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➢ Competência 1 
Demonstrar domínio da modalidade escrita formal 
da língua portuguesa  
              A Competência 1 avalia se o participante 
domina a modalidade escrita formal da língua 
portuguesa, o que inclui o conhecimento das 
convenções da escrita, entre as quais se encontram 
as regras de ortografia e de acentuação gráfica 
regidas pelo atual Acordo Ortográfico. 
             Além disso, o domínio da modalidade escrita 
formal será observado na adequação do seu texto 
em relação tanto às regras gramaticais quanto à 
fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou 
beneficiada pela construção sintática.  
             Quanto aos desvios, você deve estar atento 
aos seguintes aspectos:  
• Convenções da escrita: acentuação, ortografia, 
separação silábica, uso do hífen e uso de letras 
maiúsculas e minúsculas.  
• Gramaticais: concordância verbal e nominal, 
flexão de nomes e verbos, pontuação, regência 
verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação 
e paralelismo.  
• Escolha de registro: adequação à modalidade 
escrita formal, isto é, ausência de uso de registro 
informal e/ou de marcas de oralidade.  
• Escolha vocabular: emprego de vocabulário 
preciso, o que significa que as palavras selecionadas 
são usadas em seu sentido correto e são 
apropriadas para o texto. 

➢ 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 
                 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. Trata-se, portanto, de uma competência que 
avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita.  
                O tema constitui o núcleo das ideias sobre as 
quais a tese se organiza e é caracterizado por ser a 
delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é 
preciso atender ao recorte temático definido para 
evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema 
distinto do determinado pela proposta.            
               Seguem algumas recomendações para atender 
plenamente às expectativas em relação à Competência 
2: 
• Leia com atenção a proposta da redação e os textos 
motivadores, para compreender bem o que está sendo 
solicitado.  
 • Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se 
de que eles foram apresentados apenas para despertar 
seus conhecimentos sobre o tema. Além disso, a 
recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará 
com que seu texto tenha uma pontuação mais baixa. 
 • Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o 
foco da discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, 
qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. 
 • Utilize informações de várias áreas do conhecimento, 
demonstrando que você está atualizado em relação ao 
que acontece no mundo. Essas informações devem ser 
usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando 
que elas servem a um propósito muito bem definido: 
ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que 
essas informações devem estar articuladas à discussão 
desenvolvida em sua redação. 
 • Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, 
tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse 
é um dos principais problemas identificados nas 
redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: 
fuga total ou tangenciamento ao tema. 
 

 O que é um texto dissertativo-argumentativo?  
                 O texto dissertativo-argumentativo se 
organiza na defesa de um ponto de vista sobre 
determinado assunto. É fundamentado com 
argumentos, para influenciar a opinião do leitor, 
tentando convencê-lo de que a ideia defendida está 
correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí 
a sua dupla natureza: é argumentativo porque defende 
uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque se 
utiliza de explicações para justificá-la.  
                  O objetivo desse texto é, em última análise, 
convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à 
tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, 
mobiliza informações, fatos e opiniões, à luz de um 
raciocínio coerente e consistente. 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A REDAÇÃO DO 
ENEM 



                A sua redação atenderá às exigências de 
elaboração de um texto dissertativo-argumentativo se 
combinar os dois princípios de estruturação, 
explicitados a seguir. 
 

I. Apresentar uma tese, 

desenvolver justificativas 
para comprovar essa tese 
e uma conclusão que dê 
um fechamento à 
discussão elaborada no 
texto, compondo o 
processo argumentativo 
(ou seja, apresentar 
introdução, desen-
volvimento e conclusão). 

TESE – É a ideia que você 
vai defender no seu texto. 
Ela deve estar relacionada 
ao tema e apoiada em 
argumentos ao longo da 
redação.  
ARGUMENTOS – É a 
justificativa para 
convencer o leitor a 
concordar com a tese 
defendida.  Cada 
argumento deve 
responder à pergunta 
“por quê?” em relação à 
tese defendida. 

