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Vamos começar!!!

 A Estrutura da 
Redação do Enem



Introdução 



Vamos ver o que tem que ter no 
primeiro parágrafo de seu texto já 
considerando o tema da semana.

Anota aí!
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Os Prejuízos Decorrentes da Falta de 
Representatividade Feminina na Política 

Introdução 



Introdução 

O que tem que ter no primeiro parágrafo?



1- Compreensão do Tema (CT)

2- Repertório (DOC)

3- Teses 



Assista ao filme:





Exemplo:
Historicamente, as mulheres foram ensinadas a ocupar os 
espaços privados, como fazer as tarefas domésticas e cuidar 
dos filhos, enquanto o espaço público era destinado aos 
homens. Essa desigualdade ainda persiste e prova disso é que, 
embora mais da metade do eleitorado seja atualmente 
composto por mulheres, apenas cerca de 10 por cento dos 
cargos públicos estão ocupados por elas. Sem uma maior 
representatividade feminina, os prejuízos são evidentes e 
resultam em uma sociedade pouco igualitária. Essa 
desproporcionalidade é causada, sobretudo, por TESE 1 e 
TESE 2.



Exemplo:
Historicamente, as mulheres foram ensinadas a ocupar os 
espaços privados, como fazer as tarefas domésticas e cuidar 
dos filhos, enquanto o espaço público era destinado aos 
homens. Essa desigualdade ainda persiste e prova disso é que, 
embora mais da metade do eleitorado seja atualmente 
composto por mulheres, apenas cerca de 10 por cento dos 
cargos públicos estão ocupados por elas. Sem uma maior 
representatividade feminina, os prejuízos são evidentes e 
resultam em uma sociedade pouco igualitária. Essa 
desproporcionalidade é causada, sobretudo, por TESE 1 e 
TESE 2.

CT



Exemplo:
Historicamente, as mulheres foram ensinadas a ocupar os 
espaços privados, como fazer as tarefas domésticas e cuidar 
dos filhos, enquanto o espaço público era destinado aos 
homens. Essa desigualdade ainda persiste e prova disso é que, 
embora mais da metade do eleitorado seja atualmente 
composto por mulheres, apenas cerca de 10 por cento dos 
cargos públicos estão ocupados por elas. Sem uma maior 
representatividade feminina, os prejuízos são evidentes e 
resultam em uma sociedade pouco igualitária. Essa 
desproporcionalidade é causada, sobretudo, por TESE 1 e 
TESE 2.

DOC



Exemplo:
Historicamente, as mulheres foram ensinadas a ocupar os 
espaços privados, como fazer as tarefas domésticas e cuidar 
dos filhos, enquanto o espaço público era destinado aos 
homens. Essa desigualdade ainda persiste e prova disso é que, 
embora mais da metade do eleitorado seja atualmente 
composto por mulheres, apenas cerca de 10 por cento dos 
cargos públicos estão ocupados por elas. Sem uma maior 
representatividade feminina, os prejuízos são evidentes e 
resultam em uma sociedade pouco igualitária. Essa 
desproporcionalidade é causada, sobretudo, por TESE 1 e 
TESE 2.

Teses



Exemplo:
Historicamente, as mulheres foram ensinadas a ocupar os 
espaços privados, como fazer as tarefas domésticas e cuidar 
dos filhos, enquanto o espaço público era destinado aos 
homens. Essa desigualdade ainda persiste e prova disso é que, 
embora mais da metade do eleitorado seja atualmente 
composto por mulheres, apenas cerca de 10 por cento dos 
cargos públicos estão ocupados por elas. Sem uma maior 
representatividade feminina, os prejuízos são evidentes e 
resultam em uma sociedade pouco igualitária. Essa 
desproporcionalidade é causada, sobretudo, por falta de  
investimento sério nas candidaturas femininas em razão do 
preconceito e, em consequência, são poucos os projetos que 
auxiliam as mulheres em suas lutas e conquistas diárias. 

Teses



Assista ao filme:





Desenvolvimento 

O que tem que ter no desenvolvimento?



