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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é analisar redações de alunos de uma escola pública e de 
uma particular, procurando observar se estes alunos estão capacitados a redigir um 
bom texto e se eles conseguem atender às competências que o ENEM exige em sua 
prova para o participante conseguir uma boa nota. Como referencial teórico, 
tomamos como base, entre outros, os estudos de Aranha (2006), Marcuschi (2008), 
Köche, Boff e Marinello (2013), bem como os PCN (1997). Para cumprir nosso 
objetivo, foi necessária uma pesquisa bibliográfica, que nos permitiu um maior 
embasamento teórico da questão a ser estudada; e uma pesquisa de campo, na 
escola pública estadual Unidade Escolar Miguel Lidiano e na escola da rede privada, 
Colégio São Lucas, os quais foram o espaço em que buscamos e coletamos os 
dados necessários a nossa análise. Assim, os resultados da pesquisa nos levaram a 
concluir que os alunos da escola particular estão sendo mais bem preparados para 
realizarem uma boa redação no Enem, pois a escola trabalha de forma específica 
esta modalidade e com o objetivo de preparar os alunos do Ensino Médio para se 
sobressaírem nesse Exame. 
 
Palavras-chave: Ensino de Língua portuguesa. Redações. Enem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze essays of students from a public school and 

a private, trying to determine these students are able to write a good text and if they 

can meet the skills that ENEM requires in his proof for the participant to get a good 

note. The theoretical framework we take as the basis, among others, the Spider 

studies (2006), Marcuschi (2008), Köche, Boff and Marinello (2013) and the CPN 

(1997). To accomplish our goal, a bibliographic research was needed, allowing us 

greater theoretical basis for the issue to be studied; and field research, the state 

school School Unit Miguel Lydian and private school, College of St. Luke, which were 

the space in which we seek and collect the data necessary to our analysis. Thus, the 

survey results have led us to conclude that students in private schools are better 

prepared to carry out good writing in Enem, as the school works specifically this type 

and in order to prepare high school students for excel in this examination. 

 

Keywords: Portuguese Language Teaching. Writings. Enem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, em nosso país, o Ensino Médio, as escolas públicas e privadas 

mantêm seu foco de ensino direcionado para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e, dentro desta perspectiva, a redação, elemento de suma importância 

neste exame, recebe uma atenção especial. 

Considerando a importância da redação no ENEM, o INEP, responsável pelas 

provas, decidiu, no ano de 2012, lançar o Guia do Participante, tendo por objetivos 

levar ao conhecimento dos candidatos a forma de correção da redação feita por eles 

e informar-lhes quais são as competências que devem cumprir para conseguir uma 

boa pontuação na redação. 

O interesse por investigar as redações surgiu pela curiosidade de comparar o 

nível das escolas nas redações, pois, dessa forma, poderíamos, também, perceber a 

forma como os professores vêm trabalhando-a em sala de aula. Não podemos nos 

esquecer de que as escolas particulares são conhecidas por enfatizarem e 

trabalharem intensamente no sentido de prepararem alunos para o ENEM, ao passo 

que algumas escolas públicas, buscando um diferencial das demais, também voltam 

sua atenção em preparar seus alunos do nível médio para prestarem o Exame e 

conseguirem um resultado positivo. Assim, devemos observar que as condições que 

as escolas públicas dispõem não são as mesmas das escolas particulares, o que 

acaba, por vezes, limitando a atividade do professor. 

Para fundamentar esta pesquisa, nos apoiamos nos pressupostos de Aranha 

(2004), Marchuschi (2008), Köche, Boff e Marinello (2013), entre outros, que nos 

deram o suporte teórico necessário para o trabalho, que se trata de uma pesquisa 

de campo, de natureza qualitativa. 

Nosso estudo constitui-se da análise de 10 redações escritas por alunos de 

escolas pública e particular, com o tema “Crise da água, Crise da Humanidade”. 

Apresentamos-lhes a proposta e pedimos que os alunos desenvolvessem suas 

redações tendo por base os textos contidos na proposta e levando em consideração 

o seu conhecimento acerca da temática, para, em seguida, analisarmos as redações 

com base nas competências exigidas pelo ENEM. 

Nosso trabalho está organizado em três capítulos, além da introdução, das 

considerações finais e das referências utilizadas. No primeiro capítulo, tratamos, em 

linhas gerais, a respeito da importância da escrita no contexto social, discorremos 
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acerca dos tipos e gêneros textuais, além das competências exigidas pelo ENEM. 

No segundo capítulo, apresentamos a metodologia empregada no estudo, assim 

como a descrição do campo da pesquisa e dos instrumentos de coleta de dados. Em 

seguida, procedemos à análise dos dados coletados, apresentando, inicialmente, as 

cinco redações produzidas pelos alunos da escola pública e, em seguida, as cinco 

dos da escola particular. 
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2 A CONSTRUÇÃO DA ESCRITA 

 

Nos dias atuais, é cada vez mais indispensável o domínio da escrita para os 

cidadãos, desde as necessidades básicas, como escrever uma lista de compras do 

supermercado, à produção de uma redação para ocupar uma vaga em uma 

determinada empresa. Entretanto, é notório que essa prática, embora seja 

indispensável, ainda enfrenta diversas dificuldades quando se torna necessário 

colocá-la em prática. 

Faz-se imprescindível entender, a princípio, os primórdios da escrita para 

ressaltar a sua importância atualmente. Aranha (2006) faz, além de outros 

levantamentos, uma abordagem histórica sobre as sociedades que dominavam a 

escrita e a distinção dessas com as sociedades ágrafas. Conforme a autora, já na 

Antiguidade Oriental, a invenção da escrita ocorreu simultaneamente com o 

surgimento do Estado, e a manutenção dessa máquina estatal almejava uma 

demanda de funcionários que desempenhassem funções oficiais que demandavam 

a prática da escrita, pois seus registros eram indispensáveis. 

Isso ratifica que o valor da escrita se faz presente desde o passado e o seu 

domínio era transmitido desde cedo para as crianças aprenderem a usar essas 

técnicas. Historicamente o acesso a escrita era uma regalia de poucos na 

antiguidade, apenas os privilegiados tinham acesso a ela. De acordo com Aranha 

(2006), os vestígios de algumas atividades como a lição de casa de algumas 

crianças da antiga Mesopotâmia, que possivelmente eram escritas com o auxílio de 

um estilete em uma base de argila úmida, evidenciava que essa prática já era 

desenvolvida logo na infância para possibilitar a esses povos um desenvolvimento 

preciso da escrita cuneiforme. 

Em termos históricos, buscando entender a importância da escrita na 

sociedade brasileira, é possível perceber que, desde o Período Colonial até pouco 

tempo do Brasil republicano, o acesso à escrita era um privilégio de poucos, e 

também um aspecto que restringia a participação política da maioria da população. 

Para exemplificar esse episódio, de 1880 até 1920, 80% da população brasileira 

vivia no campo e tinha como atividades a prática da agricultura de exportação, tendo 

como principal produto o café. No campo político, o critério para a votação no 

período Republicano, durante grande parte da nossa história, foi a alfabetização, 
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uma vez que grande parte da população não frequentava escolas, o que os 

deixavam aquém do processo político. 

Para se ter uma ideia do atraso escolar da população brasileira, apenas em 

1934 o Governo se preocupou com a obrigatoriedade constitucional do ensino 

primário gratuito oferecido para toda a população. Essa mudança refletia uma 

preocupação do governo Getúlio Vargas com o ingresso mínimo da população à 

escola (ARANHA, 2006), já que era um dos interesses do Ministério da Educação e 

Saúde, criado, durante o governo provisório, em 1930. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), ocorreu uma 

ampliação do acesso escolar, com obrigatoriedade do Estado em garantir o ensino 

primário e o ensino fundamental, tendo, ainda, a ideia de progressiva extensão do 

ensino médio (que atualmente é obrigatório), com a finalidade de diminuir o 

analfabetismo e possibilitar o ingresso da população brasileira a uma gama de 

conteúdos e informações de um currículo nacional que, posteriormente, teve como 

base os Parâmetros Curriculares Nacionais visando assegurar uma formação 

comum a todos os brasileiros. 

De acordo com os PCNs de Língua Portuguesa (1997, p. 25), no contexto 

atual são exigidos graus de escritas diferenciados e elevados dos que agradavam a 

sociedade em um passado bem recente: 

 

Atualmente exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes e muito 
superiores aos que satisfizeram as demandas sociais até bem pouco 
tempo atrás — e tudo indica que essa exigência tende a ser 
crescente. Para a escola, como espaço institucional de acesso ao 
conhecimento, a necessidade de atender a essa demanda, implica 
uma revisão substantiva das práticas de ensino que tratam a língua 
como algo sem vida e os textos como conjunto de regras a serem 
aprendidas, bem como a constituição de práticas que possibilitem ao 
aluno aprender linguagem a partir da diversidade de textos que 
circulam socialmente. 