II. Utilizar estratégias 
argumentativas para 
expor o problema 
discutido no texto e 
detalhar os argumentos 
utilizados 

ESTRATÉGIAS 
ARGUMENTATIVAS – São 
recursos utilizados para 
desenvolver os 
argumentos, de modo a 
convencer o leitor:  
• exemplos;  
• dados estatísticos;  
• pesquisas;  
• fatos comprováveis; 
• citações ou 
depoimentos de pessoas 
especializadas no assunto;  
• pequenas narrativas 
ilustrativas;  
• alusões históricas;  
• comparações entre 
fatos, situações, épocas 
ou lugares distintos. 

 
➢ Competência 3 
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista  
                   O terceiro aspecto a ser avaliado é a 
forma como você, em seu texto, seleciona, 
relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista 
escolhido como tese. É preciso, então, elaborar um 
texto que apresente, claramente, uma ideia a ser 
defendida e os argumentos que justifiquem a 
posição assumida por você em relação à temática 
da proposta de redação.  
                    A Competência 3 trata da inteligibilidade 
do seu texto, ou seja, de sua coerência e da 
plausibilidade entre as ideias apresentadas.  
 

                 A inteligibilidade da sua redação depende, 
portanto, dos seguintes fatores:  
• Relação de sentido entre as partes do texto.  
• Precisão vocabular.  
• Seleção de argumentos.  
• Progressão temática adequada ao desenvolvimento 
do tema, revelando que a redação foi planejada e que 
as ideias desenvolvidas são, pouco a pouco, 
apresentadas, de forma organizada, em uma ordem 
lógica.  
• Desenvolvimento dos argumentos, com a explicitação 
da relevância das ideias apresentadas para a defesa do 
ponto de vista definido. 
                  Seguem algumas recomendações para 
atender plenamente às expectativas em relação à 
Competência 3:  
• Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema 
e depois selecione as que forem pertinentes para a 
defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las 
em uma estrutura coerente para usá-las no 
desenvolvimento do seu texto.  
• Verifique se informações, fatos, opiniões e 
argumentos selecionados são pertinentes para a defesa 
do seu ponto de vista. 
• Na organização das ideias selecionadas para serem 
abordadas em seu texto, procure definir uma ordem 
que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio 
facilmente, o que significa que a progressão textual 
deve ser fluente e articulada com o projeto do texto. 
 • Examine, com atenção, a introdução e a conclusão 
para ver se há coerência entre o início e o fim. Também 
observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta 
argumentos que convergem para o ponto de vista que 
você está defendendo.  
• Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos 
no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com 
as outras ideias apresentadas. 
 
Resumindo: na organização do texto dissertativo-
argumentativo, você deve procurar atender às 
seguintes exigências:  
• Apresentação clara da tese e seleção dos argumentos 
que a sustentam.  
• Encadeamento das ideias, de modo que cada 
parágrafo apresente informações coerentes com o que 
foi apresentado anteriormente, sem repetições ou 
saltos temáticos. 
 • Desenvolvimento dessas ideias por meio da 
explicitação, explicação ou exemplificação das 
informações, fatos e opiniões, de modo a justificar, para 
o leitor, o ponto de vista escolhido. 

➢ Competência 4 
Demonstrar conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção da 
argumentação  
                     Os aspectos a serem avaliados nesta 
Competência dizem respeito à estruturação lógica e 
formal entre as partes da redação. A organização 



textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam 
entre si uma relação que garanta a sequenciação 
coerente do texto e a interdependência entre as ideias. 
Essa articulação é feita mobilizando-se recursos 
coesivos que são responsáveis pelas relações 
semânticas construídas ao longo do texto, por exemplo, 
relações de igualdade, de adversidade, de causa-
consequência, de conclusão etc. Preposições, 
conjunções, advérbios e locuções adverbiais são 
responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem 
uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 
Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos 
também articulados; cada ideia nova precisa 
estabelecer relação com as anteriores.  
                    Assim, na produção da sua redação, você 
deve utilizar variados recursos linguísticos que 
garantam as relações de continuidade essenciais à 
elaboração de um texto coeso. Na avaliação da 
Competência 4, será considerado, portanto, o modo 
como se dá o encadeamento textual. 
                    Na construção de seu texto, você deve 
demonstrar conhecimento sobre os mecanismos 
linguísticos necessários para um adequado 
encadeamento textual, considerando os recursos 
coesivos que garantem a conexão de ideias tanto entre 
os parágrafos quanto dentro deles. 

