
Uma aula intensiva e de altíssimo nível
sobre a redação do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Nove dias antes
da aplicação do teste, O GLOBO pro-
moveu, ontem, na Universidade Veiga
de Almeida, campus Centro, um en-
contro produtivo sobre os principais
aspectos da única prova escrita do pro-
cesso seletivo. Ao longo de 1h30, os
professores Rafael Cunha, coordena-
dor de Língua Portuguesa e Redação da
rede Pensi, e Rafael Pinna, coordena-
dor de Redação do colégio e curso de A
a Z, deram dicas valiosas para as deze-
nas de estudantes presentes no evento,
mediado pelo jornalista William Helal
Filho, editor de Educaçao do GLOBO.
Principal porta de entrada para o ensi-
no superior no país, o exame, que
acontece dias 26 e 27 deste mês, regis-
trou este ano um recorde de 7,1 mi-
lhões de inscritos. A redação é a prova
de mais peso do Enem, também com-
posto por 180 questões de múltipla es-
colha. Veja, abaixo, as principais orien-
tações dos dois professores.

SEM DESESPERO
Um dos maiores medos de boa parte
dos candidatos no Enem é não saber
escrever sobre o tema proposto. O pro-
fessor Rafael Cunha fez questão de
acalmar a plateia. “Eu prometo que a
chance de você não ter o que falar so-
bre o tema da redação é nenhuma. Po-
de me cobrar depois, pelo Facebook”,
disse ele. “A prova pede conhecimentos
gerais, que qualquer pessoa ao fim do
ensino médio tem. Respire fundo e
pense ‘o que eu sei sobre isso?’”. Rafael
Pinna acrescentou que os temas suge-
ridos são amplos e exigem reflexões
simples, mas é importante ler com
atenção e entender o enunciado.

SENSO CRÍTICO
De acordo comPinna, a prova do Enem
é feita pelo governo federal para avaliar
se o estudante entende a realidade em
que vive e sua capacidade de propor
soluções. “O candidato deve ler o
enunciado e os textos de apoio com
senso crítico, buscando identificar um
problema para, em seguida, apresentar
uma solução”. Na redação do ano pas-
sado, por exemplo, o assunto foram os

movimentos migratórios para o Brasil.
Segundo o professor, não adiantaria o
aluno abordar simplesmente aspectos
positivos da chegada de estrangeiros
para o Brasil. “É preciso problematizar”.
Ele ilustrou sua afirmação com um tex-
to que recebeu nota 1000 em 2012. Na
redação, o aluno mostrou que o país
não tem infraestrutura para acomodar
todos os imigrantes nomercado de tra-
balho formal e que seria preciso inves-
tir na criação de emprego e na educa-
ção desses estrangeiros.

CORPO DO TEXTO
Segundo os professores, toda redação
do Enem deve ter introdução, na qual o
aspirante ao ensino superior mostra
que entendeu o tema e propõe uma te-
se própria; parágrafos de desenvolvi-
mento e uma conclusão, que deve,
obrigatoriamente, trazer uma solução
para o problema identificado. Esta últi-
ma é o que o MEC chama de proposta
de intervenção. “A proposta de inter-
venção é muito importante para uma
boa nota. Ninguém deve reinventar a
roda, mas é preciso detalhar sua suges-
tão. Se formuito superficial, perde pon-
tos”, esclareceu Rafael Cunha. “Além
disso, a solução deve estar ligada à tese
proposta e ao desenvolvimento”.

NÃO DEIXE POR ÚLTIMO
Os estudantes devem, ao longo de toda
a prova, ficar ligados no passar das ho-
ras. A redação é aplicada no segundo
dia do exame, junto com 90 questões
de múltipla escolha, de linguagens e
matemática. O candidato tem de 13h a
18h30 para fazer tudo. A produção do
texto deve tomar cerca de 60 minutos,
para não atrapalhar o resto. “Jamais
deixem a redação por último. É melhor
faltar tempo para as questões de múlti-
pla escolha, porque no último minuto
você pode chutar e ter chance de acer-
tar. Com a redação não é assim”, acon-
selhou o professor Cunha.