 

O ato de escrever está ligado diretamente à vida cotidiana dos estudantes, 

tanto no desenvolvimento de suas necessidades comunicativas como na 

transmissão de informações, em uma prática reflexiva e em uma ação voltada para 

algumas disciplinas escolares. De um modo genérico, as produções textuais têm 

essas finalidades e, tendo em vista o compromisso social da escola, é necessário 

criar possibilidades para que essas práticas sejam desenvolvidas com aptidão. 
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A escola, como espaço primordial para a garantia da instrução formal, é 

apontada pela maioria dos educadores como o meio para inserir a prática de escrita 

e interpretação de textos. Entretanto, como sabemos, ainda há uma grande carência 

por parte dos docentes em trabalhar com textos que envolvam a perspectiva da 

interdisciplinaridade, uma vez que profissionais das áreas de história, geografia e 

ciências naturais não trabalham com produção de textos, pois acreditam que essa 

prática deve ser desenvolvida especificamente nas aulas de Língua Portuguesa. 

Sobre essa afirmação, conforme consta nos PCNs de Língua Portuguesa (1997, p. 

26) 

 

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos 
textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-
los. Isso inclui os textos das diferentes disciplinas, com os quais o 
aluno se defronta sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo 
assim, não consegue manejar, pois não há um trabalho planejado 
com essa finalidade. Um exemplo: nas aulas de Língua Portuguesa, 
não se ensina a trabalhar com textos expositivos como os das áreas 
de História, Geografia e Ciências Naturais; e nessas aulas também 
não, pois considera-se que trabalhar com textos é uma atividade 
específica da área de Língua Portuguesa. 

           

Em consequência disso, podemos perceber que um dos problemas 

enfrentados pelos discentes durante o processo de ensino-aprendizagem é não 

conseguir entender a importância da produção de texto, compreender o seu 

conceito, fazer comparações entre diferentes tipos textuais e se posicionar 

criticamente sobre uma determinada temática. 

Isto se torna um grande problema quando esses alunos, principalmente os da 

rede pública de ensino, são submetidos a exames vestibulares e concursos públicos. 

Em contrapartida, ao longo do seu processo de formação, os alunos da rede privada 

são submetidos a provas discursivas das diversas disciplinas, onde são exigidos 

aspectos como a interpretação de texto, os quais, além de incentivarem a produção 

textual, possibilitam aos discentes, em concursos específicos, uma facilidade quanto 

à compreensão dos diversos tipos e gêneros textuais. Nesse sentido, é possível 

afirmar que esse incentivo é indispensável para o bom aprendizado, o que nos faz 

entender que todas as disciplinas são corresponsáveis por ensinar o aluno a 

desenvolver, com coerência, uma boa produção escrita. 

Outro dado que convém mencionar nessa discussão é a maneira como a 

produção textual vem sendo ensinada  nas escolas públicas, devido à fragilidade 
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que a disciplina é desempenhada compromete a sua qualidade, já que, em algumas 

escolar municipais e estaduais, um único professor ministra as três disciplinas: 

Língua Portuguesa, Literatura e  Redação (Produção de Texto), com uma carga 

horária insuficiente para enfatizar  as particularidades de cada uma delas, o que 

torna fragmentado o desempenho desses conteúdos. 

Essa deficiência no sistema de ensino vem prejudicando diversos alunos 

quando eles se veem com a necessidade de produzir um texto. Isso fica mais 

evidente, por exemplo, quando esse aluno realiza a prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e se depara com informações desconhecidas pelo candidato. 

Até mesmo o tipo textual exigido nessa prova, em alguns casos, ainda é 

desconhecido pelo educando, texto dissertativo-argumentativo.  

 

2.1 A construção textual  

 

No contexto atual, podemos observar, dentro do universo escolar, uma 

grande dificuldade por parte de professores e alunos no que concerne ao ato de 

produção textual, pois a maior parte dos profissionais da educação começa a 

ensinar a prática textual a partir da elaboração de redações com temas genéricos, 

como uma narração sobre as férias escolares, dia das mães, festas juninas, dia das 

crianças, dentre outras que não apresentam um vínculo direto com as exigências 

que são propostas nas séries seguintes, a exemplo do Ensino Médio, no qual o 

discente se deparará com uma complexidade de temas e tipos textuais específicos 

que demandam habilidades e competências complexas. Além disso, muitos alunos 

encaram com temor e desânimo a produção escrita, visto que, no ensino médio, a 

maioria dos temas exigidos, inclusive no ENEM, são sobre temas relacionados, 

geralmente, a questões de cunho social que, muitas vezes, exigem do discente um 

posicionamento crítico acerca desse assunto específico. 

Dessa forma, o texto pode ser entendido como algo que deve possibilitar uma 

leitura e uma compreensão do mundo, das experiências sociais, e não apenas visto 

como uma produção alegórica, que não apresenta uma conexão com as 

necessidades reais, pois quem escreve e quem lê faz isso por acreditar que pode se 

engrandecer culturalmente com as informações contidas em uma temática. Dentro 

dessa perspectiva sobre a compreensão da importância de um texto, Marcuschi 

(2008) aponta que 
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O texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade 
significativa, uma entidade de comunicação e um artefato 
sociohistórico. De certo modo, pode-se afirmar que o texto é uma (re) 
construção do mundo e não uma simples refração ou reflexo.      

 

Assim, entendemos que o texto retrata o meio social, ou seja, o mundo, e 

também pode possibilitar uma alternativa para sua reordenação e reconstrução, na 

medida em que ele interage com seu autor e leitor, que utilizam conhecimentos 

intrínsecos para dar sentido àquilo que está escrito. 

 

2.2 Os gêneros e tipos textuais 

 

Os gêneros textuais são indispensáveis para o estabelecimento e 

comunicação dos indivíduos nas suas relações sociais, sejam elas formais ou 

informais. Esses gêneros são estáveis, pois sofrem alterações de acordo com a 

necessidade comunicativa que o falante desenvolve. Köche, Boff e Marinello (2013) 

usam, como exemplo da adaptação da linguagem, um e-mail enviado por um 

acadêmico ao seu professor no qual deve ser empregada uma linguagem formal, ou 

seja, o uso da norma padrão da Língua Portuguesa. No entanto, quando necessita 

se comunicar por e-mail com um colega, não terá tanta preocupação com relação à 

escrita, em virtude da intimidade de ambos. 

Existem vários gêneros textuais, cada um com uma nomenclatura e finalidade 

diferente, como propõem Köche, Boff e Marinello (2013, p. 11) 

 

A natureza dos gêneros é variada, e estes recebem                                  
diversas designações, como carta pessoal, receita culinária, bula de 
remédio, romance, conto, reportagem, notícia, editorial, resumo, 
resenha, esquema, redação de vestibular, edital de concurso, 
inquérito policial, piada, horóscopo, cardápio de restaurante, sermão, 
conferência, aula expositiva, conversação, reunião de condomínio, 
entre outros. Pode-se mesmo dizer que são ilimitados, visto que 
também são infinitas as situações comunicativas que requerem sua 
utilização.  
 

Dessa forma, entende-se que os gêneros textuais estão presentes nas 

diversas formas de interação social e são indispensáveis para que haja 

comunicação. Cada um dos gêneros citados anteriormente tem uma finalidade 

específica e podem variar de acordo com a intenção da comunicação, ou seja, o 
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falante aplicará a linguagem (oral ou escrita) apropriada à situação comunicativa, 

levando em consideração o interlocutor e o espaço social, como apresentado 

anteriormente. 

Cada indivíduo dispõe de um acúmulo de textos que foi construído ao longo 

de sua formação e prática social. Isso não ocorre apenas por meio dos tipos textuais 

mais empregados por alguns livros didáticos que enfatizam a narração, descrição e 

dissertação, mas sim pelo conhecimento dessa amplitude de gêneros, que pode 

tornar seu aprendizado mais interativo e concreto quando os alunos necessitarem 

desenvolvê-los, seja na escola ou em outros ambientes em que frequentam. 

Os gêneros textuais estão cada vez mais inseridos no processo de ensino-

aprendizagem da educação básica, pois, conforme Köche, Boff e Marinello (2013, p. 

14) 

 

O papel dos gêneros textuais tem sido reconhecido como 
fundamental na interação sociocomunicativa e, em vista disso, eles 
passaram a nortear o ensino da língua, especialmente o trabalho 
com análise, interpretação e produção de texto. Essa abordagem 
favorece o desenvolvimento da competência linguística e discursiva 
e, consequentemente, amplia a participação social do indivíduo. 
 

Por tudo isso, podemos perceber que cada vez mais é necessário que haja 

uma compreensão e domínio dos discentes no que concerne ao entendimento da 

importância dos gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa e da produção e 

interpretação dos diferentes gêneros que estão presentes nas múltiplas relações 

comunicativas, pois o aluno será, ao longo do seu processo de ensino-

aprendizagem, submetido a diversos exames, seja uma prova mensal, um vestibular 

ou um concurso público e, sem esse domínio, ele corre o risco de não alcançar o 

êxito necessário para conseguir uma boa nota e, consequentemente, a aprovação. 

Compreende-se então, que cabe aos professores da educação básica, 

durante a formação dos educandos, apresentar a multiplicidade dos gêneros que 

estão presentes nos diversos contextos sociais, instigando-os a produção textual. 

Nos trabalhos com gêneros textuais, é necessário que o professor desenvolva 

também os tipos textuais, sobretudo na leitura e produção de texto. Os tipos textuais 

são as formas como os textos se compõem, como narração, descrição, dissertação. 

O desenvolvimento dos conceitos dessas tipologias, assim como a identificação e 

particularidade de cada uma deve ser trabalhada desde o Ensino Fundamental, para 
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que os alunos, quando ingressarem no Ensino Médio, não tenham dificuldades em 

identificá-los e desenvolvê-los. 

