ENEM

Dicas de Redação para nota 1000 no ENEM

●

Veja o tema de redação e faça uma leitura cuidadosa da prova - Essa é a principal dica e vai
influenciar todo o seu desempenho. Leia e releia a proposta e os textos de apoio. Dê uma
lida também nas questões da prova. Pode ser que alguma informação ajude no tema da
redação. Atenção: essa etapa é essencial para que você não fuja do tema.

●

Elabore o projeto de texto e escolha uma tese - Esse é o momento em que você deve escolher
a sua abordagem e os argumentos que usará para defender sua tese. Separe as ideias
principais sobre o assunto em um rascunho. Na tese, escolha um tema que você domine para
argumentar e expor o seu ponto de vista.

●

Faça a primeira versão do texto - Nessa etapa do rascunho, preocupe-se com o conteúdo e
não com a gramática. Foque sua atenção para organizar os argumentos da melhor forma. As
ideias devem fazer sentido e devem estar ligadas entre si. Um texto bem amarrado valoriza
a sua argumentação e fará com que o corretor não se sinta confuso ao lê-lo.

Criando uma redação nota máxima
Simplicidade
Talvez essa seja uma das dicas mais importantes! Tentar impressionar escrevendo “difícil”
pode ser um engano. Afinal, seu texto pode ficar tão “difícil” a ponto de ser cômico. Além disso, por
se tratar de um exame de avaliação de estudantes do Ensino Médio, os responsáveis pela correção
das redações do Enem já imaginam um vocabulário simples, de quem ainda está estudando e que
pouco lê. Portanto, lembre-se deste conselho: em se tratando de palavras “difíceis”, menos é mais.

Início
Por onde começar? Pelo título pode ser um mau caminho. Afinal, para tentar se manter
naquilo que o seu título indica, você pode acabar limitando seu texto. Então, comece pelo texto e
deixe o título por último. No caso da dissertação-argumentativa do Enem, não se esqueça de adiantar
o assunto logo no primeiro parágrafo.

Citações
●

Citar frases ou bordões de novelas, filmes ou programas de entretenimento pode parecer
fútil e vazio aos olhos da banca corretora.

●

Prefira frases, declarações ou expressões de personalidades da educação, da literatura ou
das artes, que estão mais ligadas ao seu cotidiano estudantil e mostram vínculo cultural.

●

Cuidado na hora de citar esses autores. Se não se lembrar exatamente do que ele (a) disse,
prefira uma citação indireta, dizendo com suas palavras a citação em questão (como
paráfrase) dando os créditos ao dono da “ideia”. Se lembrar da frase por completo, coloque
aspas do início ao fim e também cite o nome do autor, sem mudar sua declaração.

Estas dicas você pode usar no vestibular ou no ENEM. Todas elas valem para
desenvolver uma boa redação.

Língua portuguesa
Os corretores do Enem (e de qualquer bom vestibular) são severos neste ponto: não
admitem erros de português. A norma culta é indispensável e isto está claro nas instruções da
prova do Enem. Veja algumas situações que devem ser evitadas

●

Não utilize gírias: A não ser que esteja absolutamente dentro do contexto (se estiver sendo
usada para exemplar a fala dos jovens atualmente, em um texto sobre a adolescência, por
exemplo), as gírias não são aconselhadas.

●

Sem coloquialismo: A escrita não funciona exatamente do modo como falamos. Portanto,
cuidado ao tentar escrever de maneira “simples”, como dito acima, para não exceder na
simplicidade. A formalidade deve estar acima do coloquialismo.

●

Nada de versos: O texto exigido na prova de Redação do Enem deve ser escrito em prosa. E
texto em prosa é todo aquele que não está escrito em versos. Sendo assim, nada de utilizar
versos e escrever sua Redação como uma “ode” ou poesia. Isso também está nas instruções
da prova.

