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A redação pode mudar a sua vida <3

Peso da nota de redação nos vestibulares
 Importância da redação em todas as 

disciplinas



Mas professor, eu não consigo 
escrever!

Não é dom, é dedicação!

Concentração;
Técnica;
Treino; 
Repertório.



Monte o seu plano de estudos!

Aulas de redação
Oficinas de redação
Tempo para estudo individual



O que faremos nas aulas de redação?

1) Correções coletivas
 Correção de algumas redações produzidas pelos alunos (anonimamente) a partir dos 

temas discutidos no momento Hora da prática.

2) Tópico de aprofundamento
 Modelo de redação em cada vestibular; 
 Aspectos estruturais: partes da redação;
 Gêneros discursivos, tipos textuais;
 Interpretação e uso dos textos-base;
 Dicas para construção de repertório; 
 Gramática para redação;
 Elementos de qualidade do texto: Autonomia, coerência e clareza, coesão e 

simplicidade.

3) Hora da prática
 Apresentação do tema de proposta de redação;
 Discussão sobre linhas de abordagem e argumentos;
 Aplicação, a cada tema, do processo de produção de redações dissertativo-

argumentativas.



O que faremos após cada aula de 
redação?

Produção do texto sobre o tema tratado na aula;
Produção do texto sobre o tema extra entregue na 

aula;
Produção de novo texto, com 

correções/alterações, sobre o mesmo tema;
Pesquisa e leituras indicadas.

Participe também das Oficinas de Redação
Discussão sobre o tema semanal;
Produção do texto sobre o tema semanal.



Correção das redações

Temas entregues nas aulas extras: correção 
dos professores Ana e Alexandre

Temas semanais: correção pela professora 
das oficinas de redação



Disponibilização do material utilizado 
nas aulas

Deixe o seu e-mail na lista!



A REDAÇÃO DO ENEM



A redação do ENEM

• Primeiro dia do exame (junto com 
as provas de Humanas e Linguagens);
• Até 30 linhas;
• Modalidade escrita formal da 
Língua Portuguesa;
• Tema de ordem social, científica, 
cultural ou política;
• Texto de tipo dissertativo-
argumentativo;
• Exigência da apresentação de uma 
proposta de intervenção, que 
respeite os direitos humanos, para o 
problema apresentado.



O que é avaliado?



Competência 1

Demonstrar domínio da 
modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa.



Competência 1
 Modalidade escrita formal da língua (ausência de marcas de 

oralidade e de registro informal). Nova ortografia.
 
 Obediência às regras de:
– concordância nominal e verbal; 
– regência nominal e verbal; 
– pontuação; 
– colocação de pronomes;
– grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e emprego de 

letras maiúsculas e minúsculas); e – divisão silábica na mudança 
de linha (translineação).

 
 O texto deve ser claro, objetivo, direto. Para tal, utilize um 

vocabulário variado e preciso. Sentido denotativo/literal, não 
conotativo/figurado.



Competência 1



Competência 2

Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 

várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos 

limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo em 

prosa.



Competência 2

a) Manter-se nos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo. 

É mais do que uma simples exposição de 
ideias, você precisará demonstrar a verdade 
de uma ideia ou tese.



Competência 2

TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada 
ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação.

 
ARGUMENTOS – É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a 
tese defendida.

Para tornar os argumentos fortes, é preciso usar:
• exemplos; 
• dados estatísticos; 
• pesquisas; 
• fatos comprováveis; 
• citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto; 
• pequenas narrativas ilustrativas; 
• alusões históricas; e 
• comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos.



Competência 2

b) Aplicar conceitos de várias áreas de 
conhecimento. 

Utilize informações da história, geografia, 
sociologia, filosofia, biologia, atualidades, 
entre outras disciplinas;

Mostre que está antenado com o que 
acontece no país e no mundo; 

Evite o senso comum.



Competência 2

c) Compreender a proposta de redação. 

Adequação X Tangenciamento X Fuga do tema

Assunto X Tema

Considera-se tangenciamento ao tema uma 
abordagem parcial, realizada somente nos limites do 
assunto mais amplo a que o tema está vinculado, que 
deixa em segundo plano a discussão em torno do eixo 
temático objetivamente proposto.



Competência 2

Tema de 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Fuga do tema
Redações que trataram, exclusivamente: 
do problema de segurança no trânsito; 
da ingestão de álcool, sem associá-la às leis de trânsito ou à Lei Seca.

Tangenciamento do tema
Redações que abordaram um assunto relacionado ao tema, como: 
discutir a Lei Seca sem considerar seus efeitos; 
tratar exclusivamente das causas da Lei Seca; 
tratar da relação entre ingestão de álcool e direção (mesmo sem menção 

à Lei Seca, já que ela, nesse caso, está implícita), como alcoolismo no 
trânsito, tratamento do motorista alcoolizado ou leis de trânsito para 
motoristas alcoolizados.



Competência 2

Tema de 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no 
Brasil

 A proposta não pedia que o aluno se posicionasse a 
favor ou contra. 

 Pedia, sim, que ele considerasse fatos, estatísticas, 
discussões, leis relacionados às consequências da 
implantação da lei. 

 A implantação da Lei Seca está surtindo efeitos 
satisfatórios? Se ainda não está, o que se pode fazer?