O objetivo de se trabalhar com tipos textuais na educação básica é possibilitar 

ao educando a capacidade de uma leitura crítica dos diversos textos, facilitando, 

com isso, a sua própria escrita. De acordo com os PCNs de Língua Portuguesa 

(1997, p. 48) 

 

Um escritor competente é, também, capaz de olhar para o próprio 
texto como um objeto e verificar se está confuso, ambíguo, 
redundante, obscuro ou incompleto. Ou seja: é capaz de revisá-lo e 
reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o momento. É, ainda, 
um leitor competente, capaz de recorrer, com sucesso, a outros 
textos quando precisa utilizar fontes escritas para a sua própria 
produção. 

  

 A partir disso, compreendemos que, para o aluno desenvolver sua escrita, 

ele deve ter contato com diversos tipos textuais, assim como o uso da escrita em 

diferentes situações – formais e informais – para que consiga identificar se o texto é 

coerente, se traz as informações necessárias ou se requer um outro texto para 

complementá-lo. Dessa forma, o aluno será capaz de desenvolver uma escrita 

competente.   

 

2.3 Principais tipologias textuais: narração, descrição e dissertação  

 

Dentre as tipologias textuais estudadas na escola, entende-se por narração 

os textos que caracterizam um fato real ou fictício que aconteceu em um 

determinado lugar, tempo, espaço e envolveu personagens. As narrações estão 

presentes na vida das pessoas desde muito cedo, quando os pais contam histórias 

para seus filhos dormirem; e até a fase adulta, quando alguém narra um acidente, 

por exemplo (KÖCHE, BOFF; MARINELLO, 2013). 

O tipo textual narrativo está presente nos diversos gêneros como contos, 

fábulas, crônicas, romances, novelas, depoimentos, piadas, causo, relatos. Esse tipo 

textual é muito frequente nos livros didáticos. 

O texto descritivo tem o objetivo de relatar as impressões capturadas com 

base em uma pessoa, objeto, animal, lugar ou mesmo um determinado 

acontecimento do cotidiano.  Essa tipologia é semelhante a uma fotografia realizada 
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por palavras e com uma riqueza de detalhes que permite ao leitor criar a imagem do 

objeto descrito. Sobre essa tipologia textual, Köche, Boff e Marinello (2013, p. 21) 

mencionam como exemplo a descrição do mel: 

 

Mel é um produto doce, fluido, de cor dourada escura, produzido por 
vários tipos de abelhas a partir do néctar das flores ou de outras 
secreções vegetais. As plantas das quais o néctar é coletado 
determinam o sabor e a cor do mel: da acácia, da tília e do trevo 
produz-se um mel claro e doce; da laranjeira, do rosmaninho e da 
alfazema, um mel com perfume característico; e das regiões de 
floresta, um mel geralmente escuro. 

 

Os autores fizeram a descrição desse líquido de maneira que o leitor 

mentaliza a sua cor, origem, sabor e as plantas que possibilitam a sua composição. 

Assim, é possível transmitir, para o leitor, a ideia e a percepção do que é um texto 

descritivo. 

Por fim, a dissertação é um tipo textual argumentativo e opinativo, ou seja, 

tem o objetivo de abordar a opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de 

uma argumentação lógica, coerente e coesa. Desenvolve suas opiniões por meio da 

exposição de fatos, cogita sobre determinadas questões, desenvolve explicações, 

expõe justificativas, exemplos, dentre outros. Sobre esse tipo textual, Köche, Boff e 

Marinello (2013, p. 22), afirmam que 

 

A dissertação se baseia em uma tese sobre um assunto específico, 
que possibilita a inclusão de novos dados, direcionados para uma 
conclusão ou nova tese. Apresenta as razões que devem ser 
consideradas para aceitar ou não determinada tese. 

 

Entendemos, assim, que essa tipologia tem a finalidade de persuadir o leitor, 

fazendo com que ele tome uma determinada posição (contra ou a favor) diante da 

temática. 

Para que a construção textual seja feita de forma eficiente, é indispensável a 

presença de dois elementos importantes: a coesão e a coerência textuais. A respeito 

da primeira, Marcuschi (2008, p. 99) destaca que 

 

Os processos de coesão dão conta da estruturação da sequência 
[superficial] do texto (seja por recursos conectivos ou referenciais); 
não são simplesmente princípios sintáticos. Constituem os padrões 
formais para transmitir conhecimentos e sentidos. 
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Compreende-se, então, que a coesão é um elemento que tem a função de 

ligar e harmonizar os elementos textuais, por meio de palavras, frases e parágrafos 

que devem manter uma conexão de modo que cada um contribua com a 

compreensão do outro. 

Na produção de texto, a coerência ocorre quando as ideias estão 

organizadas, ou seja, uma complementando a outra, de maneira que não haja 

contradição entre as informações contidas em cada parágrafo. Para que um texto 

seja coerente, ele deve conter elementos que propiciem uma leitura clara e 

prazerosa para quem o lê. Para ressaltar a importância desse elemento textual, 

Marcuschi (2008, p. 121) ressalta que 

 

A coerência é, sobretudo, uma relação de sentido que se manifesta 
entre os enunciados, em geral de maneira global e não localizada. 
Na verdade, a coerência providencia a continuidade de sentido no 
texto e a ligação dos próprios tópicos discursivos. 

 

É notório que, para um texto alcançar o resultado almejado, é indispensável a 

coerência, já que, por meio desse recurso, o texto torna-se mais inteligível. Quando 

uma produção textual tem seu sentido comprometido, o leitor logo percebe essas 

falhas e pode julgá-lo incoerente. 

Considerando que a nossa proposta, neste trabalho, é investigar a produção 

de textos cobrada pelo ENEM, passamos, a seguir, a uma breve apresentação a 

respeito dele, mostrando algumas de suas peculiaridades.  

 

2.4 O exame nacional do ensino médio 

 

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), O ENEM foi criado em 1998 com a finalidade de avaliar o 

desempenho do estudante do Ensino Médio, objetivando auxiliar na melhoria da 

qualidade desse nível de educação. 

A princípio, essa prova não era atrativa a muitos candidatos, uma vez que não 

garantia o acesso à universidade àqueles alunos que atingissem um bom resultado 

na prova. Entretanto, a partir de 2009, essa avaliação ganhou uma nova dinâmica, 

devido ao fato de a maioria das universidades brasileiras ter aderido a essa 

avaliação como critério para o acesso dos alunos à educação superior. 
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Atualmente, essa avaliação vem conquistando um grande número de inscritos 

e, segundo dados do Ministério da Educação, em 2014 foi superado o número de 

inscritos do ano anterior, chegando a 7.885.852 candidatos, o que demonstra a 

grande notoriedade alcançada por essa avaliação no cenário atual. Após realizar a 

prova, o aluno pode fazer sua inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que  

foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às 

vagas das instituições de ensino superior que utilizarão a nota do ENEM como único 

critério de seu processo seletivo. A seleção é feita pelo Sistema com base na nota 

alcançada pelo candidato na prova, sendo que se pode concorrer a vagas em 

instituições de todo o país. 

Por meio da reformulação do Exame, o candidato pode também concorrer a 

uma bolsa de estudos em faculdades particulares através do Programa Universidade 

Para Todos (ProUni). Para tanto, a nota obtida no ENEM possibilita aos alunos que 

estudaram o Ensino Médio em escolas públicas a concorrerem a uma bolsa de 

estudos nas instituições privadas que aderiram ao Programa. 

O exame também oportuniza que os candidatos maiores de 18 anos 

obtenham certificado de conclusão do Ensino Médio, desde que o estudante consiga 

atingir a pontuação adequada com os padrões exigidos pelo Ministério da Educação. 

O ENEM é dividido em quatro provas de múltipla escolha, contendo 45 

questões cada uma das provas: Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia; Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 

Química, Física e Biologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes e Educação 

Física; Matemática e suas Tecnologias: Matemática. 

A prova exige compreensão dos enunciados e cobra mais domínio sobre o 

conteúdo do Ensino Médio. Diferente das antigas provas de vestibulares, que faziam 

com que o aluno decorasse fórmulas e datas, o ENEM surgiu como uma maneira de 

valorizar a lógica e a competência de interpretação do aluno, instigando o raciocínio 

e as ideias. 

O Exame vem alcançando cada vez mais um número maior de candidatos, 

assim como a aceitação da prova para ingresso nas instituições públicas (pelo Sisu) 

e privadas (pelo ProUni). De acordo com o INEP, pelo menos 92 instituições 

públicas e mais de 400 instituições privadas brasileiras utilizam o Sistema para o 

preenchimento parcial ou total de suas vagas. Ademais, é crescente a participação 
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dos estudantes na prova: em 2002, era 1,8 milhão de inscritos no ENEM, enquanto 

que, em 2012, foram mais de 4 milhões de alunos inscritos. Em 2014, esse número 

chegou a 9,51 milhões de estudantes que realizaram a pré-inscrição para o exame. 

Segundo o Ministério da Educação, houve um aumento de 21,8% em relação ao ano 

passado, que contou com 7,83 milhões de inscrições. 

