na 

fronteira com a Bolívia. E, por meio do operador além disso, o autor  introduz  outro 

argumento que se refere às doenças trazidas pelos imigrantes, as quais acabam por 

vitimar os brasileiros. 

Os operadores já que e pois - quando usados de forma adequada no texto - 

acrescentam uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior, 

contribuindo para a argumentatividade do texto. Nas redações analisadas, estes 

operadores se apresentaram de forma adequada. Em alguns trechos de duas 

redações, pode-se evidenciar o uso adequado dos operadores pois e já que, os 

quais exercem a mesma função.  

Exemplos retirados da redação 08 e 15 respectivamente.  
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(12) A imigração, apesar das dificuldades inerentes que trás consigo, é um bem, 
pois faz o país renovar sua cultura, seus profissionais e suas idéias 

 

(13) Vale ressaltar, que o processo imigratório não deve ser visto inteiramente de 
forma negativa, já que no caso do Brasil, este contribui para o desenvolvimento de 

uma cultura mais rica e multicultural.  
  

Nos dois casos, os operadores foram usados adequadamente, acrescentando 

uma justificativa ao enunciado anterior, e contribuindo para a argumentatividade do 

enunciado. No exemplo (12), o autor introduz uma justificativa de que o país renova 

sua cultura, seus profissionais e suas ideias, porque, apesar das dificuldades que a 

imigração traz, ela também faz um bem. No exemplo (13), o autor explica que - no 

caso do Brasil - o processo imigratório contribui para o desenvolvimento da cultura e, 

por isso, não deve ser visto inteiramente de forma negativa. 

Os operadores argumentativos portanto, pois e logo introduzem uma 

conclusão em relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores.  O uso 

destes operadores, em alguns casos, os quais serão demonstrados na sequência, 

apresentou alguns problemas, mas em sua maioria o uso foi adequado. O operador 

logo exerceu sua função adequadamente, como se pode perceber no exemplo a 

seguir. 

Redação 18: 

 
(14) Em um primeiro plano, deve-se entender que o aumento do contingente 
populacional gera uma série de problemas para o local de destino. Nesse sentido, a 
qualidade dos sistemas de saúde, segurança e educação que já não é ideal, no 
país, torna-se ainda mais precária caso não haja a definição do limite de absorção 
de imigrantes por cidade. Logo, faz-se necessária a ampliação da fiscalização das 

fronteiras do país pelas forças armadas para que haja maior controle do número de 
pessoas que desejam viver no país, além de uma melhor administração do local de 
destino, evitando locais que já apresentam inchaço populacional. 

 

No exemplo (14), o operador logo, que tem por função introduzir uma 

conclusão, foi usado de forma adequada. O autor conclui a sua tese de que o 

aumento do contingente populacional gera problemas, introduzindo o argumento de 

que é necessário que haja uma fiscalização a fim de controlar o número de pessoas 

que desejam viver no país, apresentando isso como uma possível solução. 

No trecho a seguir, retirado da redação 20, pode-se perceber o uso do 

operador portanto exercendo a sua força argumentativa, ele está concluindo o 

enunciado anterior.  
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Exemplo redação 20: 

 
(15) [...] verdade é que apenas alguns setores da economia brasileira vêm 
crescendo a altas taxas e que, portanto, ainda estamos longe de nos tornarmos 

uma economia de pleno emprego. Além da falta de suficientes postos de trabalho,o 
índice de desenvolvimento humano do Brasil ainda se encontra bem longe do 
desejável.  

 
No exemplo acima, o autor conclui o enunciado anterior; ele argumenta que o 

Brasil está longe de se tornar uma economia de pleno emprego e ainda acrescenta 

argumentos que justificam essa conclusão. Pois, segundo o autor, faltam postos de 

trabalho e o índice de desenvolvimento humano no Brasil ainda se encontra distante 

do desejável, defendendo assim a sua tese de que apenas alguns setores vêm 

crescendo a altas taxas. 

No trecho reproduzido a seguir, retirado da redação 09, percebe-se que o 

candidato não utilizou o operador portanto adequadamente para exercer a sua 

função conclusiva. 

Exemplo: 

 

(16) Por outro lado, os imigrantes não qualificados, trazidos por motivos claramente 
econômicos, desejam estabelecer uma vida próspera no país. Portanto, possuem 

uma inegável vontade de trabalhar, que deve ser direcionada e encorajada, a fim de 
aumentar a produtividade do Brasil. É também economicamente conveniente a 
criação de projetos de qualificação dessa mão-de-obra com “sede” de vitória.          
            

Neste parágrafo, percebe-se que o portanto não introduz uma conclusão, 

como esperado. Na redação em questão, tal função não se cumpre. O que se 

evidencia é uma relação de explicação que - para que ficasse clara - deveria ser 

introduzida por um outro tipo de operador.  

O operador pois pode exercer duas funções, sendo que o seu valor irá 

depender da intenção e do desejo do autor. Segundo Koch (2010), este operador 

pode introduzir uma conclusão relativa a argumentos apresentados em enunciados 

anteriores, ou pode servir para introduzir uma justificativa ou explicação relativa ao 

enunciado anterior. A utilização desse operador junto a outro operador como, por 

exemplo, o portanto,   é  inadequada, já que as relações de explicação e conclusão, 

que eles deveriam estabelecer dentro do texto, não se evidenciam. No entanto, essa 

combinação foi encontrada na redação 14, conforme pode ser verificada no exemplo 

a seguir. 
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(17) Nesse sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas a fim de que o 
país não deixe escapar essa oportunidade: a de transformar o problema da imigração 
crescente em uma solução para outros. A questão merece mais atenção do governo, 
portanto, pois não deve ser a toa que o Brasil, além de ser conhecido pela hospitalidade, 
também o é pelo modo criativo de resolver problemas. Prestemos mais atenção aos olhares 
que nos cercam; deles podem vir novas oportunidades. 

 

Ainda em relação a esse trecho, é possível reiterar o que foi dito 

anteriormente, porque o trecho “não deve ser a toa que o Brasil, além de ser 

conhecido pela hospitalidade, também o é pelo modo criativo de resolver 

problemas.” não acrescenta nem uma explicação, tão pouco uma conclusão ao que 

já foi afirmado: “A questão merece mais atenção do governo,”. Portanto, faltou ao 

texto em questão clareza e coerência, no que tange às intenções do autor. Por outro 

lado, percebe-se que no período seguinte: “Prestemos mais atenção aos olhares 

que nos cercam; deles podem vir novas oportunidades.”, o candidato poderia 

substituir a pontuação utilizada que é um ponto e vírgula por uma vírgula e, assim, 

acrescentar o operador pois, o qual agora sim estabeleceria uma relação de 

explicação entre o fato de se prestar atenção aos olhares e o fato que destes 

olhares poderão surgir novas oportunidades. 

O uso adequado dos operadores em qualquer texto torna-o mais bem 

elaborado no sentido de evidenciar o posicionamento do seu autor sobre um 

determinado assunto.  Além disso, um texto bem estruturado do ponto de vista 

argumentativo permite que se visualize a forma como seu autor construiu seu 

raciocínio. No exemplo a seguir, retirado da redação 08, percebe-se o uso adequado 

dos operadores argumentativos. 

Exemplo : 

Primeiro parágrafo redação 08 

 
(18) A imigração, apesar das dificuldades inerentes que trás consigo, é um bem, 
pois faz o país renovar sua cultura, seus profissionais e suas idéias. O Brasil foi 

moldado pelas imigrações de diversos povos. 

         

Evidencia-se nessa redação, que o conector pois exerceu a sua função de  

introduzir uma justificativa ao enunciado anterior; o autor justificou que apesar das 

dificuldades que acaba por trazer, a imigração é uma coisa boa, pois ela contribui  

para renovar a cultura e seus profissionais. A redação apresentou, no decorrer de 

sua estrutura, outros operadores que colaboraram para a argumentatividade do 

texto, o que demonstra a importância do uso adequado dos operadores para 
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desenvolver a argumentação. Torna-se possível evidenciar no próximo parágrafo da 

redação que o autor faz uso adequado das conjunções mas e contudo para 

contrapor argumentos orientados para uma conclusão oposta, bem como  do 

operador  já que para  explicar o enunciado anterior.  

