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A cada ano, o trabalho com a redação

fica mais exigente, basta ver os dados

referentes aos anos anteriores de prova:

poucas notas mil, muitos zeros, muitas

notas entre 400 a 600 pontos, então é

preciso que o estudante tenha um objetivo

claro: estudar redação. Mas como se

estuda redação?



Leitura

•Para ter conhecimento de
mundo

Escrita

•Para treinar as técnicas de
redação

Dica essencial:



Leitura 

Escrita
Técnicas do 

professor 
de redação

3 pontos básicos de estudo:









A prova de redação exigirá
de você a produção de um texto
em prosa, do tipo dissertativo-
argumentativo, sobre um tema
de ordem social, científica,

cultural ou política.



Dica 2 do Dionisio











Ponto de partida: o 

que a banca quer

Sua opinião a respeito 

do tema cobrado:

1º parágrafo

De que forma você 

prova seu ponto de 

vista

Sua capacidade de 

resolver o problema 

debatido

2º parágrafo

3º parágrafo

4º parágrafo





CONCLUSÃO: use apenas 1 parágrafo

Encerre o assunto e apresente soluções

DESENVOLVIMENTO: use 2 a 3 parágrafos

Mostre seus argumentos, prove sua tese

INTRODUÇÃO: use apenas 1 parágrafo

Apresente o assunto + sua tese



Leia redações nota 1000, elas ajudarão 

bastante para você ter noções de 

estrutura e do que impressiona a 

banca corretora.





O filme ‘’Cine Hollywood’’ narra a chegada da primeira

sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na

obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm

suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele

contexto, se traduzia na exibição de obras

cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a

questão da democratização do acesso ao cinema, no

Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à

exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade.

Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação

à cultura e a negligência de parte das empresas que

trabalham com a ‘’sétima arte’’ contribuem para a

perpetuação desse cenário negativo.

(Daniel Gomes, redação nota 1000 ENEM 2019)





"A Constituição brasileira de 1988 assegura a todos os

indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. No

entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato

com a cultura — por meio dos cinemas — não se encontra

efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre

não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural

nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização

da cultura. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa

conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a

consolidação dos direitos constitucionais.

Inicia com repertório

sociocultural: Leis

Relaciona com o tema 

solicitado

Mostra a tese







“Black Mirror” é uma série americana que retrata a

influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade

futura. Em um de seus episódios, é apresentado um

dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais

desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons

que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da

ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados

em filtrar informações de acordo com a atividade “online”

do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca

da manipulação do comportamento do usuário pelo

controle de dados na internet.





Lendo redações nota 1000, você irá 

perder alguns de seus medos...
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Mantenha o hábito de 
ler

Crie seu mundo de 
repertórios

Separe um caderno de 
repertórios



História Geral 
e do Brasil

Filosofia e 
Sociologia

Geografia e 
geopolítica

Filmes, séries, 
documentários 

e músicas

Livros, 
literatura









Veja outro 

exemplo de 

tema de ENEM:



De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, a

sociedade pode ser comparada a um “corpo biológico” por

ser, assim como esse, composta por partes que interagem

entre si. Desse modo, para que esse organismo seja

igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos

cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não

ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos

de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com

esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de

valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco

eficientes por parte do Governo.

Inicia com repertório

sociocultural: sociologia



O feminismo é o movimento que luta pela

igualdade social, política e econômica dos gêneros.

Hodiernamente, muitas conquistas em prol da garantia

dessas igualdades já foram alcançadas – a exemplo do

direito ao voto para as mulheres, adquirido no Governo

Vargas. Entretanto, essas conquistas não foram

suficientes para eliminar o preconceito e a violência

existentes na sociedade brasileira.

Exemplifica com repertório

sociocultural: história do

Brasil



Trabalhando com 
repertórios

Use pelo menos 2
no decorrer de 

seu texto

Procure mesclar
repertórios

Se puder, já inicie 
sua redação com 

1 repertório



Mesclando 
repertórios

Introdução Filosofia

Desenvolvimento

História

Filme

SociologiaConclusão





Fatos

Críticas

Discussões 
atuais



Dissertar é o mesmo que

desenvolver ou explicar um assunto,

discorrer sobre ele, com base em

atualidades. Dessa forma, o texto

dissertativo enquadra-se no mundo

jornalístico, sendo, pois, um texto

não-literário.



Mas será que basta informar para ser um texto dissertativo?