Na realização do exame, o candidato é submetido a uma redação, que lhe 

exige um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo sobre um tema que diz 

respeito a uma questão social, científica, cultura ou política. De acordo com o Guia 

do Participante da Redação do ENEM (2013), as questões a serem avaliadas 

relacionam-se com as competências que se julga terem sido discutidas nos períodos 

da Educação Básica do estudante. 

Segundo o Guia (2013), a redação exige que o candidato desenvolva uma 

tese, ou seja, uma opinião a respeito do tema proposto, sustentada em argumentos 

consistentes e organizados de forma coerente e coesa, formando uma unidade 

textual. O texto deve ser produzido seguindo a modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa e, na conclusão do texto, deve-se elaborar uma proposta de intervenção 

social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, de modo que 

respeite os direitos humanos. 

A produção de texto deve ser feita com base em cinco competências, 

calculadas de acordo com a aptidão do aluno. Para cada uma das competências, é 

atribuída ao candidato uma nota que varia de 0 (zero) a 200 (duzentos) pontos. 

Na competência 1, o candidato deve demonstrar domínio da modalidade 

escrita formal da Língua Portuguesa. Assim, compreende-se que o aluno deve 

diferenciar a norma culta da coloquial, pois é sabido que não escrevemos e falamos 

do mesmo modo, já que são processos diferentes, cada um com suas 

particularidades. 

No registro informal, a escrita, assim como a fala, costuma ser fragmentada, 

posto que os interlocutores devem complementar as informações com o contexto em 

que a interação ocorre. Em contrapartida, no registro escrito formal, em que esse 

contexto não faz parte da comunicação, as informações precisam ser completas 

para que o leitor/avaliador compreenda as ideias desenvolvidas pelo aluno. 

Na competência 2, o Manual (2013) aborda a importância compreensão da 

proposta de redação, na qual o candidato deve aplicar conceitos das várias áreas do 



24 
 

conhecimento para desenvolver o tema, sendo este dentro dos limites estruturais do 

texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

A capacidade de compreender e interpretar adequadamente a proposta 

tornou-se um item fundamental, sobretudo porque, em anos anteriores, alguns 

candidatos fugiram ao tema cobrado no exame, o que se tornou um forte motivo 

para que o manual exigisse, como critério, que o aluno disserte assuntos 

relacionados ao tema. 

Assim, o Manual (2013) deixa explicito que é necessário desenvolver um texto 

que expõe um aspecto pertinente ao tema, defendendo um ponto de vista, ou seja, 

uma tese, sendo que o tema da redação compõe o centro das ideias sobre as quais 

a tese se constitui. 

Para evitar que o candidato não obtenha sucesso nessa competência, a 

Matriz de Avaliação do ENEM comenta detalhadamente cada uma e incentiva o 

aluno a ler com cuidado a proposta da redação e os textos de apoio, para interpretar 

bem o que está sendo cobrado, evitando, assim, a fuga ao tema. 

Outra informação que o Manual (2013) traz diz respeito aos textos 

motivadores, pois o aluno não pode copiar as informações oferecidas nesses textos, 

uma vez que foram apresentados com o objetivo de despertar o conhecimento sobre 

o tema. 

É recomendável, ainda, que as ideias sejam desenvolvidas de maneira clara 

para que o leitor/avaliador possa compreender facilmente a intenção do candidato. 

Para que isso ocorra, os mecanismos de coerência são fundamentais, posto que, 

como foi mencionado anteriormente, eles contribuem para as articulações 

gramaticais existentes entre as palavras, as frases e as orações, permitindo que 

haja conexão entre o texto como um todo. 

Acerca do agrupamento das ideias, exigido na Competência 2, Viana (2011, 

p. 58) afirma que  

 

O parágrafo é a alma de qualquer redação. Precisa ser muito bem 
construído para alcançar a clareza que um bom texto exige. Deve ser 
composto de uma ou mais frases em torno de uma ideia central. 
Embora em alguns textos, sobretudo os jornalísticos, apareçam 
parágrafos com uma frase só, quando você escrever uma redação, 
faça-o com pelo menos três parágrafos. 
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Concordamos com Viana (2011), apesar de não concebermos a redação 

como um gênero de estrutura fixa, engessada, já que, consoante Marchuschi (2008), 

os gêneros são maleáveis, ou seja, as produções textuais, a nosso ver, não podem 

seguir uma forma preestabelecida. 

Antes de começar a escrever, o aluno deve ter em mente a ideia núcleo, ou 

seja, o tema principal que será discorrido no parágrafo, porque não se pode enunciar 

mais de uma ideia ao mesmo tempo. Após expor a ideia principal, devem ser 

adicionadas outras que a desenvolvam, expliquem e interpretem em um 

encadeamento lógico, sem perder o sentido (VIANA, 2011). 

A organização e estrutura do parágrafo é relevante nessa produção e o 

ENEM exige que cada parágrafo contenha um tópico frasal. O tópico frasal é a 

primeira frase do parágrafo, que indica, nitidamente, o assunto sem ser 

sobrecarregado ou difícil de entender, atingindo sua função, que é a de chamar a 

atenção do leitor. 

Sobre o tópico frasal, Viana (2011, p. 60) afirma que 

 

É bom que seja conciso, objetivo, forte. Se for muito vago, sem uma 
palavra de peso, certamente você terá dificuldades para levar adiante 
a ideia central. Se houver palavras em demasia, depois será difícil 
saber qual delas deverá ser tomada como chave. 

 

Compreendemos, então, que o tópico frasal contribui na disposição das 

ideias, no domínio das palavras, tendo em vista que ele norteia o entendimento do 

restante do parágrafo de modo que os períodos secundários ou periféricos detalhem 

o conteúdo pronunciado no tópico frasal. Ele prende a atenção do leitor para o 

entendimento e assunto do escritor, introduzindo o tema e o aspecto desse tópico. 

Além do tópico frasal, conforme o Guia do Participante do ENEM (2013), é 

recomendado que o candidato utilize, na produção textual, estratégias 

argumentativas para explorar o problema discutido no texto e detalhar os 

argumentos empregados para persuadir o leitor da prova. Os exemplos de 

estratégias que o Manual (2013, p. 16) apresenta são: “exemplos; dados 

estatísticos, pesquisas; fatos comprováveis; citações ou depoimentos de pessoas 

especializadas no assunto; alusões históricas; e comparações entre fatos, situações, 

épocas, ou lugares distintos”. 
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Essas estratégias são uma maneira dinâmica de defender um ponto de vista e 

explicar os motivos, ou seja, citar o que inspirou o candidato a posicionar-se daquela 

forma e contribuir para dar mais credibilidade à produção. 

Sobre a escolha dos argumentos, Viana (2011, p. 105) menciona que 

 

Como, durante toda a argumentação, você está estabelecendo 
contato cm seu leitor, deve pensar se realmente está sendo capaz de 
mantê-lo ao seu lado. Nada melhor para convencer alguém do que 
um raciocínio consistente e a apresentação de evidências, que são 
constituídas pelos fatos, exemplos, testemunhos abalizados, 
ilustrações, números, dados estatísticos, referentes ao tema. 

 

Nesse contexto, compreende-se a argumentação como uma ferramenta que 

tem como finalidade persuadir alguém, para que esse tenha seu conceito ou o 

comportamento sobre um tema modificado. Sempre que alguém argumenta, tem-se 

a finalidade de convencer alguém. No desenvolvimento da construção textual, os 

argumentos são fundamentais, pois essa será a comprovação que se apresenta com 

o propósito de dar maior credibilidade para a defesa do que foi exposto. 

Em relação à terceira competência, é exigido que o aluno selecione, 

relacione, organize e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista. Ela diz respeito à maneira como as informações são 

apresentadas na produção. Segundo o Manual (2013), essa competência aborda a 

inteligibilidade do texto que diz respeito à relação de sentido entre as partes do 

texto; à precisão vocabular; à progressão temática adequada ao desenvolvimento do 

tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são 

pouco a pouco apresentadas em uma ordem lógica; e à adequação entre o conteúdo 

do texto e o mundo real. 

Esses fatores contribuirão para que a tese seja presentada de maneira clara 

com a contribuição de argumentos que a sustentem. Cada parágrafo deve 

apresentar informações inéditas, coerentes com o que foi exposto anteriormente, 

sem repetições exageradas. A congruência que é a semelhança entre as partes do 

texto e a realidade transmitem ao corretor que o candidato dispõem de argumentos 

verídicos. 

A Competência 4 diz respeito à estruturação lógica e formal entre as partes 

da redação. A organização do texto determina que as frases e os parágrafos formem 

entre si uma relação que garanta uma sequência das ideias. Esse encadeamento 
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também pode ser apresentado com o auxílio de conjunções, proposições, advérbios 

e locuções adverbiais que garantam a coesão textual. Por isso, devem-se usar 

vários desses recursos linguísticos. 

São recomendados, no Guia do Participante (2013), algumas estratégias de 

coesão, como substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, 

possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos; 

substituição de expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos, expressões 

resistivas ou expressões metafóricas; substituição por verbos, períodos ou 

fragmentos do texto por conectivos ou expressões que resumam ou retornem o que 

já foi dito; e elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou sejam 

facilmente identificáveis. 

Por fim, a Competência 5 exige que o candidato desenvolva a conclusão da 

sua redação elaborando uma proposta de intervenção para o problema abordado em 

seu texto, respeitando os direitos humanos e apresentando um conhecimento 

cultural diversificado. 

