


Esquenta ENEM 2013 

2ª Desvendando a redação do ENEM 



Peculiaridades da redação ENEM 

• Propõe-se a discussão de uma problemática. 

• Exige-se, para ela, uma proposta de 
intervenção solidária e social. 

Solidária, pois deve ser levado em conta o 
todo, a comunidade, os brasileiros como um 
todo. 



Social, pois, de acordo com os PCN(Parâmetros 
Curriculares Nacionais),o aluno deve: 

• compreender a cidadania como participação social e 
política, assim como exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de 
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

• questionar a realidade formulando-se problemas e 
tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento 
lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 
crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação. 

 
 



 









 





O que é um texto 

dissertativo-argumentativo? 



Assunto      Tema     Tese 

• Se o tema fosse: A obesidade infantil no Brasil 
atual , assim teríamos: 

• ASSUNTO: Obesidade 
• TEMA: A obesidade infantil no Brasil atual  
• TESE: Recorte do tema. Cada um tem um 

posicionamento em relação ao tema. No caso do 
ENEM, a eleição da causa principal do problema 
pode ser uma boa opção de tese. 



Assunto: Obesidade 
Obesidade e 
intolerância 

Obesidade e 
autoestima 

Obesidade  no 
trabalho  

Obesidade  
infantil 



Tema  
 

Obesidade  
infantil no 

Brasil 
atual 



Teses possíveis 

Alimentação 
inadequada 

Exposição excessiva à 
publicidade de 
alimentos não 

saudáveis 

Sedentarismo 



• Tese:  A obesidade infantil é 
causada, principalmente, pela 
exposição excessiva de crianças e 
de adolescentes à publicidade de 
alimentos não saudáveis. 



Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade 
escrita formal da Língua Portuguesa. 

Evitar, dentre outros desvios: 
• registro informal de qualquer 

natureza; 
• fragmentações típicas da fala;  
• desvios de pontuação e de 

concordância, os quais podem 
comprometer a coesão e a 
coerência. 
 

 
• Reconhecer a distinção entre 

diferentes registros e modalidades ;  
• Observar entonação; 
• Visar à clareza e à objetividade. 



 
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. 

• Atenção! Análise dos textos 
motivadores. Não basta uma 
leitura rápida. 

• Porém,não se restrinja aos textos 
motivadores. 

• Não copie trechos desses textos. 
• Evite simples exposições de ideias 

e reflexões previsíveis.  

É muito importante: 
• Compreender bem a proposta 

para refletir sobre o tema; 
• Planejar o texto; 
• Utilizar informações das diversas 

áreas do conhecimento; 
• Buscar a originalidade. 

 





  



Não se afaste 
do foco! 

Evite, assim, fuga 
parcial ou total ao 

tema 

Análise do recorte temático  
2012 
Assunto:  
Processos e fluxos migratórios 
Tema: 
 O movimento imigratório para o 
Brasil do século XXI 





Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos 
em defesa de um ponto de vista. 
• Não inventar dados nem 

criar conceitos, tampouco 
fazer referências 
equivocadas a episódios 
históricos; 

• Desenvolver a 
argumentação sem saltos 
temáticos; 

• Argumentar sem apelações.  
 
 

Importante! 
• Coerência e plausibilidade 

entre as ideias 
apresentadas; 

• Adequação entre o 
conteúdo do texto e o 
mundo real; 

• Progressão temática; 
• Autoria e consistência. 
 



Competência 4: Demonstrar conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários para a construção 
da argumentação. 
• Não crie parágrafos com apenas 

um período; 

• Cuidado com o excesso de 
períodos simples; 

• Repetições revelam falta de 
habilidade linguística do 
candidato;  

• Emprego equivocado de 
conectores pode comprometer 
coerência. 

• Deve haver articulação entre 
os períodos e também entre 
os parágrafos; 

• São necessários períodos 
mais complexos, formados 
por 2 ou mais orações; 

• Vocabulário e recursos de 
referenciação diversificados.  



  



Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o 
problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

Tese 
Proposta de 
intervenção 



  



Proposta 
de 

intervenção 

Detalhes 
dos meios 
para sua 

realização 

200 
pontos 



Tese           Proposta de Intervenção  

• Tese:  A obesidade infantil é causada, 
principalmente, pela exposição excessiva de 
crianças e de adolescentes à publicidade de 
alimentos não saudáveis. 

• Proposta de intervenção: Diminuir a exposição 
excessiva de crianças e de adolescentes à 
publicidade de alimentos não saudáveis. 

• Como? 
 

 



• Argumento 1: Os pais, envolvidos excessivamente com 
suas obrigações, delegam à TV  e ao computador a 
atenção que deveriam dar aos filhos, o que os expõe às 
propagandas. 

• Argumento 2: Os órgãos reguladores da propaganda, 
como o CONAR, devem ser mais rigorosos. Já os pais, 
novamente, devem ter uma postura política mais firme 
e denunciar, bem como boicotar produtos cuja 
propaganda seja abusiva. 



 



Importante 
• Faça a redação primeiro se estiver seguro quanto ao 

tema. 
• Caso não esteja, anote as ideias principais em forma 

de esquema ou com palavras-chave e faça a prova de 
linguagens, que pode ajudá-lo na reflexão. 

• Por último, passe a limpo com atenção, atentando-se à 
estética do texto. Caso erre, não rabisque, 
simplesmente coloque parênteses e risque a palavra. 
Veja: (excessao) 
 


