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Nova fórmula do trabalho 
 

Na Grécia Antiga, berço de grande parte da cultura ocidental contemporânea, o trabalho era mal 
visto por classes mais abastadas. De fato, por volta do século V a.C., em uma cidade-estado como Atenas – 
cuja população apresentava 50% de escravos –, realizar atividades profissionais por necessidade não era 
considerado um comportamento digno. Mais de dois milênios depois, nas civilizações atuais, um ideal 
diferente costuma prevalecer: o trabalho como tijolo e cimento na construção da dignidade humana. 
Entretanto, diante da escassez de empregos e da frequente exploração, percebe-se uma perda na 
qualidade de vida de muitos, questões cujas soluções dependem de todos os setores da sociedade. 
 Antes de tudo, é preciso compreender que trabalhar é uma forma de contribuir para a sociedade, 
por isso deveria ser ao mesmo tempo direito legal e dever moral para todo cidadão consciente. Contudo, no 
Brasil e no resto do mundo, altas taxas de desemprego e jornadas excessivamente longas têm 
transformado dignidade em desumanização. Nesse contexto, os poderes públicos devem reduzir impostos, 
para estimular a geração de empregos, e ampliar as redes de ensino tradicional e técnico, a fim de 
capacitar a população. Com isso e com a criação de novas leis trabalhistas – e, sobretudo, o cumprimento 
das já existentes –, suor e lágrimas poderão dar lugar a sorrisos nas chamadas horas úteis do dia. 

Nesse contexto, também é preciso mudar essa visão utilitária do tempo, que distancia trabalho e 
prazer, fazendo o ócio ser enxergado como “inútil”. De fato, trata-se de uma visão míope, com 
consequências perversas: o abandono da qualidade de vida em nome de cifras mais altas – ou menos 
baixas – nas contas bancárias e até a opção pelo crime como alternativa mais “fácil” e “rápida” para 
conseguir dinheiro. Diante de uma equação com tantas variáveis, deve-se estimular a ação de ONGs que 
denunciem abusos de empresas e levantem a bandeira do emprego digno. Em plano complementar, a mídia 
pode contribuir com a produção de novelas e filmes que valorizem a importância moral e econômica do 
trabalho, sensibilizar a população sobre a gravidade dos desrespeitos às leis trabalhistas, conquista 
frequentemente ignorada tanto por patrões quanto por funcionários. 

Torna-se evidente, portanto, a importância do trabalho na construção da dignidade humana, desde 
que se priorizem os valores humanos à frente da busca amoral por rendimentos financeiros. Para isso, o 
caminho natural é o investimento em educação, com a ampliação do foco do ensino para além dos 
conteúdos programáticos. Sem duvida, sem negar a importância de fórmulas matemáticas, faz sentido dar 
atenção também à formação moral e crítica de crianças e jovens. Assim, as próximas gerações talvez 
estejam preparadas tanto para as futuras transformações do mercado – que afastarão cada vez mais as 
noções de emprego e trabalho – quanto para entender o mundo, respeitar a natureza e buscar a qualidade 
de vida. Eis a equação da ascensão social e humana.  
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Comentário final: Trata-se de uma redação correta, organizada, pertinente ao tema e com desejável nível 
de criatividade. O texto revela o cuidado do candidato em demonstrar a compreensão da proposta: 
dependendo da maneira como é exercido – ou não –, o trabalho tanto pode ser um meio de construir a 
dignidade humana, quando de promover a indignidade. Nessa perspectiva, a dissertação é estruturada, nos 
dois parágrafos de desenvolvimento, de forma a identificar o problema e sugerir meios para gerar empregos 
e criar práticas profissionais que respeitem a qualidade de vida dos trabalhadores. Essa estratégia mostrou-
se eficiente, pois trouxe clareza às ideias, evidenciou boa progressão temática e cumpriu a exigência da 
competência 5 da grade de correção. Também contribuíram para a nota elevada o uso inteligente dos textos 
da coletânea e a presença de referências interdisciplinares, duas boas dicas para a prova deste ano. 
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Comment [1]: Interessante referência 
histórica inicial: além de interdisciplinar, a 
comparação revela como trabalho nem sempre foi 
um caminho para a construção da dignidade 
humana.	  
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Comment [2]: Bela imagem: criativa e 
pertinente ao tema.	  
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Comment [3]: Boa percepção do viés 
dialético da proposta: o trabalho pode construir ou 
destruir a dignidade humana, dependendo de 
como for encarado e exercido. A ideia está em 
sintonia sutil com a coletânea.	  
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Comment [4]: Cumprimento de uma 
exigência da redação do Enem: apresentação de 
propostas de intervenção.	  
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Comment [5]: Transição eficiente entre os 
parágrafos de argumentação.	  
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Comment [6]: O trecho também cumpre de 
modo pertinente a exigência de apresentações de 
soluções para os problemas abordados.	  
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Comment [7]: Mais uma vez, fica clara a 
preocupação com a sugestão de propostas para a 
questão levantada.	  
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Comment [8]: Ressalva pertinente, sobretudo 
pela presença dessas ideias nos textos de apoio 
da prova.	  
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Comment [9]: Frase final impactante válida 
para criar conexão criativa com o título.	  