 
 Encadeamento textual  

                 Para garantir a coesão textual, devem ser 
observados determinados princípios em diferentes 
níveis:  
• Estruturação dos parágrafos – um parágrafo é uma 
unidade textual formada por uma ideia principal à qual 
se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo-
argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos 
por comparação, por causa, consequência, por 
exemplificação, por detalhamento, entre outras 
possibilidades. Deve haver uma articulação entre um 
parágrafo e outro. 
• Estruturação dos períodos – pela própria 
especificidade do texto dissertativo-argumentativo, os 
períodos do texto são, normalmente, estruturados de 
modo complexo, formados por duas ou mais orações, 
para que se possa expressar as ideias de causa-
consequência, contradição, temporalidade, 
comparação, conclusão, entre outras.  
• Referenciação – As referências a pessoas, coisas, 
lugares e fatos são introduzidas e, depois, retomadas, à 
medida que o texto vai progredindo. Esse processo 
pode ser realizado mediante o uso de pronomes, 
advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical. 

➢ Competência 5 
Elaborar proposta de intervenção para o problema 
abordado, respeitando os direitos humanos  
               O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a 
apresentação de uma proposta de intervenção para o 
problema abordado. Por isso, a sua redação deve 
apresentar uma tese sobre o tema, apoiada em 

argumentos consistentes, e uma proposta de 
intervenção para o problema abordado. Considerando 
seu planejamento de escrita, ou seja, seu projeto de 
texto (avaliado na Competência 3), sua proposta deve 
ser coerente em relação à tese desenvolvida no texto e 
aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão, 
como autor, das possíveis soluções para a questão 
discutida. Além disso, é necessário, ao idealizar sua 
proposta de intervenção, respeitar os direitos humanos, 
ou seja, não romper com os valores de cidadania, 
liberdade, solidariedade e diversidade cultural. 

 
 Como saber se o participante está ferindo os 

direitos humanos na redação?  

 
                 Pode-se dizer que determinadas ideias e ações 
serão sempre avaliadas como contrárias aos DH, tais 
como: defesa de tortura, mutilação, execução sumária e 
qualquer forma de “justiça com as próprias mãos”, isto 
é, sem a intervenção de instituições sociais 
devidamente autorizadas (o governo, as autoridades, as 
leis, por exemplo); incitação a qualquer tipo de 
violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, 
credo, condição física, origem geográfica ou 
socioeconômica; explicitação de qualquer forma de 
discurso de ódio (voltado contra grupos sociais 
específicos).  
 
                     A proposta de intervenção também deve 
refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige 
e, quando muito bem elaborada, deve conter não 
apenas a exposição da ação interventiva sugerida, mas 
também o ator social competente para executá-la, de 
acordo com o âmbito da ação escolhida: individual, 
familiar, comunitário, social, político, governamental e 
mundial. Além disso, a proposta de intervenção deve 
conter o meio de execução da ação e o seu possível 
efeito, bem como algum outro detalhamento. 
                  Ao redigir seu texto, evite propostas vagas ou 
muito genéricas; busque ações mais concretas, mais 
específicas ao tema e consistentes com o 
desenvolvimento de suas ideias. Antes de elaborar sua 
proposta, procure responder às seguintes perguntas: o 
que é possível apresentar como proposta de 
intervenção para o problema apresentado pelo tema? 
Quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? 
Qual efeito ela pode alcançar? Resumindo: seu texto 
será avaliado, portanto, com base na composição e no 
detalhamento da proposta que você apresentar. 
 