Exemplo Redação 08, segundo parágrafo: 

 

(19) Vários problemas podem advir da imigração, assim como soluções. Um dos 
problemas é a baixa instrução de muitos imigrantes, os quais podem estar fugindo 
de dificuldades econômicas ou políticas, chegam ao Brasil e terminam por 
aumentar o número de desempregados. Mas nem todos os imigrantes são 
desqualificados, há também os profissionais qualificados, os quais podem contribuir 
com seu conhecimento para o crescimento do pais. Contudo mesmo estes últimos 
podem vir a ser um problema social, já que irão disputar vagas com os profissionais 
brasileiros. O que pode vir a causar tensões sociais e xenofobia contra os 
imigrantes. 

 

No exemplo acima, pode se verificar que o autor utilizou o mas para contrapor 

o argumento apresentado anteriormente de que  os imigrantes desqualificados com 

baixa instrução aumentam o número de desempregados, com o argumento de que 

“nem todos são  desqualificados”, há os qualificados  que contribuem para o 

crescimento do país. O autor ainda ressalta - com a utilização do operador contudo 

-  que esses imigrantes qualificados também podem vir  a ser um problema; e com o 

operador já que, ele introduz uma explicação de que os imigrantes serão um 

problema, porque  irão disputar vagas com os brasileiros, contrapondo com o 

exposto antes. Em outro trecho da mesma redação, o operador já que exerce a 

função de justificar o enunciado anterior. 

Exemplo redação 08: 

 
(20) A cultura nacional também é favorecida pela chegada dos imigrantes, já que 

estes trazem consigo novas idéias e diferentes formas de pensar. Isto contribui para 
a criação de uma nova identidade cultural no país. 

 

Neste exemplo (20), pode se perceber que o autor utilizou o operador já que 

para justificar o enunciado anterior; o argumento que os imigrantes trazem novas 

ideias e diferentes formas de pensar, contribuiu para a criação de uma nova 

identidade cultural no país, justificando assim que a cultura nacional é favorecida 

pela chegada dos imigrantes. No trecho a seguir, da mesma redação, pode se 

verificar a função, a qual é exercida de forma satisfatória pelos operadores. 

Exemplo: 
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(21) No fim, a imigração é algo bom, apesar de seus problemas, ela faz uma nação 
rejuvenescer se reinventando. Contudo o processo de imigração necessita que o 
governo tenha um planejamento sério e de longo prazo para a área, pois só assim 
não teremos aqui os problemas que afligem imigrantes em diversos países. 

 

O autor, neste trecho acima, utiliza o operador contudo para fazer uma 

ressalva que o processo de imigração necessita que o governo tenha um 

planejamento; já o operador pois acrescenta uma explicação no que tange à ideia 

de a imigração não vir a ter aqui os problemas que afligem os imigrantes em outros 

países. 

O autor apresentou em sua redação a tese de que a imigração, apesar das 

dificuldades que lhe são inerentes, é um fator positivo. No decorrer do texto, ele 

apresentou argumentos positivos, como o favorecimento na cultura nacional, e 

negativos como o aumento do número de desempregados, e concluiu retomando a 

sua tese defendida no começo do texto e apresentando uma sugestão, caso o 

governo apresente um planejamento sério em relação ao processo de imigração. A 

redação foi composta de vários operadores argumentativos bem utilizados, e 

apresentou uma conclusão coerente aos argumentos expostos na estrutura do texto, 

o que contribuiu para a progressão do texto. 

Nas redações, os operadores analisados contribuíram para apresentação dos 

argumentos, contudo muitos foram apresentados de forma insatisfatória, pois não 

exerceram a sua força argumentativa. Apareceram outros operadores 

argumentativos pertencentes a outras classes gramaticais, palavras estas que 

contribuíram de alguma forma para a argumentatividade dos textos. Cabe salientar 

que estas não constituem o objeto de análise desta pesquisa, mas merecem ser 

estudadas futuramente devido à importância que representam textualmente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

             

Argumentar em favor de determinado ponto de vista e expor os argumentos 

estruturalmente em um texto não é tarefa fácil. Saber usar os operadores 

argumentativos para elaborar o texto requer conhecimentos linguísticos e 

gramaticais.  

A força argumentativa do texto pode ser evidenciada por meio do uso 

adequado dos operadores argumentativos. Saber utilizar os operados 

argumentativos e as estratégias que eles apresentam é de grande importância para 

tornar o texto bem elaborado.  

A partir da análise das redações, com base no referencial teórico, pode-se 

constatar a dificuldade dos candidatos em utilizar os operadores argumentativos nas 

produções textuais, e afirmar que esta dificuldade vem do Ensino Médio, já que nas 

escolas em geral a Gramática é ensinada de forma descontextualizada, ou seja, por 

meio de frases soltas. Logo, as conjunções – que têm papel importante na 

construção de um texto argumentativo - são vistas de forma solta, sem que estejam 

contextualizadas dentro de um texto. Esse ensino – que prioriza a “decoreba” – 

prejudica sensivelmente a vida escolar do aluno, o qual, ao escrever uma produção 

textual, geralmente terá muita dificuldade e, consequentemente, não produzirá um 

texto claro e objetivo.  

Tal explanação demonstra a necessidade de alguns operadores 

argumentativos serem ensinados desde o Ensino Médio, de forma contextualizada, 

já que eles são fundamentais para o sucesso na produção textual. Nas redações 

analisadas, pode-se perceber que uma parte dos candidatos não demonstrou 

habilidade em escrever textos argumentativos bem estruturados, pois os operadores 

não exerceram as funções argumentativas às quais são destinados. 
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ANEXO A -  As redações analisadas 

 

REDAÇÃO 01: Braços abertos sobre a Guanabara 

É indiscutível o aumento dos números imigratórios para o Brasil neste século 

a busca por esse país é entendido por fatos políticos, históricos e principalmente 

econômicos. Assim, a chegada de pessoas nesse território pode ocasionar tensões 

sociais, porém contribui para elevar a diversidade étnica e a riqueza cultural. Vê-se 

então que há duas faces nesse contexto que devem encontrar o equilíbrio. 

O movimento imigratório em direção ao Brasil cresce pelo fato da economia 

brasileira estar em um momento de ascendência. Indivíduos que não encontram 

opções de trabalho e sobrevivência nos seus países de origem migram em busca de 

condições favoráveis para melhorar ou manter seu padrão de vida. Esse é o caso 

dos europeus que fogem da crise socioeconômica em seu continente e pintam um 

quadro inverso ao de um século atrás quando a evasão partia do Brasil. 

Além disso, o Brasil é conhecido pelo seu excelente recepcionamento já que 

seus costumes são constituídos da incorporação de outros, como feito pelo 

movimento antropofágico da semana de arte moderna de 1922, há 90 anos. Essa 

característica possibilita uma maior identificação entre os brasileiros e outros povos, 

pois há uma proximidade entre eles, como por exemplo, os pratos típicos do sul, que 

têm raízes alemães, suíças, entre outras, ou até mesmo as comemorações, como a 

October Fest que também é alemã e atrai pessoas de todo o país. 

Por outro lado, há uma preocupação com a postura governamental, pois o 

Brasil tem um histórico de submissão e alinhamento com alguns países cuja política 

é forte no mundo. Isso poderia gerar um favorecimento dos imigrantes ante os 

cidadãos brasileiros, como pela contratação dos primeiros como engenheiros, 

médicos e empresários para ocupar cargos altos e de confiança. Essa problemática 

seria um potencial para gerar casos de xenofobia no território, sendo necessário o 

apoio público na preferência meritocrática por trabalhadores brasileiros. 

Dessa forma, observa-se que a imigração tem pontos positivos e negativos. 