Competência 2
Tema de 2015: A persistência da violência contra a mulher na 

sociedade brasileira

Fuga do tema
Redações que trataram, exclusivamente: 
de violência, sem mencionar o recorte de gênero “contra a mulher”; 
da violência contra a mulher em diferentes países sem mencionar o Brasil (exceto 

quando nada é dito sobre o lugar, mas infere-se que se trata do Brasil); 
da violência feminina, praticada pelas mulheres contra os homens; 
de feminismo/ machismo, abordando apenas o movimento; 
do papel da mulher na sociedade/ família, sem abordar a questão da violência 

contra a mulher na sociedade brasileira.

Tangenciamento do tema
Redações que abordaram um assunto relacionado ao tema, como: 
a discussão de leis ou outros instrumentos legais, a exemplo das leis Maria da 

Penha e do Feminicídio, sem relacioná-los ao cenário da persistência da violência 
contra as mulheres.



Competência 2

Tema de 2015: A persistência da violência contra a mulher na 
sociedade brasileira

A redação não perguntava se o aluno é feminista ou não. Esperava-se 
que os textos: 

Assumissem os dados da persistência da violência;
Discutissem os pontos de fragilidade e/ou aspectos positivos existentes 

na Lei Maria da Penha);
Apontassem políticas públicas para proteção das mulheres, igualdade 

de gênero e empoderamento; 
Problematizassem a herança da cultura patriarcal na sociedade 

brasileira e as lutas feministas; 
Tratassem da necessidade de transformação dos valores culturais com 

relação à equidade de gênero. 



Competência 2



Competência 3

Selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um 

ponto de vista.



Competência 3

• Relação de sentido entre as partes do texto; 
• Precisão vocabular; 
• Seleção de argumentos; 
• Progressão temática adequada (ideias são 

apresentadas em ordem lógica); e
• Plausibilidade.



Competência 3



Competência 4

Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 

necessários para a 
construção da 

argumentação.



Competência 4

Sequenciação coerente do texto e a interdependência 
das ideias.

 
Coesão interna na oração;
Coesão entre as orações de um parágrafo;
Coesão entre os parágrafos, no conjunto do texto.

-> Utilizar recursos linguísticos que garantam as relações 
de continuidade, como conectivos e conectores. 



Competência 4



Competência 5

Elaborar proposta de 
intervenção para o problema 

abordado, respeitando os 
direitos humanos.



Competência 5

A proposta de intervenção deve estar alinhada à 
argumentação.

Ela precisa ser detalhada. É preciso explicar a intervenção e 
detalhar os meios para realizá-la. Busque propostas mais 
concretas, específicas, consistentes com o desenvolvimento 
de suas ideias.

É necessário respeitar os direitos humanos, não romper com 
valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade 
cultural.



Competência 5

Exemplos de redações que feriram os direitos 
humanos em provas anteriores

Publicidade infantil em questão no Brasil
 Propostas com a intenção de tolher a liberdade de 

expressão da mídia.
 Tortura e execução sumária 
Exemplos: 
 “acabar com esses bandidos”;
 “matar todos esses pais idiotas”.



Competência 5

Exemplos de redações que feriram os direitos humanos em provas 
anteriores

A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
Qualquer tipo de violência contra a mulher;
Propostas de intervenção pautadas na supremacia de gênero; 
Propostas que atentassem contra quaisquer aspectos da dignidade da 

pessoa humana. 
Exemplos:
“deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as 

situações, mas em algumas ou até mesmo a pena de morte”; 
“as mulheres fazerem justiça com as próprias mãos”; 
“merecem apodrecer na cadeia”; 
“devem ser castrados, seria uma boa ideia”



Competência 5



Como será feita a correção?



Como será feita a correção?

A redação será avaliada, inicialmente, por 
dois professores. Eles não sabem quem é o 
parceiro e não sabem a nota que foi atribuída 
pelo outro.

Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 
(zero) e 200 pontos para cada uma das 5 
competências, totalizando até 1000 pontos.

A nota final da redação será a média das 
duas notas, exceto se houver discrepância.



Como será feita a correção?

Considera-se discrepância quando:
- As notas diferirem, no total, em mais de 100 pontos; 
- A diferença for superior a 80 pontos em qualquer 
uma das competências.

Quando houver discrepância, a redação será avaliada, 
de forma independente, por um terceiro avaliador. A 
nota final será a média aritmética das duas notas 
totais que mais se aproximarem.

Se ainda houver discrepância, a redação será avaliada 
por uma banca presencial composta por três 
professores, que atribuirá a nota final do participante.



Cuidado para não zerar!

Receberá nota zero a redação que apresentar uma das 
seguintes características: 

Fuga total ao tema; 
Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa; 
Extensão de até 7 linhas; 
Cópia de texto motivador; 
 Impropérios, desenhos e outras formas propositais de 

anulação; 
Parte deliberadamente desconectada do tema proposto; 
Desrespeito aos direitos humanos; e 
Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito 

na folha de rascunho.



O título é obrigatório?

No ENEM, o título é opcional.
Ele será contado como linha escrita.



Hora da prática

Debate em sala: Presídios no Brasil: educação 
e trabalho como agentes de transformação 
social

Redação Extra: Publicidade infantil em 
questão no Brasil (ENEM 2014 - Apostila Maxi 
ENEM, pg. 29)
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