 RECOMENDAÇÕES GERAIS  
                   Para alcançar bom desempenho na prova de 
redação do Enem, você deve, antes de escrever seu 
texto, fazer uma leitura cuidadosa da proposta 
apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a 
fim de que possa compreender perfeitamente o que 
está sendo solicitado. O tema da redação sempre vem 
acompanhado, na proposta, de textos motivadores. Em 



geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem 
não verbal (imagem) que remetem ao tema proposto, a 
fim de orientar sua reflexão.  
               Assim, para elaborar uma redação de 
qualidade, você deve seguir as seguintes 
recomendações:  
a) ler com bastante atenção o tema proposto e 
observar a tipologia textual exigida (no caso, texto 
dissertativo-argumentativo);  
b) ler os textos motivadores, observando as palavras ou 
os fragmentos que indicam o posicionamento dos 
autores;  
c) identificar, em cada texto motivador, se for o caso, a 
tese e os argumentos apresentados pelos autores; 
d) refletir sobre o posicionamento dos autores dos 
textos motivadores e definir, com muita clareza, qual 
será o seu posicionamento;  
e) ler atentamente as instruções apresentadas após os 
textos motivadores;  
f) definir um projeto de texto em que seja planejada a 
organização estratégica da sua redação, a fim de 
defender o ponto de vista por você escolhido, e 
apresentar uma proposta de intervenção ao problema 
abordado. 
 

 Amostra de uma redação nota 1000 
 
Redação de Mariana Camelier Mascarenhas  
 
                 Na antiga Esparta , crianças com 
deficiência eram assassinadas, pois não 
poderiam ser guerreiras, profissão mais 
valorizada na época. Na contemporaneidade , 
tal barbárie não ocorre mais, porém há 
grandes dificuldades para garantir aos 
deficientes – em especial os surdos – o acesso à 
educação, devido ao preconceito ainda 
existente na sociedade e à falta de atenção do 
Estado à questão.         
                 Inicialmente , um entrave é a 
mentalidade retrógrada de parte da 
população, que age como se os deficientes 
auditivos fossem incapazes de estudar e , 
posteriormente , exercer uma profissão. De 
fato, tal atitude se relaciona ao conceito de 
banalidade do mal , trazido pela socióloga 
Hannah Arendt: quando uma atitude 
agressiva ocorre constantemente , as pessoas 
param de vê-la como errada. Um exemplo 
disso é a discriminação contra os surdos nas 
escolas e faculdades – seja por olhares maldosos 
ou pela falta de recursos para garantir seu 
aprendizado. Nessa situação, o medo do 
preconceito, que pode ser praticado mesmo 
pelos educadores, possivelmente leva à 
desistência do estudo, mantendo o deficiente à 
margem dos seus direitos – fato que é tão grave 

e excludente quanto os homicídios praticados 
em Esparta , apenas mais dissimulado.  
                  Outro desafio enfrentado pelos 
portadores de deficiência auditiva é a 
inobservância estatal , uma vez que o governo 
nem sempre cobra das instituições de ensino a 
existência de aulas especializadas para esse 
grupo – ministradas em Libras – além da 
avaliação do português escrito como segunda 
língua. De acordo com Habermas, incluir não 
é só trazer para perto, mas também respeitar e 
crescer junto com o outro. A frase do filósofo 
alemão mostra que , enquanto o Estado e a 
escola não garantirem direitos iguais na 
educação dos surdos – com respeito por parte 
dos professores e colegas – tal minoria ainda 
estará sofrendo práticas discriminatórias. 
                      Destarte , para que as pessoas 
com deficiência na audição consigam o acesso 
pleno ao sistema educacional , é preciso que o 
Ministério da Educação, em parceria com as 
instituições de ensino, promova cursos de 
Libras para os professores, por meio de oficinas 
de especialização à noite – horário livre para a 
maioria dos profissionais – de maneira a 
garantir que as escolas e universidades possam 
ter turmas para surdos, facilitando o acesso 
desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado 
deve divulgar propagandas institucionais 
ratificando a importância do respeito aos 
deficientes auditivos, com postagens nas redes 
sociais, para que a discriminação dessa 
minoria seja reduzida , levando à maior 
inclusão. 
 
                         FONTE: REDAÇÃO NO ENEM 2018/ 
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