Apesar de incrementar social e culturalmente o Estado brasileiro, esse movimento 

pode fomentar distorções da visão de mundo e disputas entre as populações. Por 

isso, é necessário um forte e eficaz controle da entrada de imigrantes, para que 
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esses sejam recebidos e atendam aos vácuos trabalhistas deixados pelo povo local, 

porém atentando aos limites de uma economia ainda em desenvolvimento. Isso 

pode ser feito com uma análise de vistos e supervisão de fronteiras com grande 

fluxo de pessoas. Assim, poderá dizer-se sempre que o Brasil, assim como seu 

maior monumento, está de braços abertos para mundo. 

REDAÇÃO 02: Brasil atraente 

Ao ser trabalhada a questão da imigração com destino ao Brasil, muito se 

pensa nos acontecimentos e nos fluxos ocorridos ao longo da história. No entanto, a 

nação brasileira constitui-se, no século XXI, uma potência econômica em 

crescimento e ganhou notoriedade a partir da popularização do conceitos dos 

BRICS, países de maior prosperidade econômica. Desse modo, pode-se dizer que 

os movimentos de imigração para o Brasil no século XXI são uma decorrência da 

sua realidade econômica e causam influências em outros campos como a cultura e a 

qualidade de vida. 

Uma das grandes consequências culturais da imigração para o Brasil no 

século XXI é o enriquecimento da cultura local, que já é caracterizada pela 

diversidade. Tal consequência, atrelada ao conceito de convivência da sociedade, 

permite à nação macunaíma flexibilizar ainda mais as relações sociais, mas somente 

quando distante dos ideais preconceituosos. Eles, que estão presentes em grande 

parte dos países centrais que atuam como áreas de atração, são crescentes na 

realidade brasileira, o que acaba por dificultar a consolidação da face boa da 

imigração. 

Além disso, por conta do contexto tecnológico de Revolução Informacional, as 

levas populacionais que se deslocam do seu país de origem tendo como destino 

final o território brasileiro estão mais preparadas e motivadas quando comparadas 

aos imigrantes do passado. Com isso, o homem contemporâneo não almeja se 

deslocar em busca de um subemprego, e vem ao Brasil para contribuir como mais 

um agente para o desenvolvimento do país. Dessa forma, os migrantes 

diferenciados do século atual chegam qualificados e empenhados a entrar no 

território como uma contribuição. 

Não obstante, a política de amenidade mantida pelo país no contexto 

internacional garante uma boa imagem para os interessados também residentes em 
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países tidos como desenvolvidos. Percebe-se, então, que empresas transnacionais 

enviam seus executivos e trabalhadores para a nação que não se envolve em 

constantes guerras, possui facilidades no comércio com países como China e 

Rússia e apresenta grandes taxas de crescimento. É vista, em consequência de tal 

investimento estrangeiro, uma possibilidade de absorção de novas técnicas e 

conhecimentos. 

Subentende-se, então, que o contingente imigratório do século XXI com 

destino ao Brasil é um fator de grande influência nos seus diversos campos de 

convivência social e cultural, cabendo ao país direcionar essas possibilidades a um 

caminho próspero. Para isso, práticas como o investimento governamental e privado 

nos tecnopolos brasileiros garantem uma formação da população nativa e a chance 

de inserção do imigrante na sociedade e no trabalho. Além disso, tal investimento 

ajuda a fortalecer o convívio entre as diversas culturas e conhecimentos, 

possibilitando o aprimoramento das técnicas. 

REDAÇÃO 03: Brasil, pólo de atração migratória no século XXI 

Político. Econômico. Religioso. Esses são alguns dos motivos que já levaram 

a existência de muitos fluxos migratórios pelo mundo. Cidadãos da Somália que 

fugiam da guerra civil de seu país para territórios vizinhos. Mexicanos em busca do 

"sonho americano" nos Estados Unidos. Calúnistas perseguidos na Europa na época 

da Contra-Reforma que se deslocavam para outros continentes. Enfim, a migração 

ocorre por diversas razões. Observando o quadro geral do movimento migratório 

para o Brasil no século XXI, percebe-se que uma de suas principais causas é a 

econômica. 

A crise financeira de 2008 que começou nos Estados Unidos já é considerada 

pelos economistas como uma crise maior do que a ocorrida em 1929. O Brasil foi o 

último país a entrar nela e o primeiro a sair. Isso demonstra a força econômica que a 

nação brasileira, hoje sexta maior economia do mundo, possui no século XXI. É 

esse crescimento econômico que tem atraído mão-de-obra qualificada e 

desqualificada para o país do futebol. 

Uma reportagem da Folha revelou que a cada ano aumenta o número de 

estrangeiros estudando na Universidade de São Paulo. Médicos de Cuba tem sido 

incentivados a trabalhar, principalmente, no Norte do Brasil. Gringos têm se mudado 
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para o litoral brasileiro e investido no setor turístico dessa região. As confecções do 

Brás e do Bom Retiro estão repletas de imigrantes de países vizinhos, como 

mostrado numa reportagem do programa de televisão "A Liga" no ano passado, 

2011. Além disso, há a migração de retorno, em que brasileiros que estavam em 

nações que estão sofrendo fortemente com a crise, voltam para o seu país. É fato 

que o Brasil se tornou um dos pólos de atração dos fluxos migratórios que ocorrem 

pelo mundo neste século. Isso representa uma grande responsabilidade para o 

governo brasileiro. 

O Estado deve garantir a dignidade humana dos imigrantes por meio da 

elaboração e fiscalização de leis que evitem a exploração dessa mão-de-obra. Além 

disso, deve garantir o acesso deles a serviços públicos de qualidade. Esse 

contingente pode ajudar o Brasil a se tornar uma nação cada vez mais rica e 

desenvolvida. É um ajudando ao outro. 

 

 

REDAÇÃO 04: 

 

Desde o processo de colonização brasileira, milhares de imigrantes vieram 

para o país para trabalharem como escravos (negros) nas lavouras e, depois da 

proibição da escravidão, europeus vieram para encontrar melhores condições de 

vida. Graças a vinda de africanos e europeus, o país desenvolveu uma cultura rica, 

repleta de miscigenações. Todavia, no século XXI, o movimento imigratório para o 

Brasil tem ocorrido também devido a outros motivos. 

A economia brasileira está cada vez mais forte. O país está no "ranking" entre 

as dez economias que possuem os maiores PIBs do mundo. Além disso, o Brasil e 

se tornou um grande exportador de commodities (termo utilizado para os produtos 

no seu estado bruto, como por exemplo soja e petróleo). Graças a isso, o país 

investe maciçamente em pesquisas para desenvolver e aprimorar técnicas no ramo 

petrolífero (com a descoberta do pré-sal) e no ramo da agricultura (com máquinas e 

o desenvolvimento de terras improdutivas para se tornarem produtivas e das 

sementes transgênicas) atraindo milhares de imigrantes tanto para estudar como 

para novas oportunidades de emprego. 

Por outro lado, há outros motivos que atraem imigrantes para o país. Na 

sociedade contemporânea ainda existem grandes divergências entre algumas 
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etnias, como por exemplo a questão dos judeus e dos mulçumanos - o ódio entre 

alguns dele -. Paralelamente, a presença de governantes ditadores em alguns 

países (por exemplo a Bolívia e países do Oriente Médio) intensificam a vinda de 

imigrante, já que em seus países de origem encontram-se em situação precária, sem 

acesso a direitos civis, políticos e sociais. 

Por conseguinte, o movimento imigratório para o Brasil mostra o quanto ele 

vem se destacado internacionalmente. Contudo, para que esses imigrantes sintam-

se acolhidos é necessário que o país invista tanto em educação como em infra-

estrutura, além de programas sociais (educação profissionalizante) feitos pelo 

governo para ajudar na inserção desses imigrantes na economia brasileira, e, 

indubitavelmente, sem esquecer dos próprios brasileiros. 

 

 

REDAÇÃO 05: 

Foi um sucesso na rede globo a novela “América”, na qual uma mulher 

tentava ilegalmente, atravessar a fronteira entre México e E.U.A.  O brasileiro 

assistiu como se fosse algo distante, mas hoje,  entretanto, esse “sonho de 

imigração” também é realidade de outros países em relação ao Brasil.  Tanto 

ilegalmente quanto legalmente, pessoas do mundo inteiro almejam vir para o “país 

do samba e do futebol”, mas apesar  de estarmos entre as maiores economias 

mundiais, não temos como suportar essa imigração. 

