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4. EFEITO OU OBJETIVO – PARA QUÊ?

Efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação 
proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, 
consequência ou conclusão. 
Tal como o modo/meio, não há efeito considerado elemento nulo.

São estruturas indicativas de efeito:

1. “É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados 
pelos usuários”.

2.  “A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando (ou para evitar) 
possíveis problemas”.

3.  “Programas de televisão, rádio e jornais precisa promover propagandas com o objetivo 
de mostrar a importância de proteger dados pessoais”.
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5. DETALHAMENTO – QUE  OUTRA INFORMAÇÃO SOBRE ESSES ELEMENTOS FOI 
ACRESCENTADA PELO PARTICIPANTE?

Detalhamento é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao 
modo/meio ou ao efeito. 

É fundamental para uma formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de 
intervenção. 

O detalhamento da ação, do agente, do efeito e do modo/meio é variado, podendo se 
apresentar na forma de uma exemplificação, explicação, justificativa ou 
contextualização. 

Vale lembrar que não há detalhamento considerado elemento nulo.
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1. “Por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em 
diversas fontes diferentes, como por exemplo: vários sites, livros, jornais e etc, 
antes de tomar uma decisão importante”. (da AÇÃO por Exemplificação)

2. “Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos 
individuais, tome providências para mitigar esse problema”. (do AGENTE por 
Especificação)

São exemplos do DETALHAMENTO:
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3. “O Governo Central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários 
para influenciar suas condutas, por via da instauração de Secretarias planejadas, 
para a atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de 
fiscalizações efetivas, com o fito de minorar o controle de comportamentos por 
particulares”. (do MODO/MEIO por Justificativa).

4. “No entanto, é importante também uma conciêntização nas escolas e uma 
intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras 
sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, 
diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados”. (para o 
detalhamento do EFEITO, deve-se admitir apenas o desdobramento do efeito, ou 
seja, uma ampliação explícita do primeiro efeito, ou seja, o efeito do efeito.)

São exemplos do DETALHAMENTO:
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COMO EXEMPLO VAMOS TRABALHAR UM TEXTO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO:

TEMA: “Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de 
pandemia”
TÍTULO: O isolamento social e os desafios durante o enfrentamento ao Coronavírus

INTRODUÇÃO: (A introdução é composta pela apresentação do tema, os problemas 
relacionados a ele e a tese que se pretende defender.)
          É necessário entender que o país atravessa uma grave crise provocada pelo 
Coronavírus (Covid-19), que provocou uma situação de emergência sanitária e crise na 
economia mundial. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou como 
pandemia, pois já levou milhares de pessoas à morte, e bilhões de pessoas ao 
isolamento social em diversos países do mundo. Portanto, é um desafio muito sério a 
ser enfrentado.
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DESENVOLVIMENTO: (Seleção de informações a respeito do tema; argumentos que sustentam a 
tese.)

Na Itália o número de mortos ultrapassou o da China, que foi o epicentro da pandemia, 
e evidências mostram que isso ocorreu porque o governo italiano não fez o Isolamento 
social no momento adequado. O melhor exemplo foi dado pela Coreia do Sul, que seguiu as 
recomendações do OMS, antes da doença se alastrar, e os resultados alcançados reforçaram 
a tese de que o isolamento é comprovadamente a forma mais eficiente de salvar vidas e 
esse deve ser o primeiro desafio.

O segundo desafio é criar uma rede de assistência social para garantir os direitos básicos 
da população de baixa renda, autônomos, trabalhadores informais e desempregados, para 
que essas pessoas possam alimentar-se, ter acesso ao atendimento de saúde, higienizar-se, 
ter acesso contínuo aos serviços de fornecimento de água, energia e gás.

O terceiro desafio inclui os Governos Federal, Estaduais e Municipais, que devem criar 
um programa de recuperação da economia com financiamento público e, envolvendo as 
empresas, os comerciantes, também geradores de emprego e renda.
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CONCLUSÃO/PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: (retomada do tema, apresentação da proposta de 
intervenção e a reafirmação da tese.)

Para superar esta grave crise devemos somar esforços, independentemente de 
posicionamentos ideológicos, político-partidários ou religiosos. Somente assim construiremos 
uma solução diante de um problema que é mundial, e que os governos ainda estão aprendendo 
como enfrentá-lo.

Uma possibilidade que já discutem é a quarentena vertical, na qual apenas os grupos de 
riscos ficarão em casa. São discussões a serem feitas, mas ouvindo antes os especialistas e 
profissionais da saúde para que se garanta o controle sanitário.

A única certeza no momento é que devemos priorizar vidas e agir com responsabilidade 
social, fazendo o devido planejamento para recuperar a economia. Apenas dessa forma iremos 
atravessar esta grave crise.
AÇÃO
AGENTE
MEIO
EFEITO
DETALHAMENTO
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DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO:

1- Posso apresentar mais de uma proposta de intervenção?
R: se o texto apresentar mais de uma proposta de intervenção, deve ser avaliada somente 
a mais completa delas.

2 – A minha proposta pode apresentar algum elemento repetido (dois agentes, ou dois 
efeitos, por exemplo)?
R. Sim, porém será contabilizado apenas uma vez.

3 – O que é o detalhamento?
R: é um elemento novo na redação do ENEM que permite que as ideias não fiquem vagas 
e sem sentido, é preciso aprofundar um ou mais dos elementos da intervenção.

4 –  Posso concluir sem fazer a intervenção? 
R: Pode, mas com certeza perderá na largada 200 pontos.

















• TODOS OS DETALHES DA CORREÇÃO DA COMPETÊNCIA 1
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