●

Evite ser prolixo: Utilizar mil verbos para dizer algo que poderia ser dito com um ou dois torna
a leitura cansativa e arrastada. Mostrar poder de sintaxe, sendo o mais coeso possível, lhe
dará pontos no final. Evite também períodos muito longos.

●

Fique longe dos modismos: A TV é a grande culpada da disseminação de alguns modismos
linguísticos que são errados. Exemplos desses “acidentes” são expressões como “a nível de”,
“no sentido de” ou mesmo os gerúndios, como “estar falando”. Essas expressões são
consideradas “vazias”, por serem apenas “muletas”, que empobrecem o texto. Utilizá-las
pode ser um atestado de reprovação na redação.

●

Cuidado com a letra: Sabe aquele caderninho de caligrafia que você tanto odiava? Pois é, ele
poderia ser um grande aliado no quesito legibilidade. Como as redações do Enem são escritas
à mão (e de caneta, o que torna a escrita mais escorregadia e menos aderente do que com
um lápis ou lapiseira), subentende-se que quem vai ler o que você escreveu precisa entender
sua letra. Se sua letra é ilegível, a leitura pode tornar-se cansativa e de difícil compreensão,

deixando o corretor (que, no mesmo dia, lerá dezenas de redações semelhantes) um pouco
irritado.
●

Esqueça a linguagem da internet: A não ser que, como no caso das gírias, você esteja
exemplando a escrita dos jovens na internet, por exemplo, em hipótese alguma, escreva da
mesma forma com a qual se comunica pela rede. A língua portuguesa acaba de receber
algumas reformas, mas, por enquanto, incorporar abreviações como “pq”, “vc”, ou
expressões como “naum” e substituir o acento agudo pelo “h” ou o “o” pelo “u” ainda não
está nos planos da Academia Brasileira de Letras.

●

Modere no estrangeirismo: Palavras como “ranking” ou “show” foram incorporadas à nossa
língua e podem ser usadas tranquilamente. Você precisa ter cuidado é com o exagero de
palavras em outros idiomas, elas podem empobrecer sua redação.

Argumentação
É na construção de seus argumentos que o candidato mostra ter ou não conhecimento.
Como a dissertação é um gênero opinativo, você terá de apontar argumentos convincentes e que
façam sentido.

É com a leitura de jornais, revistas e livros que você adquire domínio argumentativo e consegue, ao
escrever, “convencer” o leitor, ao menos, de que tem embasamento.

A proposta de redação do Enem vem, geralmente, acompanhada de uma coletânea. Essa
coletânea pode ser composta de letras de música, declarações, frases, poesias, textos e/ou imagens.
Com base nessas informações, você pode começar a construir sua argumentação, mas, não deve
limitá-la à coletânea. Isso quer dizer que, além de retomar ideias da coletânea (o que mostra que
você leu atentamente o material oferecido), você deve acrescentar informações externas, que sejam
de seu conhecimento, adquiridas por meio de leitura. Essa é uma maneira de deixar claro para a
banca que você é bem informado (a).

Lembre-se da estrutura básica da dissertação-argumentativa

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

Apresente o tema e o recorte que você fará dele. Evite fazer rodeios. É
recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e
mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que na dissertação seus
argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo.

Defenda a sua tese apresentando ideias que a justifiquem, de forma
consistente, e apresente seus argumentos. Essa parte é importante,
por isso coloque tudo da forma mais clara possível para que o leitor
compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é
reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os
aspectos que você quer abordar.

Retome as ideias expostas na introdução, junto com os principais
argumentos que a justificam para confirmar a tese e encerrar o debate.
Diferente das outras redações, no Enem é nessa parte que você deve
propor a solução ao problema, a partir dos pontos já levantados
durante sua redação.

Gostou das nossas dicas? Para você continuar seus estudos e se dar muito
bem no Enem! Aprenda técnicas e TUDO sobre os melhores conteúdos para o
ENEM!