  Para países da América Latina, o Brasil é o exemplo a ser seguido: somos 

os mais “desenvolvidos” da região.  Para outros, como os da Europa, somos o país 

“abençoado por Deus”, com uma magnífica variedade de riquezas naturais. Isso 

somado às pessoas que virão devido à copa de 2014 e a Rio 2016, seja por 

empregos ou pela beleza brasileira, fará com que número de imigrantes aumente 

substancialmente. Será que isso é um sinal de desenvolvimento?  

  Muitos podem chegar a pensar que, se o Brasil está atraindo até Europeus 

está realmente se desenvolvendo, porém não é exatamente isso que acontece. 

Sabe-se que hoje nosso país tem grande desigualdade social e descaso com o meio 

ambiente. Isso já basta para monstrar que esse “desenvolvimento” que outros 

países enxergam em nós é apenas ilusório. Por isso temos que, antes de mais nada, 
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resolver problemas internos, fazer jus à imagem que construímos, para que não 

pioremos nossa própria situação. 

  Com o aumento da população por parte dos imigrantes, nossos problemas 

tendem a se desenvolver, uma vez que profissionais de fora do país, por exemplo, 

poderão tomar vagas de cidadãos brasileiros. Ao termos mais gente com quem nos 

preocupar,  podemos acabar  “deixando de lado” quem nasceu aqui. Diante disso, é 

fato que se faz necessário que contenhamos essa imigração até que consigamos 

deixar nossos problemas internos sobe controle. Como fazer isso?  

 Utilizar o problema a seu favor é uma forma eficaz de resolvê-lo. Priorizar 

brasileiros em empregos de construções de estádios, por exemplo, da copa de 2014 

ou do Rio 2016, utilizar os lucros desses grandes eventos para reinvestir no país e 

promover políticas de preservação ao meio ambiente são apenas poucas das 

providências que podem ser tomadas para resolver problemas brasileiros. Após isso 

sim podemos aproveitar essa mistura cultural, normal no Brasil, que os estrangeiros 

trarão. 

 

REDAÇÃO 06: 

 
Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século 

XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, 

desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Atualmente, em pleno 

século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não 

somente nossa sociedade como também nossa economia. 

 Assim como os antigos imigrantes, os indivíduos que hoje se instalam em 

território brasileiro anseiam por melhores e mais dignas condições de vida. Muitos 

deles, devido à Crise Econômica originada em 2008, viram-se obrigados a se dirigir 

para outras nações, como o Brasil. Os espanhóis, por exemplo, por terem sido 

intensamente atingidos pela recessão, já somam uma quantidade expressiva na 

periferia de São Paulo. Diante disso, a fração da sociedade que reside em tal 

localidade vem enfrentando muitas dificuldades em "dividir" seu espaço, que, 

inicialmente, não era adequado à sobrevivência, quem dirá após a chegada dos 

europeus. Segundo pesquisas realizadas pelo jornal "A Folha de São Paulo", no 

primeiro semestre de 2012, brasileiros e espanhóis dos arredores de São Paulo 
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vivem em constantes conflitos e a causa traduz-se, justamente, na irregularidade 

habitacional que ambos compartilham. 

Como se não bastasse, a economia brasileira também tem sofrido com a 

chegada dos migrantes. Existem, entre eles, tanto trabalhadores desqualificados 

como profissionais graduados. O problema reside na pouca oferta de emprego a 

eles destinada. Visto que não recebem oportunidades, passam a integrar setores 

informais da economia, sem direitos trabalhistas e com ausência de pagamento dos 

devidos impostos. O Estado, dessa forma, deixa de arrecadar capital e de aproveitar 

a mão-de-obra disponível, o que auxiliaria no andamento da economia nacional. 

 Assim, com a finalidade de preparar a sociedade e a economia brasileiras 

para a chegada dos novos imigrantes, medidas devem ser tomadas. O Estado deve 

oferecer incentivos às empresas que empregarem os recém-chegados; essas, por 

sua vez, devem prepará-los para o mercado brasileiro, oferecendo treinamentos 

adequados e cursos de Língua Portuguesa e, ainda, garantir seus direitos 

trabalhistas. É imprescindível que o governo procure habitações para os imigrantes 

e que nós, brasileiros, respeitemos os povos que, seja no passado ou no presente, 

somente têm a nos acrescentar. 

 

 
REDAÇÃO 07: A vida de quem opta pelo Brasil 

 
Imigrar de um país para o outro está sendo a alternativa de algumas pessoas 

que buscam novas formas de oportunidade. Pessoas com novos sonhos, estudos, 

família, escolhem por esse benefício. 

Atualmente o Brasil está com inúmeras oportunidades de empregos, lazer e 

principalmente o turismo. Com a abertura da copa do mundo em 2014 está 

ocorrendo várias formas de trabalho, no qual, seduz os novos imigrantes. O Brasil 

possui uma cultura diversificada, podemos encontrar todo o mundo apenas estando 

no Brasil.  

Infelizmente há uma forma de burocracia, todo imigrante tem de ser 

legalizado para poder usufruir dos recursos oferecidos pelo País. Porém quando isso 

não se obtém surge o preconceito, o xenofobismo e as dificuldades para se adquirir 

um emprego. Muitos imigrantes vem ao Brasil sozinhos, sem a presença de seus 

familiares, o que acarreta a insegurança e a saudade.  



41 
 

O Brasil poderia fiscalizar melhor a vida dos imigrantes e através de um 

planejamento com as pessoas oriundas de outros países optar por melhores 

condições de vida para todos, criando planos para imigrantes. Contribuindo assim 

para o bem-estar de todos. 

 

REDAÇÃO 08: Imigração, problema ou solução? 

A imigração, apesar das dificuldades inerentes que traz consigo, é um bem, 

pois faz o país renovar sua cultura, seus profissionais e suas idéias. O Brasil foi 

moldado pelas imigrações de diversos povos. 

Vários problemas podem advir da imigração, assim como soluções. Um dos 

problemas é a baixa instrução de muitos imigrantes, os quais podem estar fugindo 

de dificuldades economicas ou políticas, chegam ao Brasil e terminam por aumentar 

o número de desempregados. Mas nem todos os imigrantes são desqualificados, há 

também os profissionais qualificados, os quais podem contribuir com o seu 

conhecimento para o crescimento do pais. Contudo mesmos estes últimos podem vir 

a ser um problema social, já que irão disputar vagas com os profissionais brasileiros. 

O que pode vir a causar tensões sociais ou xenofobia contra os imigrantes. 

A cultura nacional também é favorecida pela chegada dos imigrantes, já que 

estes trazem consigo novas idéias e diferentes formas de pensar. Isto contribui para 

a criação de uma nova identidade cultural no país. 

No fim, a imigração é algo bom, apesar de seus problemas, ela faz uma 

nação rejuvenescer se reinventando. Contudo o processo de imigração necessita 

que o governo tenha um planejamento sério e de longo prazo para a área, pois só 

assim não teremos aqui os problemas que afligem imigrantes em diversos países. 

 

REDAÇÃO 09: Integrar para desenvolver 

Ao longo da história, o Brasil foi marcado por imigrações. De período em 

período, os motivos variaram, entretanto, pode-se perceber que os imigrantes a 

partir do século XIX vieram em sua maioria, motivados por anseios  de reconstrução 

de suas vidas em solo brasileiro, e trouxeram  consigo benefícios sócioeconômicos 

para o país. 
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É evidente que os estrangeiros possuem costumes diferentes dos brasileiros. 

Sob esse estoque, o contato entre variados etnias aumenta a diversidade cultural do 

país. O exercício do convívio com as diferenças desenvolve respeito mútuo e a 

integração entre elas, de forma pacífica. Desta maneira, a cultura e a história 

estrangeira passa a fazer parte importantíssima da do Brasil.  