Vamos pegar como exemplo a discussão do momento:

Hoje em dia, o mundo enfrenta um sério problema: o coronavírus,

por conta disso é preciso dar um basta nessa situação, mas não adianta

apenas o governo fazer a parte dele, é necessário contar também com sua

ajuda. Acredito que sairemos mais fortes dessa, unidos, porém ajude nessa

missão, fique em casa, só assim esse vírus vai dar uma trégua para a

sociedade. Como o governo federal tem enfrentado o problema? E que

outras medidas podem ser apontadas para minimizar os efeitos dessa

pandemia?



➢Evite iniciar sua redação com chavões:

C
li

c
h

ê
s

Hoje em dia,

Nos dias de 
hoje, 

Atualmente, 

Desde os 
primórdios, 

Problemas identificados:



Problemas identificados:

➢Não use linguagem informal: “dar um basta nessa situação”; 

“esse vírus vai dar uma trégua”; “acredito que sairemos 

mais fortes dessa”

➢Não converse com o leitor, nada de interação com ele:

é necessário contar também com sua ajuda

ajude nessa missão, fique em casa

➢Não use o pronome SEU/SUA;

➢Não use verbos no imperativo;



Problemas identificados:

➢Não use a 1ª pessoa do singular: “Acredito que sairemos

mais fortes dessa”

Eu 

acho

Na minha 

opinião, 
Penso 

que

➢Evite jogar perguntas soltas: “Como o governo federal tem

enfrentado o problema? E que outras medidas podem ser

apontadas para minimizar os efeitos dessa pandemia?”



Ainda sobre o uso dos pronomes ao dissertar:

• Vivemos uma nova ameaça mundial: o

avanço de uma doença chamada coronavírus.

É permitido empregar a primeira pessoa do plural de

forma generalizante:

• Temos presenciado na sociedade vários

casos de intolerância.

• Usamos a Internet para entretenimento, para

comunicação e para negócios. Temos uma

ferramentar de uso diversificado para a sociedade.



E para quem achava que não podia usar a 1ª pessoa do

plural de forma alguma na redação, veja estes exemplos:

(trechos de redação nota 1000 Enem 2015)







A fim de combater as “fake news” sobre saúde, o Ministério

da Saúde criou um canal de comunicação com a população.

Qualquer cidadão brasileiro poderá adicionar, gratuitamente, no

celular, o contato do Ministério da Saúde no aplicativo de

mensagens instantâneas WhatsApp. Esse número servirá,

exclusivamente, para verificar com os profissionais de saúde se um

texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou

falso, ou seja, é um canal exclusivo para “desmascarar” as notícias

falsas e confirmar as verdadeiras.



A fim de combater as “fake news” sobre saúde, o Ministério

da Saúde criou um canal de comunicação com a população.

Qualquer cidadão brasileiro poderá adicionar, gratuitamente, no

celular, o contato do Ministério da Saúde no aplicativo de

mensagens instantâneas WhatsApp. Esse número servirá,

exclusivamente, para verificar com os profissionais de saúde se um

texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou

falso, ou seja, é um canal exclusivo para “desmascarar” as notícias

falsas e confirmar as verdadeiras. Essa iniciativa louvável serve

como importante aliada para combater um problema crescente

na contemporaneidade: o compartilhamento de informações falsas.

Nesse sentido, a população precisa se empenhar nesse combate

a um problema de consequências extremamente negativas.



“O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a

compreensão da proposta de redação, composta por um tema

específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo-

argumentativo – ou seja, a proposta exige que o participante

escreva um texto dissertativo-argumentativo, que é o tipo de texto

que demonstra, por meio de argumentação, a assertividade de

uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples exposição

de ideias; por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter

apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista.

Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja

relacionada ao tema definido na proposta”.





O combate às fake news no Brasil 

Avanço do desmatamento no Brasil

Racismo e intolerância na sociedade contemporânea

Nova lei de saneamento no Brasil 

30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente

A tecnologia e as novas relações de trabalho na

contemporaneidade

A importância da educação a distância no Brasil

O desafio do enfrentamento da violência no trânsito no

Brasil



Caminhos para o descarte adequado de lixo no Brasil

A importância da alimentação saudável na

contemporaneidade

Desafios para a inclusão digital de idosos no Brasil

O mundo pós-pandemia: reflexos para um novo começo

A necessidade do debate dos direitos dos animais na

sociedade contemporânea

A valorização do trabalho voluntário





•Ministério da Educação;

•Ministério da Saúde;

• INEP;

•Senado Federal;

•Brasil.gov.br







“Na última terça-feira, 29 de outubro, o

Ministério assinou uma parceria assinada com

a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) para

incentivar cinemas acessíveis a surdos,

cegos e autistas. O MEC publicou a ação na

página oficial no Instagram, em meio a

diversas publicações sobre o Enem 2019”.