A proposta de intervenção deve ser detalhada, de maneira que os meios para 

realizá-la sejam descritos detalhadamente. É recomendável que o candidato use a 

sua criatividade para elaborar tal proposta evitando sugestões vagas e genéricas. 

Compreende-se, então, que a redação do ENEM está cada vez mais 

criteriosa. Com base nas orientações apresentadas pelo do Guia do Participante 

(2013) e pelas informações disponíveis no site do INEP, é notório que a produção 

textual, assim como a sua correção, está sendo aprimorada a cada edição. De 

acordo com o Guia (2013), a redação é corrigida por dois avaliadores, 

individualmente, sendo que cada um tem autonomia para conferir a nota que julgar 

conveniente, segundo os critérios de cada competência. 

No quarto capítulo desta monografia, faremos a análise das produções de 

textos com base nas competências apresentadas nesta seção. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo trata da caracterização da pesquisa, envolvendo o modo de 

investigação, as perguntas de pesquisa, os participantes e as técnicas utilizadas 

para a coleta e análise de dados. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, pois, de acordo com 

Minayo (2000), busca responder a questões muito particulares, trabalhando com um 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes visando 

compreender a realidade humana vivida socialmente. 

A pesquisa se caracteriza como descritiva por buscar descrever um fato, um 

problema ou um fenômeno. Segundo Santos (1999), a pesquisa descritiva é um 

levantamento das características conhecidas que são componentes do fato, do 

problema ou do fenômeno em estudo. Andrade (1997) aponta que nesse tipo de 

pesquisa, os dados são observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados sem a interferência do pesquisador sobre eles, ou seja, sem a sua 

manipulação. 

O estudo descritivo procura abranger aspectos gerais e amplos de um 

contexto social. Para Santos e Parra Filho (1998), o estudo descritivo possibilita o 

desenvolvimento de um nível de análise em que se permite identificar as diferentes 

formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação. 

A pesquisa é também conclusiva, por ser bastante estruturada em termos de 

procedimentos e buscar a obtenção de respostas para as questões e/ou hipóteses 

apresentadas, buscando atingir o objetivo estabelecido, conforme definido em Mattar 

(1994). 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, com uma abordagem 

descritiva conclusiva, os dados são analisados sob a ótica da análise descritiva, 

buscando-se ao final estabelecer conclusões alusivas aos objetivos estabelecidos. 

Baseados na ideia de Gomes (2000) sobre a análise de pesquisas 

qualitativas, realizamos a análise e a interpretação de forma conjunta, o que significa 

dizer que elas fazem parte de um mesmo movimento. 

Para Ludke e André (1986), a análise qualitativa envolve todo o material da 

pesquisa, desde relatos de observação, passando-se por transcrições, análises de 

documentos e demais informações disponíveis. Primeiramente, divide-se o material 
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em partes, relacionando-as e buscando tendências e padrões. Logo após, 

reavaliam-se os padrões e tendências procurando-se relações e interferências. 

Nas análises das entrevistas realizadas, de acordo com Oliveira e Freitas 

(1998), utiliza-se uma sistematização, como verificação e uma focalização no tópico 

de interesse, cabendo um nível de interpretação apropriado. 

Na análise, devemos considerar as palavras e os seus significados; o 

contexto em que foram colocadas as ideias; a consistência interna, a frequência e a 

extensão dos comentários; a especificidade das respostas; e a importância de 

identificar as grandes ideias (OLIVEIRA; FREITAS, 1998). 

Para a realização desta pesquisa, os primeiros passos da investigação foram 

efetivados por meio do cumprimento dos seguintes métodos: a) contato com os 

profissionais que atuam nas escolas em estudo; b) observação e descrição das 

ações dos professores em sala de aula; c) aplicação de questionários aplicados com 

os alunos e os professores e d) análise dos dados coletados. 

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa possibilita uma aproximação e 

um entendimento da realidade a investigar, como um processo permanentemente 

inacabado. Ela se processa por meio de aproximações sucessivas da realidade, 

fornecendo subsídios para uma intervenção no real. 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, 

com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). 

A seguir, descreveremos as duas escolas em que fizemos a pesquisa de 

campo, uma da rede pública e outra da rede privada de ensino. 

 

3.1 Escola da rede pública 

 

Para a coleta de dados para esta pesquisa, escolhemos uma escola da rede 

pública estadual de ensino, a Unidade Escolar Miguel Lidiano, situada na Rua Lírio 

Baldoíno, s/n, Bairro Junco, na cidade de Picos – PI. A escola tem uma área total de 

3.031,60 m2, sendo que apenas uma área de 220,60 m2 está construída.  

A escola recebeu este nome em homenagem ao seminarista Miguel Lidiano 

de Albuquerque, que veio para Picos, fazendo parte de um grupo trazido pelo 

primeiro bispo do Piauí, Dom Joaquim Antônio de Almeida. Aqui chegando, fundou 

um colégio com turmas mistas que funcionava nas casas de alguns moradores de 
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Picos, sendo ele o diretor que preparou muitos alunos dos antigos primário e 

ginásio, dos quais muitos fizeram carreira em advocacia, medicina, educação, 

jornalismo etc. 

De acordo com informações obtidas nos documentos da instituição, alguns 

moradores do Bairro Junco, tomando conhecimento da iniciativa do diretor, 

formaram algumas turmas nas casas de outros moradores para que ele desse aulas 

às pessoas da comunidade. Depois, organizaram-se e conseguiram construir um 

Grupo Escolar, que foi inaugurado em setembro de 1966, contando com a presença 

das autoridades Petrônio Portella Nunes (governador da época), Helvídio Nunes de 

Barros Filho (Secretário de Obras de Picos), João de Deus Filho (Prefeito da cidade 

de Picos) e seus idealizadores José Paulo, Regino Araújo, Né Tibúrcio e seu Zezé. 

Depois disso, a escola foi aberta oficialmente para o seu primeiro dia de aula em 15 

de Março de 1967. 

Atualmente, oferece o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e 1ª a 3ª série do Ensino Médio, funcionando nos turnos 

manhã, tarde e noite. Possui 12 turmas e a oferta é maior que a demanda na maioria 

das turmas. Atendendo à Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, atende a alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

A escola atende a uma clientela de 620 alunos distribuídos nos três turnos de 

funcionamento. 

A Unidade Escolar Miguel Lidiano ocupa as dependências do prédio do 

Centro de Convivência, pois a escola, há algum tempo, passa por reformas. O 

prédio onde funciona, conta com 16 dependências: 05 salas de aulas, 01 sala que 

funciona como secretaria, diretoria e sala de coordenadores, 01 sala de professores, 

01 laboratório de informática desativado, 01 sala que funciona como biblioteca, TV 

escola e sala de apoio, 01 cantina, 02 banheiro para professores e funcionários da 

escola, 02 banheiros para os alunos, 01 depósito, 01 miniárea coberta, 01 pequeno 

espaço utilizado para recreio e realização de eventos culturais e festas cívicas 

vivenciadas na escola. Há a necessidade de uma reforma geral no colégio, pois não 

existe saneamento e a parte hidráulica e elétrica é muito antiga, necessitando 

frequentemente de reparos. Não há espaço adequado para o bom funcionamento da 

biblioteca, sala de leitura, laboratório de informática, quadra esportiva e espaço para 

a realização de eventos, o que torna a escola pouco atrativa. 
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A escola dispõe de materiais didáticos e equipamentos em quantidade 

insuficiente para atender satisfatoriamente à clientela. Os móveis como carteiras, 

birôs, armários disponíveis na escola estão em péssimo estado de conservação. 

Os alunos desta escola, na sua maioria, são crianças, adolescentes, jovens e 

adultos provenientes de ambientes desfavoráveis à aprendizagem, de baixa renda e 

possuem moradia inadequada, demonstrando pouco interesse pelos estudos, pela 

cultura local e regional, devido às influências do meio em que vivem. Diante de tal 

situação, entende-se que, com a participação e integração entre comunidade e 

escola, pode-se resgatar valores no lar, na escola e na comunidade, para que haja, 

com isso, um progresso representativo na sociedade. 

Para tanto, é necessário um maior investimento da Secretaria de Educação 

na escola e na formação continuada de professores e demais funcionários, 

possibilitando, assim, a aplicação de metodologias que desenvolvam a capacidade 

intelectual e crítica do aluno. É preciso, também, apoio e acompanhamento dos pais 

em todas as atividades realizadas pela escola, especialmente nas tarefas de casa 

dos seus filhos, para melhor orientá-los e, assim, contribuir para uma aprendizagem 

mais eficaz. 

 

Figura 1 – Unidade Escolar Miguel Lidiano 

 
Fonte: A autora (2014) 
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3.2 Escola da rede privada 

 

A escola da rede privada escolhida para esta pesquisa foi o Colégio São 

Lucas, localizado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 1009, Bairro Canto da Várzea, 

em Picos – PI. 

De acordo com o seu Projeto Político Pedagógico, o Colégio preocupa-se, 

essencialmente, com a construção do ser humano, para que possa enfrentar os 

desafios emocionais e profissionais que encontrará ao longo da vida. Portanto, 

salienta que seu objetivo é educar para a vida, fazendo com que o aluno cresça em 

todos os sentidos, procurando que seus alunos estejam sempre cercados de 

pessoas que se preocupam tanto em construir conhecimentos, quanto em ensinar 

valores que são a base para que, no futuro, sejam adultos felizes, bem sucedidos e 

conscientes de seu papel perante a sociedade. Por isso, segundo o PPP, é tão 

importante ensinar valores, como a honestidade, a solidariedade, a justiça, a 

amizade, a paz, a união, a dedicação e a vontade de aprender e de construir um 

mundo melhor. 

