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CORREÇÃO DE REDAÇÃO 

 

Tema: Desastre ambiental: Brumadinho. 

 

Nota final: 0,0 

 

Olá. A correção será feita por parágrafos e baseada nas exigências do Enem. Apontarei cada erro e 

identificarei em qual competência ele se aplica. 

 

 Introdução: 

 

Na introdução, deve se colocar uma contextualização do assunto, o tema a ser abordado e a tese a ser 

discutida no desenvolvimento do texto, o que não acontece na sua redação. 

 

Além disso, erros de pontuação como a falta de vírgulas entre “primeiramente” e depois de “sem dúvida 

nenhuma”, além de que essa construção é redundante, “sem dúvida” e “nenhuma” têm o mesmo valor 

semântico. 

 

Você disse que o ocorrido em Brumadinho ficou para a história, mas não disse o que houve lá. Mesmo que 

seja um assunto conhecido, no texto deve-se explicar tudo que será abordado. 

 

 Desenvolvimento 1: 

 

No desenvolvimento 1, você disse que ainda não se sabe o que causou a queda da barragem. Com base em 

que você afirma isso? De onde você tirou a informação de que ainda há pessoas soterradas pela lama? 

 

Tiveram, também, erro de acentuação na palavra “família”, erro de pontuação na utilização dos dois pontos, 

repetição vocabular da palavra “perderam”.  

 

 Desenvolvimento 2: 

 

Nesse parágrafo, você utiliza a primeira pessoa, no anterior você utilizou a terceira. Isso é um erro grave de 

escrita, pois não se deve alterar as vozes do texto.  

 

Você disse que o desastre afetou a natureza, com base em que você afirma isso? Toda afirmativa deve ser 

embasada em repertório sociocultural. 

 

 Desenvolvimento 3: 

 

Você disse que Brumadinho é um dos lugares mais visitados de Minas Gerais, mas onde você leu isso para 

fazer essa afirmativa? Também, você disse que a economia advinha da mineração, mas em qual estatística 

você leu isso? 

 

Também, houve erros na escrita do nome “Minas Gerais”, que está com letra minúscula e falta de 

acentuação na palavra “município”. 

 

 Conclusão: 

 

Sua conclusão não tem nenhuma das exigências de uma conclusão da redação no estilo Enem. 
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Também, faltou a vírgula depois do conetivo “finalmente”. 
 

Nota por competência: 

C1 – 120,0 

C2 – 0,0 

C3 – 40,0 

C4 – 120,0 

C5 – 0,0 
 

Comentário geral sobre o texto: 

Olá.  

Seu texto não se aplica ao tipo dissertativo-argumentativo. Está mais próximo de um texto expositivo e por 

isso ele recebe nota final ZERO, pois não obedece a estrutura do texto dissertativo-argumentativo. (seu 

texto foi corrigido por três professores de redação que chegaram a essa conclusão). 

Também, deve-se atentar à estrutura dos parágrafos. Evite escrever parágrafos frasais, pois isso impacta na 

coesão textual. 

 

Felipe Abreu 
Professor de Literatura e Redação 
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