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Aula 1

Olá, bem-vindos ao cursinho, nessa primeira semana veremos uma introdução de 

tudo que aos poucos iremos trabalhar nos próximos meses. Falaremos sobre as 

competências observadas pelos avaliadores, algumas dicas e regras, e também sobre a 

estrutura do texto dissertativo-argumentativo.

Redação para o ENEM

Como a redação será avaliada?

A redação vale 1.000 pontos, portanto é uma parte muito importante do ENEM, 

serão avaliadas cinco competências que valem 200 pontos cada, são elas:

Competência 

1:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua 

portuguesa. 

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 

3:

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 

4:

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação.

Competência 

5:

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 

respeitando os direitos humanos.

Sobre a redação do ENEM

A prova do ENEM sempre cobra um texto dissertativo-argumentativo. Você 

terá um espaço de trinta linhas disponível para a elaboração da sua redação composta 

por tese, argumentação e conclusão.
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A linguagem da redação deve estar dentro da norma padrão da língua 

portuguesa, o texto deve ser impessoal, sem argumentos em primeira pessoa ou opiniões 

pessoais, você deve se posicionar diretamente em relação à proposta solicitada na 

coletânea e deve usar linguagem denotativa, ou seja, ser literal, não usar metáforas.

Cada palavra ou pontuação errada, assim como repetições de termos implicará 

no decréscimo da pontuação final, por isso, você deve ficar atento para não perder 

pontos. 

Os temas solicitados pelo ENEM sempre são sobre adversidades enfrentadas no 

Brasil e que estão na nossa realidade contemporânea. Nunca serão cobrados no ENEM 

temas fictícios.

Estrutura do texto dissertativo-argumentativo

O texto dissertativo argumentativo é geralmente dividido em quatro parágrafos, 

um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Cada um destes 

parágrafos deve ter uma função específica. 

Observe na tabela:

1º 

parágrafo

Introdução Tem a função de iniciar o texto, deve apresentar 

o tema como sendo um problema.

2º 

parágrafo

Desenvolvimento 

1

Os desenvolvimentos têm a função de trazer o 

seu ponto de vista sobre o tema por meio de 

estratégias argumentativas.

3º 

parágrafo

Desenvolvimento 

2

4º 

parágrafo

Conclusão Tem a função de concluir, ou seja, fechar o 

texto, é ideal que neste parágrafo seja 
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apresentada uma proposta de intervenção, e essa 

proposta deve conter dois agentes.

Sugestões para uma boa dissertação segundo Elias, Paulo 
Roberto Soares (2017)

Observe os pontos que mais contribuem para a redação de um 
bom texto dissertativo: 

 Conhecimento do assunto a que se refira a questão.
 Senso crítico para a emissão da tese (a sua opinião sobre o 

assunto a ser tratado no texto) e o levantamento de argumentos 
que a sustentem. 

 Clareza na apresentação da tese (de preferência logo na 
introdução do primeiro parágrafo).  

 Desenvolvimento progressivo dos argumentos, do menos 
importante para o mais relevante.  

 Parágrafos não muito longos (sugere-se de 4 a 6 linhas.).  
 Observância da gramática normativa, sobretudo quanto à 

ortografia, pontuação e às concordâncias e regências verbais e 
nominais.  

 Emprego de vocabulário culto (fuja da linguagem informal!).  
 Ausência de cacofonias, pleonasmos viciosos e da repetição de 

palavras e expressões.  
 Naturalidade (o texto não precisa ser rebuscado!). 
 Impessoalidade (não use o “eu”.).  
 Concisão (diga muito em poucas palavras!). 
 Coesão (articule bem as ideias).  
 Precisão (não tergiverse; enfrente a proposta de redação!).  
 Originalidade (não copie, assuma o risco de ser original!). 
 Coerência (jamais caia em contradição!)." 

Enfim, nas próximas semanas detalharemos todos os tópicos abordados 

hoje, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo caso surja alguma 

dúvida. Gostaria que me respondessem: o que vocês têm de expectativa para o 

Auxilia na disciplina de Redação? Podem responder pelo email: 

ethianeduartedemelo@gmail.com

mailto:ethianeduartedemelo@gmail.com
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