1- Exposição Geral (tese-tema)

2- Exposição Específica (DOC)

3- Comentário 

4- Argumentação Técnica (AT)



Exemplo:

De início, fica evidente que o Brasil não costuma eleger 
mulheres para cargos eletivos por conta da cultura sexista, 
ainda existente, de que a mulher deve cuidar da casa em vez de 
opinar em discussões políticas. Assim, alguns partidos usam 
apenas de fachada a figura das mulheres, só para cumprir a 
cota mínima obrigatória de 30% de candidaturas femininas. 
Falta investimento sério, incentivo e apoio de partidos e 
eleitores nessas candidaturas, situação absurda que prova o 
atraso da sociedade brasileira que, sem representação feminina 
nos parlamentos e executivos, não conseguirá garantir políticas 
públicas para o seu funcionamento. 

tese-tema



Exemplo:

De início, fica evidente que o Brasil não costuma eleger 
mulheres para cargos eletivos por conta da cultura sexista, 
ainda existente, de que a mulher deve cuidar da casa em vez de 
opinar em discussões políticas. Assim, alguns partidos usam 
apenas de fachada a figura das mulheres, só para cumprir a 
cota mínima obrigatória de 30% de candidaturas femininas. 
Falta investimento sério, incentivo e apoio de partidos e 
eleitores nessas candidaturas, situação absurda que prova o 
atraso da sociedade brasileira que, sem representação feminina 
nos parlamentos e executivos, não conseguirá garantir políticas 
públicas para o seu funcionamento. 

DOC



Exemplo:

De início, fica evidente que o Brasil não costuma eleger 
mulheres para cargos eletivos por conta da cultura sexista, 
ainda existente, de que a mulher deve cuidar da casa em vez de 
opinar em discussões políticas. Assim, alguns partidos usam 
apenas de fachada a figura das mulheres, só para cumprir a 
cota mínima obrigatória de 30% de candidaturas femininas. 
Falta investimento sério, incentivo e apoio de partidos e 
eleitores nessas candidaturas, situação absurda que prova o 
atraso da sociedade brasileira que, sem representação feminina 
nos parlamentos e executivos, não conseguirá garantir políticas 
públicas para o seu funcionamento. 

Comentário



Exemplo:

De início, fica evidente que o Brasil não costuma eleger 
mulheres para cargos eletivos por conta da cultura sexista, 
ainda existente, de que a mulher deve cuidar da casa em vez de 
opinar em discussões políticas. Assim, alguns partidos usam 
apenas de fachada a figura das mulheres, só para cumprir a 
cota mínima obrigatória de 30% de candidaturas femininas. 
Falta investimento sério, incentivo e apoio de partidos e 
eleitores nessas candidaturas, situação absurda que prova o 
atraso da sociedade brasileira que, sem representação feminina 
nos parlamentos e executivos, não conseguirá garantir políticas 
públicas para o seu funcionamento. 

AT



Assista ao filme:





Para a tese 2…



Você sabia?

Só em 2015, foi aprovada a Lei do Feminicídio; só em 2018, a 
importunação sexual passou a ser considerada crime.

Sem representatividade feminina, não é possível formular projetos e 
políticas públicas que movimentam a sociedade como um todo, 
garantindo, por exemplo, que mais nenhuma mulher seja vítima de 
feminicídio e demais formas de violência. Ou que garanta que não haja 
mais falta de vagas em creches. Enfim, para que sejam garantidos os 
direitos das mulheres.

Um país que se considera democrático não 
pode abafar as vozes das mulheres.



Conclusão 

O que tem que ter na CONCLUSÃO?



1- Articulador Conclusivo

2- Retomada de Teses (RT)

3- Solução (agente, ação, meio, objetivo e 

detalhamento)

4- Repertório (DOC)

5- Fechamento com o tema



Exemplos de Desenvolvimentos Expositivos

Teses:
1- Dificuldades de acesso a emprego e renda

2- Desperdício de alimentos 



D1:

Com a pandemia da COVID-19 e o aumento da 
inflação, o acesso a empregos de muitos 
brasileiros foi prejudicado e consequentemente 
também o acesso à renda. Em relação à inflação, 
a cesta básica aumentou mais de 12% desde o 
início do ano impossibilitando milhares de 
brasileiros a terem condições de comprá-la. 



D2:

No Brasil, outra causa para a fome é o desperdício 
de comida. Pesquisas apontam que mais de 60 
milhões de toneladas de alimento por ano são 
desperdiçadas não só dentro das casas ou em 
restaurantes, mas muitos alimentos não saem nem 
do campo. Essa comida jogada fora por razões 
desnecessárias, como aparência e tamanho, podia 
estar alimentando famílias brasileiras.