    Os imigrantes vindos por motivações de reestruturação de suas vidas, 

geralmente qualificados (como os imigrantes do Haiti), trazem tecnologia e inovação 

para o país. Se forem utilizados para trabalhar em indústrias, seus conhecimentos 

adquiridos no país de origem serão revertidos em desenvolvimento econômico no 

Brasil. 

    Por outro lado os imigrantes não qualificados, trazidos por motivos 

claramente econômicos desejam estabelecer uma vida próspera no país. Por tanto, 

possuem uma inegável vontade de trabalhar, que deve ser direcionada e 

encorajada, a fim de aumentar a produtividade do Brasil. É também 

economicamente conveniente a criação de projetos de qualificação dessa  mão-de-

obra com “sede “ de vitória. 

Há, portanto, a necessidade de integração e assistência desses estrangeiros 

por parte do governo, o que pode ser feito por meio da legalização deles no Brasil, 

do fornecimento de condições básicas para a vida e da criação de projetos sociais 

que busquem a integração e qualificação. Essas medidas proporcionam o 

desenvolvimento do país como um todo. 

                                                              

REDAÇÃO 10: Movimento imigratório 

      Atualmente, no Brasil vem ocorrendo, por diferentes aspectos, o 

movimento chamado imigração ou seja, famílias que saem de sua parentela, em 

busca de melhorias para suas vidas, em que por algum motivo foram  frustados  em 

sua  origem, entretanto reconhessem  assim que precisam de renovo para sua vida. 

     Entretanto,a chamada para imigração decorre de projetos que estão sendo 

realizados, ou até por crise socioeconômica, falta de oportunidade, devido a isso 

muitos sentem-se obrigados, há  terem uma mudança em sua vida, e irem em busca  

de melhorias. 

Segundo as estatisticas com esse movimento, alguns locais não estão 

preparados para receber quantidade x de pessoas, com isso ocasionando um 
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inchaço populacional, pois temos pontos negativos e positivos para melhor 

esclarecimento de tal preocupação. Com isso vem a desejar saúde, segurança 

educação, e condições de moradia. 

Por outro lado, temos o despertar das autoridades, para elaborar projetos, 

para que assim estejam abrigandos os imigrantes. Para devidos fins, devemos estar 

convictos que a imigração, será cada vez mais crescente em nosso país, estado ou 

cidade, as autoridades devem estar em alerta para melhor recepção, e obtermos 

conhecimentos de igualdade a todos,conhecendo suas qualidades que são: garra, 

força de vontade, e que juntos vencerão obstáculos, para mostrar que temos direitos 

iguais a todos. 

 
 

REDAÇÃO 11: Brasil um país de todos 
 

O Brasil sempre foi um grande receptor de imigrantes: no período colonial e 

no imperial, milhares de africanos vieram, mesmo que a força, trabalhar nos 

engenhos, nas minas e nas fazendas cafeeiras. Do século XIX ao início do sec. XX, 

aqui chegaram representantes de mais de 70 nacionalidades que tinham o sonho de 

fazer a América. Percebe-se, portanto, a referência à imagem brasileira de centro de 

oportunidades.  

O que se vê hoje, entretanto, é que as principais levas de imigrantes que 

chegam ao Brasil não vêm apenas pelas possibilidades que este oferece, vêm 

também fugindo das condições, muitas vezes sub-humanas, de seus países de 

origem. A pobreza e a destruição de muitos países latino americanos, além da crise 

econômica nos países desenvolvidos, tem nos tornado um dos maiores centros 

atratores de migrantes.  

Essa condição de vindos quase como foragidos faz com que, infelizmente, 

mude nossa visão sobre os que aqui chegaram. Se no passado eles eram a base 

que viria sustentar e permitir o desenvolvimento brasileiro, hoje eles não podem ser 

associados a essa imagem positiva. A semelhança da maneira como os europeus 

sempre trataram seus imigrantes, pode estar surgindo atualmente, no coração dos 

brasileiros, sentimentos de xenofobia a aversão ao estrangeiro.  

Haitianos e bolivianos serão associados como aqueles que, com mão de obra 

barata, roubam postos de trabalho que deveriam ser ocupados por brasileiros. De 

maneira análoga, europeus e norte americanos roubariam as melhores 
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oportunidades de emprego. Vale considerar, ainda, a possibilidade de associa-los, 

com suas variadas crenças e tradições, a uma destruição da cultura nacional 

valorizada justamente pela forma como ela hoje se manifesta.  

Para impedir que os que aqui chegam buscando melhores condições de vida 

sejam vitimas de preconceito e do nacionalismo exacerbado, cabe aos governantes 

divulgar propagandas que mudem o ideário que temos daqueles que migram: 

desconstruir a visão de que são fugitivos que vem aproveitar do Brasil e reconstruir a 

ideia de que são homens e mulheres que vem se juntar a nós no sonho de construir 

um Brasil melhor. A sociedade participa, então, fazendo circular essas ideias.  

Isto porque não faz sentido ignorar o papel desses novos imigrantes na 

construção da linguagem, costumes, comidas e vestimentas que representam o 

país. O Brasil sempre foi, e sempre será, um país de todos.                           

 

 
REDAÇÃO 12: 

 
O fluxo imigratório para o Brasil vem se acentuando desde a década de 

noventa, devido a melhorias nos campos sociais e econômicos, os quais eram os 

principais fatores de emigração, ou seja, de saída do país. Apesar de estimular o 

respeito à diversidade cultural, além de outros benefícios, a imigração exige 

atenção, pois caso negligenciada, poderá ocasionar problemas sociais. 

A principal causa para tal movimento é o progresso econômico do Brasil , 

confirmado pela liderança do bloco financeiro sulamericano, o Mercosul . Além 

disso, como consequência do crescimento econômico, as condições sociais 

melhoraram, como a expectativa de vida, as quais também são resultado das 

políticas assistenciais do governo, como o Bolsa-família. Com isso, grande parte da 

população que emigrava, em busca de melhores condições de vida, permanece no 

país. Paralelamente, as dificuldades econômico-sociais de outros países, como o 

Haiti, abalado pelo terremoto ocorrido em 2010, estimulam a entrada de estrangeiros 

no Brasil . 

Além disso, a globalização, fenômeno de interdependência entre as nações, 

facilita a imigração. Como nenhuma produz todos os bens e alimentos dos quais 

necessita, os fluxos comerciais e de trabalho aumentam. Um exemplo é a migração 

de cientistas e engenheiros estrangeiros para os pólos tecnológicos paulistas. Além 

disso, a globalização também se caracteriza pelos progressos nas telecomunicações 
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e nos transportes, mais rápidos e acessíveis, facilitando os deslocamentos. Nesse 

sentido, o Brasil é favorecido, com a entrada de mais indivíduos na população 

economicamente ativa, e com a interação de sua sociedade com novas culturas, 

respeitando as diferenças. 

Contudo, apesar de tais benefícios, o fluxo imigratório pode ser prejudicial . 

Um exemplo, verificado principalmente na fronteira com a Bolívia, é o tráfico de 

drogas, o qual é facilitado. Além disso, doenças podem ser trazidas, vitimando 

brasileiros. Outra questão problemática é a adaptação à língua portuguesa, o que 

pode dificultar a garantia de trabalhos dignos. Com isso, pode aumentar a 

informalidade, bem como a criminalidade. Tal situação se agrava quando a 

imigração é ilegal, pois dificulta a atuação do Estado brasileiro. 

Desse modo, percebe-se que boa parte de tais problemas pode ser 

solucionada a partir da integração do migrante à sociedade, de forma plena. No caso 

da sociedade civil, faz-se importante recepcionar bem os estrangeiros, o que pode 

ser conseguido com festas ou encontros públicos, que facilitam a interação e o 

aprendizado da língua portuguesa. Quanto ao Estado, é importante garantir a 

dignidade dos empregos, aplicando as dirigências da Consolidação das leis do 

trabalho (CLT), além de fiscalizar regiões de fronteiras, combatendo o tráfico de 

drogas. 

 

 

REDAÇÃO 13: O cidadão – imigrante brasileiro 

    A fixação do homem à terra: eis o fator primordial ao desenvolvimento da 

civilizações. A partir do momento que deixou de ser nômade, o homem pôde 

desenvolver habilidades relacionadas ao cultivo de alimentos e utilização do solo. 

