
Citar Filmes

ENEM



Competência 2 ENEM

 Saber relacionar diferentes áreas do

conhecimento e defender seu ponto de

vista usando as mais diversas fontes de

informação são competências cobradas

dos candidatos do Enem na prova de

redação.



Competência 2 ENEM

 Para que você consiga garantir uma

nota satisfatória nesses quesitos, é preciso

ter uma boa bagagem cultural e

histórica, adquirida, muitas vezes, pelo

entretenimento.



Citar Filmes

 As atividades que o aluno faz durante seu

tempo livre (cinema, música, teatro,

exposição de arte) podem ser

importantes fontes de inspiração para

construir a argumentação na hora da

prova.



Atente-se

 Só vale abordar filmes ou livros na

redação do Enem se a relação deles

com o tema for clara!



Como fazer?

 A Culpa é das Estrelas, do autor John

Green, por que não citá-lo numa

redação do Enem ou dos vestibulares.

Por exemplo, se o tema abordado

envolver questões de solidariedade e

amor? Muitas lições sobre esses aspectos

podem ser extraídas da obra e

aproveitadas na discussão de

determinados tópicos.



Como fazer?

 Se o tema da redação fizer referência ao
patriotismo, por que não fazer referência
ao Capitão América?

 Seu patriotismo era tão forte que ele se
sujeitou a experimentos científicos que
tentariam criar um supersoldado,
medidas que acabaram originando o
Capitão América.



Como fazer?

 O personagem Capitão América surgiu

durante a Segunda Guerra Mundial, na

onda do patriotismo norte-americano, e,

por isso, a história dos quadrinhos aborda

justamente essa questão: o

personagem Steve Rogers, embora muito

magro e sem preparo físico, queria de

qualquer maneira lutar na guerra pelos

Estados Unidos.



Importante 

 Para citar e trabalhar os filmes na

redação do Enem, é importante que o

aluno procure contextualizá-los e saiba

demonstrar conhecimento a respeito das

obras. Por isso, antes de citar um filme

como argumento na sua dissertação,

tenha certeza que você sabe usá-lo

eficientemente para provar o ponto de

vista que você está defendendo!



Importante 

 Citar um filme ou um livro apenas por que
você quer citá-los não vai demostrar sua
bagagem cultural para os avaliadores e
pode até fazê-lo perder pontos valiosos
na hora de conquistar uma vaga na
universidade.

 Diversificar os gêneros cinematográficos é
essencial.



Exemplo 



Exemplo 
“Quem assistiu ao filme A rainha Margot, com a
deslumbrante Isabelle Adjani, ainda deve ter os
fatos vivos na memória. Na madrugada de 24
de agosto de 1572, as tropas do rei de França,
sob ordens de Catarina de Médicis, a rainha-
mãe e verdadeira governante,
desencadearam uma das mais tenebrosas
carnificinas da História”.(...)

“Desse horror a História do Brasil está
praticamente livre”(...)



Comentário

 O resumo do filme A rainha Margot serve

de introdução para desenvolver o tema

da intolerância religiosa. A coesão com o

segundo parágrafo dá-se através da

palavra horror, que sintetiza o enredo do

filme contado no parágrafo inicial.



Dica: Caligrafia



Dica: Caligrafia
 A caligrafia é muito importante para o entendimento,

coerência do texto e afeta a correção.

 Cerca de 30% dos alunos são prejudicados pela caligrafia.

 Uma palavra pode comprometer o entendimento de todo o

texto e influenciar na nota final.

 A caligrafia ruim pode trazer confusão na hora de identificar

letras (M ou N, por exemplo), maiúsculas ou minúsculas,

pontuação e acentos e isso pode tirar pontos na norma

culta.



Reflita