Nos comentários, alguns jovens demostraram ter entendido a

postagem como uma dica sobre o tema da redação do Exame. "Gente, será

que a redação pode ser algo relacionado a cultura? Olha essa postagem

sobre filme e hoje eles postaram um storie sobre música, será???",

comentou uma jovem. "Ora ora o tema seria uma educação inclusiva ?",

questionou outra. "Entendi o recado", "Contém spoiler" e "Já tô criando

paranoias aqui" foram outros comentários. Após a divulgação oficial da

temática, por volta das 15h30min deste domingo, outros estudantes

perceberam o "spoiler" e o assunto viralizou em grupos.

FONTE: Jornal O POVO

https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/11/03/democratizacao-do-acesso-ao-cinema-no-brasil--e-o-tema-da-redacao-do-enem-2019.html








No dia 18 de maio é celebrado o Dia

Nacional Contra a Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes.

Vários projetos em análise no

Congresso ou já aprovados pelos

senadores buscam prevenir novos

casos e tornar mais dura a pena para

quem comete esse tipo de crime. Uma

das propostas, de autoria do senador

Styvenson Valentim (Podemos-RN),

cria a Política Nacional de

Enfrentamento à Violência Sexual

contra Crianças e Adolescentes. O

texto (PL 2.892/2019) está em debate

na Comissão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa (CDH) do

Senado.



O presidente Jair Bolsonaro

sancionou na sexta-feira (3 de abril)

um projeto aprovado pelo Senado em

fevereiro que determina que

agressores de mulheres podem ser

obrigados a frequentar centros de

reeducação, além de receber

acompanhamento psicossocial (Lei

13.984 de 2020). Com a alteração na

Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de

2006), o juiz já poderá obrigar

eventuais agressores a frequentarem

esses cursos a partir da fase

investigatória de cada caso verificado

de violência contra a mulher. Isso

porque essas medidas estão no rol da

proteção urgente das vítimas.

Fonte: Agência Senado







Trabalhar a segurança alimentar deve ser uma

constante e quanto mais precoce esse trabalho, melhor

para a sociedade de modo geral. A diretora e roteirista

brasileira Estela Renner traz no documentário "Muito

Além do Peso" um debate necessário sobre a

alimentação adequada sendo iniciada desde a infância.

Estela utiliza uma série de entrevistas com

especialistas, brasileiros e estrangeiros, sobre as

consequências do sobrepeso infantil e as origens

econômicas e sociais do fenômeno. Boa discussão

sobre a responsabilidade de uma alimentação saudável

por parte da família. É no mínimo questionável saber

que 56% dos bebês com menos de um ano de idade no

Brasil consomem refrigerantes, tal estatística é

denunciada no documentário. Nele é dado um alerta ao

alto e precoce consumo de açúcar, além dos hábitos

alimentares menos saudáveis. A falta de informação dos

pais, o malefício que as propagandas geram e a

predisposição das novas gerações de serem ainda mais

obesas são apontados como fatores prejudiciais à

saúde dos pequenos. Importante debate para uma

prática alimentar segura.



Filme que explora a questão dos

limites da ciência e apresenta uma

forte abordagem sobre ética,

explicitando diversos conflitos

tecnológicos e éticos na sociedade.

Pode ser usado como advertência

em relação aos abusos, aos

exageros em torno das questões

tecnológicas. Um forte apelo à ética

nesse setor.



“Olhos que condenam”, minissérie da

Netflix, conta a história de cinco

adolescentes do Harlem que vivem um

pesadelo depois de serem injustamente

acusados de um ataque brutal no Central

Park. Baseada em uma história real, a

série revela um dos maiores erros do

sistema judiciário norte-americano. Difícil

de assistir, mas necessária, a série retrata

simplesmente a realidade dura e cruel de

um caso em que cinco meninos perderam

a adolescência para cumprir uma pena de

um crime que nunca cometeram. Em

tempos de racismo, de violência policial e

de erros do sistema judiciário, vale a pena

assistir e levar esse debate para seu

texto.



Em tempos de quarentena, de

isolamento social, um ensinamento ficou

muito claro: reconhecer o que realmente é

importante para as pessoas. A sociedade

se deu conta de que mais importante do

que ter objetos é viver ao lado dos

familiares e ter o apoio, zelo, o amor de

cada um. Durante essa pandemia, as

famílias se tornaram mais coesas, mais

sólidas e sairão mais fortalecidas. Uma

lição semelhante é observada no filme

“Capitão Fantástico”. O filme fala do

amor de uma família, da preocupação com

o outro. Desavenças, conflitos ocorriam

entre eles, porém o que mais importava,

no final de tudo, era que cada um tinha o

outro, e o amor entre eles foi o que os

ajudou a enfrentar as adversidades que

surgiram.