Contudo, movimentos migratórios continuaram, e suas implicações sociológicas e 

econômicas repercutem no mundo. 

    Analisando a história do Brasil, claramente observam-se três grandes 

fluxos migratórios, entre os quais os dois primeiros foram de fundamental 

importância para a formação do povo brasileiro. Primeiramente as expedições 

colonizadoras realizada pelos portugueses a partir de 1530, em segundo lugar, a 

imigração de europeus em meados do século XIX, que intensificou-se na medida em 

que foi necessária a substituição da mão de obra escrava, após a abolição da 
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escravatura em 1888. E, finalmente, estamos diante da imigração de indivíduos 

pobres, de países subdesenvolvidos , em busca de melhores condições de vida e de 

trabalho no Brasil. 

   A pesar de ainda ser um pais emergente, o crescimento econômico, aliado 

a diminuição da pobreza absoluta e o aumento de oportunidades em uma nação que 

encontra-se com metade da população em classe C (a nossa calasse média), 

destacam o Brasil no comercio mundial. Esse fato atrai imigrantes de países pobres 

como a Bolívia e o Haiti. A grande questão é o tipo de tratamento a ser dado a esse 

imigrante, que em grande parte das vezes chega em condição de absoluta miséria. 

   Uma das soluções possíveis seria a criação de programas de auxilio ao 

imigrante, com verbas previstas em dotação orçamentário federal, e posterior 

repasse à municípios que mais recebem imigrantes. Dentro dos municípios, o 

programa seria composto por uma equipe multidisciplinar (médicos, assistentes 

locais, advogados), que analisaria cada caso, e tomaria medidas cabíveis para 

legalização do imigrante no país, e posterior inclusão no mercado de trabalho. 

Durante esse tempo o imigrante teria abrigo em casas de albergado. Medidas assim 

evitariam acontecimentos como o do grupo de bolivianos que foi encontrado no 

interior paulista trabalhando em condição análoga a de escravidão, a serviço de uma 

grande multinacional da área de vestuário. 

    Por fim, destaca-se a necessidade de um tratamento adequado ao cidadão 

que, num ato extremo, deixa a própria pátria. A esperança é que nosso país respeite 

os direitos humanos o princípios  da solidariedade entre os povos, e que honre a 

graciosa forma de povo acolhedor, que teve suas bases construídas pelo imigrante.   

 

 

REDAÇÃO 14: Olhares que buscam o Brasil 

Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez 

mais atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes 

empresas e de outros países. Contudo, é outro olhar não menos importante que 

deveria começar a nos sensibilizar mais: o olhar marginalizado e cheio de esperança 

daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados ao redor do globo. 

São pessoas com esse perfil que majoritariamente contribuem para o crescente 
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volume de imigrantes no país, e o que se vê é uma ausência de políticas públicas 

eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade. 

 Não parece que a solução seja simplesmente deixar que imigrantes pouco 

qualificados continuem entrando no país de forma irregular e esperar que eles, 

sozinhos, encontrem um ofício para se sustentar. O governo ainda não percebeu 

que a regularização desses imigrantes e a inserção dos mesmos no mercado de 

trabalho formal poderiam servir como oportunidades para o país arrecadar mais 

impostos e possíveis futuros cidadãos, ou seja, novos contribuintes para a deficitária 

Previdência Social. 

 Visando aproveitar tais benefícios, o governo poderia começar a implantar, 

nas regiões por onde chegam os imigrantes, mais órgãos e agências que 

oferecessem serviços de regularização do visto e da carteira de trabalho, posto que 

ainda há muita deficiência de controle nesse setor. Além disso, nos destinos finais 

desses imigrantes poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos 

qualificantes voltados para os mesmos. Isso facilitaria muito a inserção dessas 

pessoas no mercado de trabalho formal e poderia inclusive suprir a alta demanda 

por mão-de-obra em setores como o da construção civil, por exemplo. 

 Nesse sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas a fim 

de que o país não deixe escapar essa oportunidade: a de transformar o problema da 

imigração crescente em uma solução para outros. A questão merece mais atenção 

do governo, portanto, pois não deve ser a toa que o Brasil, além de ser conhecido 

pela hospitalidade, também o é pelo modo criativo de resolver problemas. 

Prestemos mais atenção aos olhares que nos cercam; deles podem vir novas 

oportunidades. 

 

REDAÇÃO 15: Processo imigratório: aspectos culturais e fatores envolvidos 

Nos últimos anos, vem sendo notada a incidência cada vez mais forte do 

processo de imigração. Este processo também é identificado no Brasil, já que nota-

se um grande fluxo imigratório para as terras brasileiras, sobre tudo, ao analisarmos 

século vigente. 

O processo de imigração pode se dar por uma série de fatores,  sejam esses 

políticos, sociais ou, marjoritáriamente fatores econômicos. O déficit no 

desenvolvimento econômico dos países, a falta de oportunidades de crescimento, o 
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desemprego e os baixos salários (muitas vagas quase condizentes com os salário 

anteriores à Revolução Industrial), praticamente forçam as pessoas à procurarem 

por melhores oportunidades de crescimento e a tão buscada, todavia até então 

inalcançada, qualidade de vida.  

Os motivos para o fluxo imigratório até então supracitado, dizem respeito às 

principais condicionantes da imigração de forma geral. Agora, fazendo uma reflexão 

a escolha dos haitianos em relação ao Brasil, pode se dizer que isso se deve ao fato 

de o país apresentar o maior nível de desenvolvimento econômico da America do 

Sul (tanto que este retém a maior porcentagem das exportações do  mercado 

comum do sul (Mercosul)), e também, devido às oportunidades de crescimento e 

facilidade de entrada e permanência que este oferece aos imigrantes, se comparado 

à países desenvolvidos por exemplo. 

Vale ressaltar, que o processo imigratório não deve ser visto inteiramente de 

forma negativa, já que no caso do Brasil, este contribui para o desenvolvimento de 

uma cultura mais rica e multicultural. Logo tolher rigidamente a entrada de 

estrangeiros no país, seria o mesmo que denegar as nossas origens, denegar o 

nosso multiculturismo. 

No que diz respeito ao Brasil, cabe ao governo disseminar a idéia de que, 

esses imigrantes possuem os mesmos direitos humanos  à propriedade, ao trabalho 

e educação, que os demais brasileiros. Criticas já foram destinadas em relação a o 

modo pelo qual outros países tratam os imigrantes, portanto, é a vez do Brasil, fazer 

diferente. E cabe ao governo do Haiti e de outros países trabalhar para melhores 

condições de subsistência, educação, trazendo maior qualidade de vida à população 

e tornando desnecessária a imigração. O desenvolvimento econômico virá como 

consequência. 

                                

REDAÇÃO 16: Migrantes... Porquê existem ? 

 Enquanto há alguns séculos a migração se dava por meio da exploração de 

riquezas, hoje pode-se dizer que está ligada à procura de novas oportunidades 

profissionais, busca de novas culturas e por vivenciar uma experiência pessoal 

diferente. 

 Dentre os fatores apresentados, pode-se destacar a busca por novas 

oportunidades profissionais, visto que o Brasil é um país onde esta ocorrendo o 
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rápido crescimento em varios setores, como o setor tecnológico, de ciências 

contábeis e de engenharia. Com esse crescimento e a falta de mão de obra 

qualificada, diversas empresas procuram por profissionais do exterior para supor 

essa necessidade, contribuindo, assim, para a  imigração. 

 Entretanto, grande parte da população acredita que esta inclusão traga 

somente prejuízos para o nosso país, porém, existe várias partes positivas  que 

favorecem esta ação, que é a caso do agregamento  da cultura estrangeira à nossa, 

e a própria diminuição da falta de trabalhadores, ajudando no crescimento do país.  

 Em contra partida, não se pode ignorar as consequencias que tais atos 

poderiam gerar, como a perda da cultura brasileira, devido as constantes migrações, 

e a desvalorização do perfil dos profissionais nativos, devido a grande quantidade de 

estrangeiros nas empresas. 