Sua proposta pedagógica fundamenta-se na LDB e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Oferece um ambiente escolar prazeroso, estimulador e 

desafiador para que os conteúdos sejam problematizados, transformem-se em 

conhecimentos e o aluno desenvolva as capacidades de saber ouvir, argumentar, 

conviver, ler, interpretar questões escolares e do cotidiano. 

Como instituição escolar, garante a aprendizagem formal e científica do aluno 

na perspectiva do aprender a aprender, a fazer conviver, ajudando-o a desabrochar 

o seu potencial de pessoa autônoma e liberta, assumindo seu papel social de 

cidadão, na construção de um mundo mais justo e solidário. 

No Colégio São Lucas, a avaliação tem a função de revelar o desempenho 

presente, as possibilidades de desempenho futuro e os encaminhamentos 

necessários para as práticas que precisam ser modificadas, apontando novos 

caminhos e abrindo as possibilidades educativas do futuro. Também são aplicados 

simulados com os conteúdos trabalhados em sala de aula com o objetivo de 

preparar cada vez melhor seus alunos.  
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Figura 2 – Colégio São Lucas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora (2015) 
 

 
3.3 Análise da pesquisa de campo 

 

Foi elaborado um questionário para o professor da Unidade Escolar Miguel 

Lidiano e um para a professora do Colégio São Lucas. O questionário foi composto 

por cinco perguntas discursivas, o qual foi lido e explicado, levando ao conhecimento 

dos professores das duas escolas que se tratava de uma estudo que fundamentaria 

um Trabalho de Conclusão de Curso e, por isso, era de suma importância que eles 

fossem realmente sinceros em suas respostas, entretanto, nem o professor da 

escola pública, nem a professora da escola particular entregaram o questionário, 

mesmo sendo avisados de que seus nomes não seriam divulgados sob nenhuma 

hipótese, por questões de ética na pesquisa. 

Aos alunos, foi aplicado uma redação e foram escolhidos, aleatoriamente, 

cinco alunos de cada escola. A intenção era medir o nível e a diferença na produção 

textual de ambas as instituições. 

Alguns estudantes apresentam dificuldades para escrever e produzir um bom 

texto. Assim, segundo o professor da escola pública em questão, na sala de aula, a 

linguagem deve ser trabalhada de forma a conhecer seus significados culturais e 

sociais, dando sentido a elas e não apenas ensinar palavras descontextualizadas. Já 

na escola da rede privada, além de trabalhar esses pontos anteriores, eles buscam 

preparar melhor os alunos para o Enem, resultado percebido com altos índices de 

aprovação. 
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É importante que o professor trabalhe os diversos tipos e gêneros textuais 

que fazem parte do cotidiano para que os alunos passem a compreender melhor do 

que o texto é construído diariamente nos momentos de comunicação, tanto escrito 

quanto oralmente, e não apenas as tipologias textuais trabalhadas na escola, 

sobretudo na pública: descrição, narração e dissertação. Esse é um dos pontos 

cruciais entre a escola pública e a escola privada pesquisadas neste trabalho, e 

conta muito para o alunado na hora de prestar um vestibular ou um concurso 

público. 

Os professores foram unânimes a respeito da produção de textos contribuir 

para a formação crítica dos alunos e acrescentaram que trabalham e os incentivam 

nesse sentido. 

Foi solicitado, para cinco alunos de cada escola, que eles produzissem uma 

redação sobre o mesmo tema. As principais dificuldades dos alunos da escola 

pública na elaboração do texto foi quanto à coesão e à coerência; aspectos de 

organização textual como ortografia, pontuação e sintaxe; e algumas dificuldades 

pontuais em relação à coerência textual, escolha lexical e adequação ao gênero 

textual solicitado. 

Já os alunos da escola privada, apesar de apresentarem algumas 

dificuldades, mostraram-se mais preparados e produziram textos bem mais 

elaborados e organizados. 

O livro didático adotado pelas escolas é de grande proveito para os alunos, 

contudo, a professora da instituição privada faz uso apenas do Guia do Participante 

do Enem (2013) e ferramentas de apoio, além de elaborar materiais contendo 

assuntos relacionados à atualidade para discutir com seus alunos, almejando 

desenvolver as habilidades necessárias para a realização de uma boa produção 

textual. 

Para se fazer uma boa redação, é necessário ler muito para enriquecer o 

vocabulário, especialmente os mais diversos tipos de textos, como as revistas de 

grande circulação nacional e outros veículos de comunicação. Depois disso, devem-

se usar os argumentos concretos, como exemplos de literatura e fatos relevantes 

(por isso a importância de acompanhar as notícias/atualidades) e até a opinião de 

cientistas, sociólogos, enfim, profissionais que se posicionem sobre os assuntos da 

atualidade. 
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Uma boa redação não é aquela em que o aluno apenas escreveu sobre 

determinado tema, nem aquela em que ele mostrou conhecimento da modalidade 

culta da língua, mas aquela na qual o autor demonstra vasta cultura geral, prova por 

meio de raciocínio concludente que sabe argumentar com coerência e apresenta 

deduções que denotam a verdade de sua conclusão por se apoiar em premissas 

admitidas como verdadeiras. 

A redação no vestibular, como sabemos, assusta muitos estudantes. Para 

grande parte dos vestibulandos, os temas propostos nas provas parecem abstratos 

e indecifráveis, sem relação como o que acontece no seu cotidiano. O que mais 

assusta os candidatos é que a redação tem um peso enorme na nota.  Para tanto, 

fazer exercícios semanais de redação é a uma maneira de se preparar para a prova, 

porque estruturar um texto é, principalmente, uma questão de treino, seja esse texto 

narrativo ou dissertativo. 

Talvez o primeiro passo para ir bem na redação do vestibular seja encará-la 

não como uma obrigação cansativa e inevitável, mas como uma oportunidade de se 

expressar, de mostrar suas opiniões. O hábito de escrever passa por grandes 

mudanças na sua efetivação, pois as pessoas estão cada vez mais expostas a 

outros ambientes em que a escrita circula, como o meio digital, nas redes sociais, e-

mail, ou mensagens curtas e abreviadas enviadas pelo celular. Entendemos que 

essa forma de escrever não é inadequada, já que o ambiente em que ela se 

processa exige que haja essas modificações e, dessa maneira, são indispensáveis 

atualmente. Todavia, isso faz com que muitos alunos se distanciem ainda mais do 

modelo cobrado no ENEM, quando há a interferência da modalidade usada em 

ambientes digitais na modalidade padrão da Língua Portuguesa, exigida no exame. 

É sabido que, no percurso até a graduação, há relatórios, trabalhos escritos, 

trabalhos de conclusão de curso, pôsteres, painéis e outros gêneros e, depois de 

formados, continuarão inseridos em uma sociedade que dá uma valoração maior à 

escrita, o que pode ser percebido ao vermos advogados, médicos ou engenheiros 

recorrendo a cursos de português para aprimorarem a escrita por uma necessidade 

real do ambiente de trabalho. 

A redação não é apenas mais uma matéria exigida no vestibular. Saber 

escrever, se expressar, relacionar ideias, criar argumentos, articular soluções são 

habilidades que serão exigidas a todo tempo. Se o vestibular for entendido como o 
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início da passagem para uma vida adulta, é possível considerar a redação como 

uma amostra daquilo que será feito constantemente como profissionais adultos. 

No capítulo a seguir, faremos a análise das redações colhidas durante a 

pesquisa, fazendo comparações em relação às competências exigidas pelo ENEM. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A proposta para a construção deste trabalho foi analisar as redações 

desenvolvidas por alunos de uma turma do Ensino Médio de duas escolas da cidade 

de Picos, sendo uma da rede pública estadual e outra da rede privada. Nosso 

objetivo foi compreender como as aulas de redação nestas escolas têm preparado 

seus alunos para redigir um texto no ENEM, tendo em vista que a maioria das 

escolas trabalha essas aulas no sentido de auxiliar o aluno a se sair bem nessa 

nesse Exame. Assim, o que foi proposto foi olhar atentamente para as redações de 

5 alunos de cada escola, observando se os elementos que eles apontam em suas 

redações condizem com as competências que o ENEM avalia em seus textos 

escritos. 

Desse modo, os alunos foram instruídos a produzir um texto em prosa, 

dissertativo-argumentativo sobre um tema de ordem social, política e cultural, a crise 

da água no Brasil atual. 

Tendo em vista a crise da água pela qual a grande São Paulo está passando, 

foi elaborada a proposta de redação baseada nesta temática, pois o assunto tem 

ocupado espaço de destaque em telejornais e outros veículos de comunicação, bem 

como vem sendo discutida entre a população em conversas informais. A situação é, 

de fato, preocupante, e seu debate é necessário. Desse modo, a proposta levou em 

consideração a importância da água para a vida no planeta, o modo irresponsável 

como algumas pessoas agem em relação a ela, desperdiçando-a, e o que precisa e 

pode ser feito frente a essa situação. Observemos a proposta abaixo. 