TAMANHO DA DISSERTAÇÃO
A redação do Enem deve ter no máxi-
mo 30 linhas, contando com o título.
Menos de oito linhas significa nota ze-
ro. Parágrafos muito curtos deixam im-

pressão de superficialidade. O ideal,
segundo eles, são quatro ou cinco pará-
grafos de seis a oito linhas. “Parágrafos
de 12 linhas não são legais, fica chato
de ler”, comentou Pinna.

APRESENTAÇÃO
Os corretores avaliam a prova lendo o
texto no computador, por uma intranet.
A letra do candidato não precisa ser bo-
nita, mas deve ser legível. Além disso, é
importante evitar rasuras muito gran-
des. “Utilizem a folha de rascunho pri-
meiro. Se, mesmo assim, errar, faça um
risco horizontal para deixar claro o en-
gano. Mas evite rabiscar demais a pala-
vra, para não deixar sua redação cheia
de borrões”, disse Pinna, que já foi cor-
retor da prova, em 2009. “Os corretores
avaliam cem textos por dia. A redação
tem que estar apresentável”.

É BOM CITAR AUTORES?
De acordo com Pinna e Cunha, qual-
quer citação deve estar associada ao

texto. “Tem gente que decora uma frase
e cismade escrever,mesmoquenão se-
ja pertinente. A gente não pode ser pe-
dante. Além disso, a sua citação deve
estar sempre acompanhada do nome
do autor, escrito corretamente, claro”,
alertou o professor Pinna.

NOTA ZERO PARA IRONIAS
O governo fez alguns ajustes este ano.
Depois que candidatos tiraram notas
acima da média fazendo ironias claras
no texto em 2012 (um estudante che-
gou a escrever uma receita de miojo na
redação), o MEC decidiu que esse tipo
de deboche será punido comnota zero.
“São tentativas de desmoralizar o exa-
me. Não havia previsão para esse pro-
blema e, por isso, os corretores ignora-
vam”, disse Pinna.

Em encontro promovido pelo GLOBO, especialistas dão dicas para o estudante se sair bem no exame
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Aula intensiva. Os professores Rafael Cunha, da rede Pensi, e Rafael Pinna, do colégio de A a Z, durante o encontro na Veiga de Almeida

Professores detalham a redação do Enem

“O candidato deve
ler o enunciado e
os textos de apoio
com senso crítico,
para identificar um
problema e
apresentar uma
solução”
Rafael Pinna
Professor da rede de A a Z

“Pode até ser que,
depois de contar isso,
não queirammais
comprar comigo. Mas
eu sou ateu, não
tenho religião”
Manoel Esteves Machado,
seu Tito
Escultor

NoChalé Shopping Popular,
na Rua do Catete, a pou-
cos metros do Largo do
Machado, encontra-se de

tudo um pouco, inclusive proteção
espiritual oferecida por alguém que
não crê em divindades e santos. Nu-
ma banca improvisada e instalada
entre uma barraquinha de biscoitos
amanteigados e um grupo de senho-
ras que normalmente se reúne para
fazer crochê, um senhor de 69 anos,
com um brinquinho na orelha es-
querda, vende todo tipo de imagem
religiosa: de São Francisco a Buda,
passando por Iemanjá, São Jorge,
Santa Sara, São Cosme e São Dami-
ão, São Longuinho e a Deusa da For-
tuna. Manoel Esteves Machado, co-
nhecido como seu Tito, além de ven-
dedor, é o escultor das peças em ges-
so. Depois de alguns minutos de
conversa, ele conta que, por enco-
menda, faz o Tranca-Rua também.
Economista aposentado da Secre-