 Deste modo, analisando os argumentos e fatos citados, chegamos a 

conclusão de que a migração é importante e um fator cruciall para o 

desenvolvimento do Brasil, nos dias de hoje, mas que não podemos esquecer que 

existem brasileiros querendo e buscando participar ativamente desta fase que nosso 

País vive. 

 

REDAÇÃO 17: 

O movimento imigratório para o Brasil sempre ocorreu. Principalmente 

durante a implantação de indústrias em São Paulo. Indivíduos de várias etnias 

chegavam aqui com a esperança de conseguir trabalho e construir uma nova vida. 

Na atual conjuntura política, social e econômica de alguns países, onde a pobreza, 

baixa infraestrutura existem de uma forma significativa, é notável ver que esses 

deslocamentos continuam acontecendo a todo instante para o Brasil. Visto isso, 

devemos procurar entender as razões para que esse fenômeno ocorra e , implantar 

medidas para receber de forma humana esses imigrantes. 

A migração contribuiu de uma forma expressiva para a formação da 

idoneidade do Brasil. Se não fosse ela, nosso país não seria uma terra tão 

diversificada e rica culturalmente. Portanto esse movimento no século vinte e um 

não  deve ser encarada de uma forma negativa, mas sim  como uma forma de 

incrementação na nossa cultura, onde esses imigrantes irão contribuir cada vez mais 

para a construção da história do Brasil. 
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Além de que devemos ter a consciência de que várias pessoas em diferentes 

regiões sofrem com problemas na esfera econômica, social ou geográfica. Fome, 

miséria, condições precárias de vida atingem vários indivíduos. Fatores ambientais 

também, como terremotos, que devastam várias populações. É rasoavel que haja 

um deslocamento dessas pessoas em busca de uma vida melhor. E por isso, o 

nosso olhar para elas deve ser humano e acolhedor. 

Em suma, o movimento imigratório para o Brasil sempre vai existir e é 

imprescindível que nosso governo adote medidas para receber a população 

imigrante, construindo abrigos próprios para atender a demanda de movimento, criar 

escolas especificas, melhorar a infraestrutura de hospitais e organizar melhor 

institutos, órgãos específicos para esse caso, para que estes dêem todo o amparo 

necessário aos imigrantes. 

 

REDAÇÃO 18: Catalisador estrangeiro 

No final do século XX, o país passou por um período de grande prosperidade 

econômica que ficou conhecido como "Milagre econômico". O otimismo gerado por 

essa conjuntura traduziu-se em uma frase que permanece, até hoje, na cultura 

popular: "Brasil, o país do futuro". O crescente número de imigrantes que buscam 

terras tupiniquins, porém, revela que talvez o futuro esteja próximo de chegar. Dessa 

forma, é preciso enxergar a oportunidade de crescimento que tal fenômeno 

representa e propor medidas que maximizem os benefícios e minimizem os 

problemas. 

Em um primeiro plano, deve-se entender que o aumento do contingente 

populacional gera uma série de problemas para o local de destino. Nesse sentido, a 

qualidade dos sistemas de saúde, segurança e educação que já não é ideal, no 

país, torna-se ainda mais precária caso não haja a definição do limite de absorção 

de imigrantes por cidade. Logo, faz-se necessária a ampliação da fiscalização das 

fronteiras do país pelas forças armadas para que haja maior controle do número de 

pessoas que desejam viver no país, além de uma melhor administração do local de 

destino, evitando locais que já apresentam inchaço populacional. 

Entretanto, ainda que haja um limite de indivíduos, aqueles que aqui se 

estabelecem não são inseridos na sociedade e acabam por incrementar o setor 

informal da economia, quando poderiam contribuir para o crescimento do país, 
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principalmente em setores onde há carência de profissionais, como na construção 

civil. Para amenizar tal quadro, as ONGs poderiam oferecer cursos de 

profissionalização aos imigrantes, aproximando-os da dinâmica social do país. 

Afinal, não basta oferecer apenas água e alimentos como fez o governo no caso da 

chegada de 500 haitianos no Acre, ano passado. 

Torna-se evidente, portanto, que o pais precisa administrar de forma mais 

consciente a expressiva chegada de imigrantes. Com esse objetivo, além das 

medidas anteriormente citadas, a criação de uma "cartilha do imigrante" ajudaria no 

estabelecimento desses indivíduos, uma vez que eles ficariam cientes de suas 

possibilidades, sendo papel do governo elaborá-la. Com os imigrantes 

incrementando não só a cultura como a economia, a reação social de transformação 

em país do futuro, certamente será agilizada. 

 

REDAÇÃO19: Ervas daninhas do Brasil 

A dinâmica da globalização alterou o fluxo migratório neste século. Com o 

crescimento econômico do Brasil, ele se tornou o centro dos holofotes, não somente 

de investidores e o capital internacional, mas também de imigrantes de países 

pobres que vêem aqui a chance de recomeçar. 

A miscigenação do brasileiro, de fato, é o que mais evidencia a nossa cultura 

e nossa identidade nacional. Desde chegada de escravos oriundos da África, aos 

europeus, passando pelos índios de diversas etnias, o povo brasileiro construiu sua 

face, como mostrou Gilberto Freyre. Um pouco de cada canto do mundo, além disso, 

reside em nossas fronteiras e compuseram, em grande parte, aquilo que somos 

hoje. 

O país, no entanto, precisa ser cauteloso com a entrada desenfreada de 

estrangeiro e que, de forma direta ou indireta, ocupa uma posição ou lugar que 

deveria ser de um brasileiro. O discurso para isso, contudo não deve ser xenofóbico 

mas, concomitantemente, protecionista para com o cidadão nacional e humanitário 

para aqueles que se lançam em novas terras. 

Políticas de controle de pessoas em partes de entrada do país devem ser 

mais rígidas. Em paralelo, a fiscalização em nossas fronteiras (terrestres e 

aquáticas) precisam ser modernizadas, como o uso de câmeras térmicas em postos 

estratégicos. Esta é uma experiência de sucesso na divisa entre o México e EUA. O 
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âmbito da diplomacia também pode ser xxxxx. Nosso governo tem que dialoga com 

os estados que mais têm incidências neste tipo de violação para chegar em um 

denominador comum como medidas cautelares e políticas de extradição mais justa e 

sem corrompe direitos básicos desses indivíduos. 

Na União Europeia vigora um acordo entre os países do bloco de livre 

circulação de pessoas entre os países pertencentes a ele. Com isso, não somente é 

superado o problema de fiscalização constante, como ocorre a troca de saber e 

tecnologia entre os Estados. Este é um exemplo que, a certo prazo, auxiliaria o 

Brasil (o Mercosul, por conseguinte) a elimina este problema que cresce como ervas 

daninhas. 

 

 
REDAÇÃO 20: A delicada questão da imigração para o Brasil no século XXI 

Nos últimos anos, o Brasil veio orgulhando-se do próprio crescimento 

econômico. Esta onda otimista, compartilhada especialmente entre os donos do 

poder no país, já se fez ouvir nas revistas e jornais internacionais que hoje se 

referem ao Brasil como um território de grandes oportunidades tanto para os 

grandes investidores quanto para os mais vulneráveis dos indivíduos. 

Contudo, a verdade é que apenas alguns setores da economia brasileira vêm 

crescendo a altas taxas que, portanto, ainda estamos longe de nos tornarmos uma 

economia de pleno emprego. Além da falta de suficientes postos de trabalho, o 

índice de desenvolvimento humano do Brasil ainda se encontra bem longe do 

desejável. E esta é uma realidade que atinge não só brasileiros, mas quaisquer 

indivíduos que resolvam se instalar no país.  

Ora, o que buscam os indivíduos em situação de maior ou menor 

vulnerabilidade econômica senão o contrário deste cenário que acabo de expor?  A 

situação dos haitianos e bolivianos que têm imigrado para o Brasil deve ser tratada 

com tanta seriedade e cautela quanto as merecem os indivíduos nascidos no Brasil. 