 

Texto I 

A Falta de Água 

Não existe vida sem água 

A vida, como nós a conhecemos, não existe sem água. Todos os organismos 

contêm água, que aparece como o constituinte químico mais abundante na célula, 

participando diretamente dos principais processos vitais. É só lembrar que na 

fotossíntese, processo básico da vida, o gás carbônico e a água são usados para a 

síntese de glicose, o principal alimento energético da célula. 
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A quantidade de água disponível 

Uma das questões mais preocupantes para o mundo, na atualidade, é a quantidade 

de água disponível tanto para a vida humana, quanto para a economia. Tal 

preocupação, aparentemente contraditória, é real quando comparamos as 

quantidades de água existente e disponível. A contradição reside no fato de que 

70% da superfície da Terra é coberta por água, atingindo um volume de 1,5 milhões 

de km2. Mas é preciso lembrar que 98% dessa água é salgada e imprópria para o 

uso, a menos que seja dessalinizada, processo caro demais para suprir grandes 

populações. Dos restantes 2% de água doce, boa parte aparece retida, na forma de 

gelo, em calotas polares ou então na forma de águas subterrâneas. Conclusão: 

apenas cerca de 0,44% da água do planeta Terra aparece em disponibilidade para 

os seres vivos.  

Fonte: http://www.apfcparana.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=792:agua&catid=34:jornal&Itemid=59 

 

Texto II 

Moradores do estado de SP mudam a rotina e sofrem com a falta d’água 

Racionamento é realidade em 16 municípios de SP. Moradores chegam a ficar 42 

horas sem água. Em Saltinho só tem água durante três horas por dia. Nesses 

lugares há duas regras básicas: fazer estoque de água e não desperdiçar nem uma 

gota. 

 

Em Guarulhos um dia tem água e no outro não 

 

Guarulhos, Grande São Paulo: a segunda cidade mais populosa do estado, com 

cerca de 1,3 milhão de habitantes. Em Guarulhos é assim: um dia tem água. No 

outro, não. E caixa d'água virou artigo de primeira necessidade. 

“Eu tenho caixa. Então, dá para usar água nesses dias que não entra água aqui em 

Guarulhos”, diz a aposentada Maria Regina Araújo. 

Dá para usar, mas sem desperdício. 

Quem cuida da água, em Guarulhos, é o Saae, o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto: órgão da prefeitura, administrada pelo PT. Em nota, o Saae disse que 

incentiva o uso racional da água e oferece descontos para quem diminuir o 

consumo. 

Fonte: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/moradores-do-estado-de-sp-mudam-rotina-e-sofrem-com-falta-dagua.html 
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Texto III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir dos textos motivadores seguintes e com base conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade 

escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “CRISE DA ÁGUA, CRISE DA 

HUMANIDADE”. Apresente uma proposta de intervenção que respeite os direitos 

humanos, selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 

fatos para defesa de seu ponto de vista. 

Conforme mencionado anteriormente, a proposta salienta que a água é 

indispensável para a vida. Chamamos a atenção para o fato de que a quantidade de 

água potável de que o planeta dispõe é de apenas 2% da água existente no planeta, 

algo que é preocupante para a população mediante ao fato de que ela vem se 

tornando escassa e, assim, a seca, que antes era uma realidade vivenciada pelo 

Nordeste, agora preocupa a região Sudeste, onde pelo menos 16 municípios do 

estado de São Paulo convivem com o racionamento de água. Diante da alarmante 

falta de água no estado, foi direcionado, em todo o país, o olhar para o desperdício 

de água que é cometido por muitas pessoas. Partindo dessas informações e dos 
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textos motivadores, partimos, a princípio, para a análise das redações desenvolvidas 

pelos alunos da escola da rede pública.  

 

Figura 3 – Redação do Aluno 1 da escola pública 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014)  
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A redação acima não apresenta título, elemento opcional e que conta como 

linha escrita na redação. É possível perceber que o texto tem um domínio mediano 

da modalidade escrita formal, mas contém alguns erros de concordância verbal e 

nominal, traz marcas da oralidade, ou seja, em alguns momentos, o estudante 

escreve da maneira como fala. 

Percebemos que o aluno não compreendeu a proposta da redação, já que 

desenvolveu seu texto com base na seca no Nordeste, tangenciando o tema 

proposto, fazendo breve referência ao problema que São Paulo enfrenta com a falta 

de água, colocando sempre em foco a região Nordeste e seus problemas com a 

seca, demonstrando que não leu atentamente os textos de apoio. O texto apresenta 

quatro parágrafos que não foram bem construídos, haja vista que o aluno introduz o 

tema e o conclui de forma bastante breve. 

A tese desenvolvida nesse texto é a de que o Nordeste, devido à escassez de 

chuvas e a outros fatores climáticos, convive com a seca, o que traz muitos 

problemas a sua população. 

A introdução do texto remete à importância da água para a vida dos seres e 

afirma que o Brasil é abundante no quesito água, aludindo para o fato de o Nordeste 

ser uma região em que esta abundância não vigora. O participante da pesquisa 

desenvolve a ideia de que, devido à seca, as pessoas saem do Nordeste para outras 

regiões, sobretudo aquelas pessoas que praticam a agricultura, e menciona que as 

regiões para quais estas pessoas se dirigem também são assoladas por essa 

problemática. 

Como conclusão, o texto apresenta uma proposta de intervenção superficial, 

mencionando a necessidade de reformas e a criação de políticas públicas. A 

proposta respeita os direitos humanos, mas não sugere nenhuma sugestão criativa e 

eficaz que possa ser implantada, nem o tipo de reforma que precisa ser feito. 

Portanto, não há uma adequação em relação ao que foi desenvolvido no texto. 

Podemos concluir que a redação analisada apresentou poucas ideias e 

argumentos insuficientes para defender sua tese, tangenciou o tema ao se focar na 

seca no Nordeste e não discutir a falta de água em São Paulo e não comentou a 

respeito do desperdício de água. Além disso, deixou a desejar em vários quesitos 

preponderantes na construção de uma boa redação, como a falta de elementos 

coesivos, que comprometeu o texto e demostrou a falta de conhecimento dos 

mecanismos linguísticos que são precisos para a formação de argumentos. 
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Terminada a análise da redação 1, passamos para a segunda. 

 

Figura 4 – Redação do Aluno 2 da escola pública 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

O texto escrito acima demostra pouco domínio da modalidade escrita formal 

da língua portuguesa, excessivos problemas de ordem gramatical, acentuação 

inadequada, erros ortográficos, repetição da conjunção “pois” que, no texto, aparece 

três vezes no terceiro paragrafo e em outros momentos da dissertação. A proposta 
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da redação foi compreendida na medida em que o texto foi desenvolvido dentro das 

possibilidades oferecidas. Quanto à tese desenvolvida, podemos dizer que foi a de 

que o Brasil sofre com a falta de água potável, sendo que esta pode se esgotar em 

um futuro próximo. 

Na introdução, o texto cita que as regiões Nordeste e Sul sofrem com a falta 

de água. O estudante desenvolve suas ideias argumentando que várias cidades de 

São Paulo estão convivendo com o racionamento e que a ideia do desperdício de 

água é embasada ressaltando as atividades que necessitam de água para serem 

realizadas, ideia que é retomada para salientar a preocupação dos habitantes de 

São Paulo com a falta de água. 

Como conclusão, o texto não apresenta nenhuma proposta de intervenção 

para o problema e, na parte final do texto, há um alerta à população, que deve parar 

de desperdiçar a água para que o problema com a falta dela não tenha agravantes. 

Podemos afirmar que a redação selecionou alguns fatos envolvendo a crise 

da água e fez algumas relações a esse respeito. Contudo, elas foram vagas e pouco 

desenvolvidas, já que a redação apresentou poucos argumentos para defender um 

ponto de vista. Assim, o tema foi desenvolvido de modo superficial, além do fato de 

a conclusão não apresentar uma proposta de intervenção, posto que não houve 

nenhuma sugestão de medida para controlar ou sanar o problema retratado. 

Quanto à estrutura do texto, ele apresentou quatro parágrafos, que não foram 

bem estruturados, visto que não desenvolveram adequadamente as ideias que 

introduziram. Ressaltar que o colaborador da pesquisa não utilizou os mecanismos 

necessários para a construção da argumentação, assim como não empregou 

recursos coesivos para articular ideias e não fez uso de conectores que poderiam 

enriquecer o texto. 

Dando continuidade à análise, passamos à terceira redação. 
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Figura 5 – Redação do Aluno 3 da escola pública 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

O que inicialmente nos chama a atenção nesta redação é a caligrafia do 

aluno, pois é de difícil compreensão e, em se tratando de uma redação, deve-se 

buscar escrever o de forma legível para que não ocorra problemas de interpretação 

e o conteúdo possa ser compreendido. 

Neste texto, o aluno não domina a modalidade escrita formal e apresenta 

marcas de oralidade, pois escreve o texto da maneira como fala. O texto não fugiu 

completamente do tema, embora tenha se detido quase que exclusivamente a falar 

da utilidade da água e da sua poluição, apensar de ter discutido o desperdício da 

água e abordado a questão de São Paulo. 
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A tese desenvolvida no texto é a de que a água é preciosa e vem sendo 

poluída e desperdiçada. A redação desenvolve-se em cinco parágrafos e argumenta 

sobre as características da água, seu desperdício por parte da população e o 

racionamento em São Paulo. 