taria estadual de Obras, morador da
Rua São Miguel, na Tijuca, e vizinho
daOrdemTerceira da Penitência, seu
Tito diz não ter preconceito religioso.
Há 40 anos, ele faz e restaura qual-
quer imagem por encomenda, para
católicos, espíritas, umbanditas, can-
domblecistas, budistas...
— Pode até ser que, depois de

contar isso, não queiram mais com-
prar comigo. Mas eu sou ateu, não te-
nho religião — revela com firmeza o
escultor, que recebeu formação católi-
ca no Colégio São José, na Tijuca.
Não é incomum chegar o pedido de

uma imagem de uma divindade da
qual ele nunca ouviu falar. Foi assim,
por meio da clientela, e pesquisando
muito, que ele descobriu as deusas hin-
dus. Mas o fato de ser ateu não faz de
Tito um homem desinteressado pelas
histórias por trás das esculturas, de ges-
so pintado e, às vezes, com contas de
plástico e outros detalhes decorativos.
Quando estudava teologia no São José,
ele decidiu ir a fundo em algumas reli-
giões e sociedades secretas.
— Éramos no colégio obrigados a es-

tudar teologia e, somente como interes-
se de conhecer, comecei a frequentar a
umbanda, a Rosa Cruz, a Maçonaria.
Mas, nesse processo, não recebi respos-
ta de nada — confessa o escultor, que
também faz namoradeiras (algumas
têm até brincos) e aceita encomendas
para templos. — Já fiz São Cosme e São
Damião para um centro espírita.
A arte acompanha seu Tito desde

muito jovem. Primeiro, era a pintura.
Durante dois anos, antes de entrar pa-
ra a faculdade de Economia, estudou
Belas Artes na UFRJ, curso que aban-
donou. Naquela época, começou a
produzir esculturas para levantar uma
grana. Por necessidade e coincidênci-
as da vida (para ele, não poderia haver

outra explicação), acabou levando
adiante as esculturas religiosas, que
sempre ajudaram a complementar o
salário e a criar, ao lado da mulher,
psicóloga, um casal de filhos.
— Eu fazia esculturas em madeira

também.Mas o cedro encarecemuito o
trabalho, não teria preço para vendê-
las. E as pessoas pediammais santos—
recorda seu Tito, cujas estátuas custam
entre R$ 25 e R$ 60.

SÃO FRANCISCO EM ALTA
Na começo da tarde de quarta-feira, uma
senhora que parou no shopping popular
para almoçar comaneta, que fora aoden-
tista no Largo do Machado, arrematou a
Deusa da Fortuna, toda emdourado e en-
feitada com contas damesma cor:
— Ela tem uma postura linda... Vai

dar um destaque na minha sala — diz
a compradora, a assistente social Jupi-

ara dos Santos, de 52 anos.
De tempos em tempos, para al-

guém para olhar e comprar as ima-
gens. Os católicos representam mais
de 60%da clientela, hoje ávidapor es-
culturas de São Francisco, cuja roupa
é especial, feita de saco. Na vinda do
Papa, seu Tito chegou a vender mais
de dez em um mesmo dia. Há cerca
de duas semanas, ele retornou à feiri-
nha do Chalé, depois de uma tempo-
rada de dez anos em Nova Viçosa, na
Bahia, ondemantinhauma lojinhade
imagens. Um dos fundadores do
shopping popular no Largo do Ma-
chado, ele segue com sua banquinha
às quartas, quintas e sextas-feiras en-
quanto não consegue seu chalezinho
próprio. Nesse momento, ele não es-
conde a fé:
— Acho que vou conseguir. Dizem

por aqui que eu dou sorte. l

O ateu que leva
a vida entre
deuses e santos

Na banquinha de seu Tito, escultor de imagens religiosas (bem
como de namoradeiras), o ecumenismo é levado a sério
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Sem preconceitos.Manoel Esteves Machado, o Tito, com a imagem de São Francisco: todas as esculturas são de gesso e feitas a mão
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 out. 2013, Primeiro Caderno, p. 36.