O agravante da ilegalidade de grande parte desses movimentos imigratórios deve 

ser também tratado sob dois aspectos ; sobre o prisma dos tratados de direitos 

humanos dos quais o Brasil  é dignatário, e sob o aspecto mais delicado que é o das 

condições de vida e trabalho desses indivíduos recém – chegados ao país em 

situação de vulnerabilidade. 
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Uma coisa é certa: o que o Brasil não deve tolerar são as vergonhas 

praticadas xenofóbicas e a exploração econômica da mão-de-obra imigrante. 

 
 

REDAÇÃO 21: 

 
A expansão do território e sua qualidade de vida elevada, fazem do Brasil um 

pais de refúgio de imigrantes. Fugindo de regimes autoritários, guerras e pobreza os 

imigrantes vem para o Brasil com sonho de ter sua família em um local digno de se 

viver, ou seja, sem perigos e medos. Entretanto, o Brasil está em condições de 

receber esses imigrantes? 

 As capitais, praias e as maiores cidades são alvos mais frequentes dos 

imigrantes, porque quando surge o alviverde imponente no gramado onde a luta o 

aquarda, sabe bem o que vem pela frente e que a dureza do prélio não tarda. E o 

palmeiras no ardor da partida transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre 

levada de vencida e mostrar que de fato é campeão. Por este principal motivo de 

invasão de imigrantes. 

 Entretanto, existe também a defesa que ninguém passa, linha e atacante de 

raça. Torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro. Porque quem sabe ser 

brasileiro hostenta sua fibra. Fazendo com que muitos imigrantes se tornem 

escravos do século XXI. 

Portanto, o Brasil pode receber os imigrantes, mas necessita de melhores 

condições e empregos para estas pessoas. E desta maneira qualificando o 

empregos e quem sabe realizando o sonho de tantos quem venham para cá. Afinal, 

o Brasil recheado por uma população digna de respeito e boas condições. 

 
 

REDAÇÃO 22: A imigração no Brasil 

 
Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de 

emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em 

busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é 

evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos 

de países subdesenvolvidos latinoamericanos. No entanto, as condições precárias 
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de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a 

plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. 

A ascensão do Brasil ao posto de uma das dez maiores economias do mundo 

é um importante fator atrativo aos estrangeiros. Embora o crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) nacional, segundo previsões, seja menor em 2012 em 

relação a anos anteriores, o país mostra um verdadeiro aquecimento nos setores 

econômicos, representado, por exemplo, pelo aumento do poder de consumo da 

classe C. 

Esse aspecto contribui para a construção de uma imagem positiva e 

promissora do Brasil no exterior, o que favorece a imigração. A vida dos imigrantes 

no país, entretanto, exibe uma diferente e crítica faceta: a exploração da mão-de-

obra e a miséria. 

Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a 

intervenção governamental, por meio da fiscalização de empresas que apresentem 

imigrantes como funcionários, bem como a realização de denúncias de exploração 

por brasileiros ou por imigrantes. Ademais, é necessário fomentar o respeito e a 

assistência a eles, ideais que devem ser divulgados por campanhas e por 

propagandas do governo ou de ONG’s, além de garantir seu acesso à saúde e à 

educação, por meio de políticas públicas específicas a esse grupo.  

 
 

REDAÇÃO 23: Imigração: combater ou não 
 

Há fluxos migratórios, de pessoas, desde o paleolítico, no entanto, as suas 

causas foram alterando-se no decorrer dos tempos: na Antiguidade eram a seca ou 

a necessidade alimentar; na Idade Média, a religião e na Idade Moderna e 

Contemporânea, o trabalho. Sendo as guerras um fator comum em todos os 

períodos supramencionados. O Brasil é um dos países que mais recebeu e ainda 

recebe imigrantes, das mais diversas nacionalidades, desde o século XVI.  

A imigração para o Brasil é muito peculiar. Durante a Colônia e o Império os 

imigrantes eram, principalmente, europeus ocidentais e africanos. Estes foram 

trazidos compulsoriamente e aqueles vieram por motivos variados. Hoje, os 

imigrantes são oriundos de países pobres, em sua maioria, das Américas e da 

África, principalmente de Angola por ser um país lusofônico, além de Haiti, Bolívia e 

Paraguai, pela proximidade, acarretando, em partes, problemas econômicos.  
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A vinda de estrangeiros, para o Brasil, deve ser controlada. A imigração 

desenfreada só prejudicará a economia brasileira, no que tange ao desemprego, e 

aos próprios imigrantes em virtude da xenofobia. O país necessita de profissionais 

qualificados, logo, a chegada destes ajudaria o Brasil a desenvolver-se.  

Infelizmente, conter a imigração ilegal é quase impossível, vide os Estados 

Unidos, porém deveria haver um controle melhor das fronteiras, usando o exército 

para proibir a imigração ilegal. Outro ponto seria a criação de um projeto similar ao 

canadense, para convidar os estrangeiros que queiram morar no Brasil, no entanto, 

os candidatos deverão ter qualificação acadêmica e profissional, análogo ao 

programa do Canadá. Além do mais, a diminuição da burocracia para a deportação, 

seguindo as regulamentações da ONU e da OEA. Com todas essas medidas 

perpetradas, serão assegurados os empregos dos brasileiros e o desenvolvimento 

nacional, contribuído pela qualificação dos estrangeiros.  

 
 

REDAÇÃO24: Brasil: o coração do mundo 
 
O Brasil é um país que nasceu das grandes imigrações, europeus, 

portugueses, em busca de grandes propriedades de terra. Graças a isso nossa 

cultura é diversificada. No século XXI o país vem atraindo imigrantes em busca de 

trazer novidades para nós.  

Cada cantinho do país exibe a cultura de um certo povo , não só na épocas 

passadas, mas também nos dias de hoje o PIS atrai imigrantes por ser um país de 

grande diversidade, seus carnavais, suas praias, é Salvador, é Minas Gerais, tudo 

isso é Brasil, este sim é o coração do mundo.  

Contudo, o Brasil também é um país que necessita de mão de obra 

qualificada, profissionais competentes, com isso aumenta o fluxo de imigrações de 

grandes profissionais com o objetivo de trazer ideias inovadoras para o nosso país.  

Isto é consequência da má formação educacional dos brasileiros. O pouco 

investimento na educação, a falta de interesse na busca de uma melhor capacitação 

para os nossos trabalhadores.  

Em suma, o nosso país é rico em cultura, muitas delas conhecida 

internacionalmente, como o nosso carnaval. Mais deixa um pouco a desejar na 

educação. O governo deveria investir mais em cursos profissionalizantes de longa 

duração, projetos que incentivem o jovem para o mercado trabalho. 
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REDAÇÃO 25: 

 
A migração humana é um fenômeno antigo, amplamente estudado pela 

história da sociedade e possui como princípio básico a busca por melhores 

condições de vida. O Brasil é um dos países que, historicamente, experimenta 

mudanças constantes no fluxo migracional.  

Em tempos de crise, países que uma vez faziam parte da hegemonia 

econômica mundial, veem parte de sua população evadir em busca de melhores 

oportunidades – como ocorre em alguns países europeus e o seu aumento de 

jovens imigrantes no Brasil.  

O atual aumento do fluxo de imigrantes no Brasil evidencia sua ascenção 

como economia mundial – a participação no promissor bloco econômico BRICS e o 

fato de sediar os próximos grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas são outros indicadores disso.  

O fato é que é impossível negar a importância desses movimentos 

migracionais, em especial, a imigração. Seu legado no enriquecimento da cultura e 

da miscigenação étnica bem como a ocupação das terras e a movimentação da 

economia são aspectos a serem considerados.  

Em contrapartida, problemas como o aumento da população de baixa classe 

econômica e o “inchaço” populacional nas áreas urbanas com decorrente 

crescimento das periferias são efeitos negativos de uma imigração abusiva.  

Assim sendo, a criação de políticas governamentais para evitar uma 

imigração desenfreada faz-se necessária. Critérios seletivos como a facilitação do 

acesso à imigrantes bem qualificados beneficiariam inclusive, áreas no Brasil onde 

há carência de mão de obra especializada.  

 


