


Fernanda Bérgamo Fan Page

@bergamoredacao

Fernanda Bérgamo

Fernanda Bérgamo

Fernanda Bérgamo

bergamo.redacao

Meu Canal

fernandabergamo.com

http://fernandabergamo.com


bergamo.redacao







fernandabergamo.com

http://fernandabergamo.com


cbnrecife.com



Você viu que os pesos de Redação 
aumentaram em cursos muito 

concorridos? 

Por exemplo, o peso da Redação dobrou 
pra quem quer Medicina. 

Então, vamos deixar essa Redação 
maravilhosa para o Enem e os 

vestibulares???



O que fazer para garantir um bom 
texto? 



Um bom começo é saber como a 
banca corretora vai corrigir o seu 

texto.



Vamos falar da primeira competência 
do Enem



Competência 1

Demonstrar domínio da norma culta da 
língua escrita.



Competência 1

1-D i fe renc ie a moda l idade ora l da 
modalidade escrita;
2- Diferencie a norma coloquial da norma 
culta da língua;
3- Atenção à ortografia e às normas 
gramaticais;
4- Cuide da estética geral do texto e respeite 
o número de linhas. 



A mais importante recomendação 
de todas para uma boa redação no 

Enem: leia a proposta com atenção.

Por quê?
 





Vamos dar 
atenção à



Ou seja, se você não compreender a 
proposta, corre o risco de fugir 

parcialmente ou totalmente ao tema. E 
isso pode ocorrer porque é muito comum 

que os elaboradores das propostas 
coloquem algumas "pegadinhas" que 

passam despercebidas por muita gente.



Vejam as pegadinhas mais 
recentes nas últimas  provas 

de Redação do Enem.



2018 - "Manipulação do comportamento 
do usuário pelo controle de dados na 

internet".  
 

Manipulação e Controle de Dados 

Fakenews??.



2017 - "Desafios para a formação 
educacional de surdos no Brasil".  

 
"Desafios” 

 



2016 - "Os caminhos para 
combater a intolerância religiosa".  

 
"caminhos para combater” 

 



2015 - "A persistência da violência 
contra a mulher no Brasil".  

 
"persistência” 

 



2013- "Os efeitos da Lei Seca”  

"efeitos”  

O tema não era Lei Seca e sim os seus 
efeitos. 



Ler atentamente a proposta é absolutamente 
essencial. Há detalhes mínimos, propositalmente 

posicionados, para avaliar sua capacidade de 
interpretação. Imagine os seguintes temas e tente 

"enxergar" as pegadinhas: 



1-Intolerância racial: causas e efeitos. 

2- Alcoolismo na juventude: um problema 
familiar ou midiático? 

3- Obesidade e os impactos na saúde 
pública  

4- Ditadura da beleza e os efeitos na saúde 
física e psíquica



Vamos falar da quinta competência 
do Enem



Competência 5

Elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, respeitando os 

Direitos Humanos.



Falhas Comuns:

1- Ausência de proposta: competência zerada; 

2- Presença de proposta, porém ...



2.1- ...ela é desconectada. Em 2013, o Enem apresentou 
como proposta os impactos da Lei Seca. Digamos que o 

aluno defendeu que a ineficiência da Lei se deu em razão da 
pouca fiscalização. A solução é considerada desconectada 
quando o aluno sugere, por exemplo, que a mídia tem que 

apresentar mais campanhas que sensibilizem as pessoas do 
quanto é perigoso dirigir alcoolizado.  

(Outro exemplo: caos do sistema penitenciário... 
superlotação...)



2.2-...ela é utópica (exemplo - Juventude e 
Drogas, causa - fácil acesso às drogas em razão 

da facilidade da entrada pelas desassistidas 
fronteiras, solução - construção de um muro...)



2.3- ...ela é vaga. A solução é até conectada ao 
problema desenvolvido, mas pouco detalhada. É 

importante que o aluno diga quem deve ser o 
agente da solução (governo, sociedade, ONGs, 

mídia...), quais meios devem ser usados 
(denúncias, fiscalização, maior rigor na aplicação 

da lei, campanhas...)



Exemplos de propostas vagas e ineficientes:

Não escreva apenas "fortalecer a educação",  
"ampliar o direito da mulher" ou  "combater a 
corrupção". Nem pense em "é preciso que a 

população se conscientize" ou "é preciso que a 
mudança ocorra"... 



2.4-...ela é pessimista. Ser indiferente, 
utilizando expressões do tipo “não adianta 
fazermos nada”, “não há soluções para o  

problema” ou “infelizmente as coisas nunca vão 
mudar”, certamente vão lhe prejudicar 



Dica especial:  

Não use verbos no futuro do pretérito. 

Exemplos:  O governo deveria... Uma boa 
solução seria...



NÃO SE ESQUEÇA!!!

Apresente a solução DETALHADA, não 
utópica  e voltada ao desenvolvimento: 

Quem fará?
O que será feito?
Como será feito?

Com que objetivo?



Quem?
O quê?
Como?

Para quê?



E o que desrespeita os 
Direitos Humanos?



1- Ferir o direito à vida

Qualquer argumento que envolva a morte, ou 
proponha a morte do próximo como solução para 

um problema não é uma opção para o Enem. 
Discursos que envolvam extermínio, genocídio, 

morte ou tortura ferem um dos principais Direitos 
Humanos, que é o direito à vida.



2 - Fazer discursos de exclusão

Qualquer ideia que alimente a desigualdade e a 
exclusão sociais também não será tolerada. 
Propor fechar fronteiras para refugiados ou 

separar as diferentes classes sociais são dois 
argumentos que podem render um zero na 

redação. 



3 - Atacar as minorias

Tudo que reforce qualquer tipo de 
segregação, seja de gênero, etnia ou de 

minorias, será mal vista pela banca 
corretora. Espera-se que o aluno utilize 

discursos relacionados com integração e 
união.