A introdução esclarece que a água é um bem precioso e que é necessário 

preservá-la. Essa ideia é ampliada no desenvolvimento quando o texto ressalta o 

seu desperdício no cotidiano das pessoas. A conclusão do texto traz, como proposta 

de intervenção, a reutilização da água, sem, contudo, citar medidas e formas de 

realização. Esta redação não apresenta encadeamento de ideias, informações e 

fatos que embasem o texto, além de conter problemas gramaticais, como 

acentuação e pontuação, e falta de recursos coesivos. 

Na sequência, passamos para a quarta redação.  

 

Figura 6 – Redação do Aluno 4 da escola pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 
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Esta outra redação apresenta uma série de problemas gramaticais, várias 

palavras escritas de modo incorreto, falta de acentuação e pontuação. O texto 

desenvolve a tese de que o ser humano não tem cuidado da água e, devido a este 

fato, ela tornou-se escassa. 

Na introdução, o aluno apenas aponta sua tese, a de que a falta de cuidado 

com a água trouxe consequências negativas para a humanidade, e a argumenta 

exemplificando-a com a situação que, atualmente, vive o estado de São Paulo. Ele 

esclarece que a falta de planejamento da cidade e cuidados com a água no 

passado, assim como a falta de consciência da população, acarretaram a falta deste 

recurso. Outra ideia inserida no texto é a de que o Nordeste, por já ser vítima da 

escassez de água, investiu em formas de armazenamento de água. 

Como conclusão, o discente retoma a ideia de que o homem é o culpado 

pelos problemas envolvendo a falta de água e que sua ação na natureza trouxe, 

como consequência, a poluição do meio ambiente e a escassez de água. Assim, sua 

conclusão relacionou-se ao ponto de vista que foi adotado no texto. 

A redação não apresenta proposta de intervenção, pois não sugere uma 

atitude que possa solucionar ou amenizar os problemas com a falta de água. Em 

relação à estrutura, o texto constituiu-se de cinco parágrafos breves que se articulam 

um com o outro, à medida que apresentam uma relação causa-consequência. 

Porém, não podemos considerar que a redação apresenta um encadeamento 

textual, pois elementos como estruturação de períodos e construção de referentes 

são ausentes nela. 

Por fim, analisaremos a última redação, na qual evidenciamos os problemas 

que foram recorrentes nas demais redações dos alunos da escola Miguel Lidiano. 
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Figura 7 – Redação do Aluno 5 da escola pública 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

A redação acima desenvolve a tese que a água vem sofrendo problemas e 

pode acabar. Assim, a construção do texto apresenta argumentos que inferem a 

respeito da poluição da água e de seu desperdício, o que, juntamente com a 

ausência de chuvas, faz com que o estado de São Paulo tenha que raciona-la. 

Como proposta de intervenção, o texto sugere que se evite o desperdício e que o 

governo tome providências para resolver a falta de água. Desse modo, podemos 

observar que a proposta não detalha meios para a realização da intervenção. 
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Tendo analisado as cinco redações de alunos da escola pública e percebido a 

carência de elementos que enriquecem o texto, bem como o deficiente 

desenvolvimento das competências que o ENEM propõe, agora analisaremos as dos 

alunos da escola particular. 

 

Figura 8 – Redação do Aluno 1 da escola particular 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

Podemos dizer que este texto apresenta um domínio mediano da modalidade 

escrita formal, apresenta alguns problemas gramaticais, com erros ortográficos e de 

acentuação. É possível afirmar que o aluno compreendeu a proposta da redação, já 
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que desenvolveu o tema dentro dos limites que um texto dissertativo-argumentativo 

exige. O texto é objetivo e impessoal, possui quatro parágrafos bem construídos 

com excelentes argumentos. 

A tese desenvolvida neste texto é a de que a globalização e o padrão de vida 

estabelecido por ela causaram danos aos recursos naturais. O texto diz que a água 

é um recurso indispensável à vida e que ela se encontra em colapso, devido às 

ações humanas. 

Na introdução, o texto menciona que o homem foi induzido pelas novas 

tecnologias e a globalização a querer tudo de forma rápida e fácil e que suas 

conquistas custaram caro aos recursos naturais. As ideias são desenvolvidas 

argumentando que a urbanização das cidades e o estabelecimento de industrias 

prejudicou a água ao longo do tempo, à medida que esta não foi preservada. Dessa 

forma, grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, sentem os 

prejuízos de suas ações. 

O texto fundamenta-se, ainda, ao esclarecer que os cientistas já avisavam, há 

muito tempo, que a água é um recurso findável e que o homem, em sua arrogância, 

não escutou estes avisos e continuou a desperdiçar a água. Apresenta, como 

conclusão, o alerta de que a humanidade caminha para a seca, não apresentando o 

detalhamento para sua realização, pois apenas afirma que o governo precisa tomar 

medidas para preservar e reutilizar a água. 

Mesmo com alguns problemas gramaticais e na apresentação da proposta, a 

redação demostrou encandeamento de ideias e competência na seleção, relação e 

interpretação de informações, apresentando fatos e argumentos que embasaram 

seu ponto de vista. O tema proposto foi desenvolvido de maneira coerente, com 

todos os argumentos selecionados consistentes e uma conclusão de acordo com o 

que foi desenvolvido na redação. 

A redação também emprega um vasto número de elementos coesivos, o que 

permite boa articulação ao texto e demostra que o aluno possui conhecimento dos 

mecanismos linguísticos que uma boa argumentação exige. Um ponto negativo que 

deve ser ressaltado nesse texto é que o candidato excedeu o limite máximo de 

linhas, comprometendo a qualidade de sua produção no que diz respeito à estética 

do texto. 

Dando continuidade às análises, passamos para a segunda redação. 
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Figura 9 – Redação do Aluno 2 da escola particular 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

Esta redação apresenta excelente domínio da modalidade escrita formal, os 

parágrafos são muito bem construídos, não apresenta problemas gramaticais, os 

acentos e a pontuação estão adequados ao texto. O objetivo da proposta foi 

devidamente compreendido e o tema, desenvolvido com presteza, respeitando a 
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estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Também deve ser mencionado que o 

texto é objetivo e impessoal, composto por quatro parágrafos com ideias coesas. O 

aluno soube selecionar, organizar, relacionar e interpretar as informações. Em 

relação à estrutura textual, conectores podem ser observados e o uso de recursos 

coesivos contribuiu para que as ideias fossem devidamente articuladas. 

A tese desenvolvida pelo texto é a de que a região Sudeste chama a atenção 

por enfrentar problemas de escassez de água, o que era uma característica da 

região Nordeste, sendo que a Grande São Paulo hoje convive com o racionamento 

de água e o homem é responsável por uma parte considerável dessa situação. 

Na introdução, o texto cita que o racionamento vem dificultado a vida dos 

habitantes do estado de São Paulo e afirma que não são só o clima e a falta de 

chuvas os responsáveis por essa situação, sendo necessário atentar para a questão 

do desperdício. O estudante aprofunda essa ideia elucidando que o homem não 

pode controlar o clima, mas que é capaz de desenvolver tecnologias que podem 

prevenir o caos e continua por defender suas ideias ao mencionar que o desperdício 

que ocorre na própria distribuição de água. 

Ele apresenta, em sua conclusão, uma proposta de intervenção ampla e 

abrangente para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Afirma, 

ainda, que é preciso manter o racionamento caso a crise da água continue, mas que 

nesse caso é preciso alertar a população e prestar-lhe esclarecimentos sobre a 

situação vivenciada, pois, assim, poderá ajudar a combater o desperdício e se 

conscientizar sobre a dimensão do problema. 

O tema foi desenvolvido de modo coerente, foram utilizados argumentos 

consistentes e apresentada uma conclusão condizente com o ponto de vista 

adotado, pois sugere que a própria população se conscientize e aceite o 

racionamento quando for necessário para evitar o caos. 

Passamos à análise da terceira redação a seguir. 
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Figura 10 – Redação do Aluno 3 da escola particular 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

O texto acima defende a tese de que há uma crise hídrica generalizada no 

Brasil e que uma série de fatores contribuiu para que ela houvesse. A introdução do 

texto esclarece que o Nordeste já aprendeu a viver com a seca, mas que agora esse 

problema atinge a região Sul. Em seguida, amplia sua ideia ao ressaltar que a seca 

da atualidade é uma das maiores dos últimos tempos e o racionamento de água foi 

uma das medidas tomadas para sanar este problema, sem, contudo, dar resultados 

positivos. 

O desperdício de água, tanto pela distribuidora quanto pela população, é 

citado a fim de argumentar as ideias inseridas, assim como a obra da Transposição 
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do Rio São Francisco, que gera muitas polêmicas pelas acusações de 

superfaturamento e por não ter ao menos data prevista de finalização. O aluno 

conclui o texto com uma proposta de intervenção que detalha os meios para ser 

realizada e salienta, ainda, que é necessário investimento, público e privado, em 

estações de tratamento de esgoto para a água ser redistribuída. 

O texto segue a modalidade da escrita formal, apresenta poucos problemas 

gramaticais que não comprometem a qualidade do texto, o qual apresentou 

conclusão coerente com os argumentos defendidos e utilizou recursos linguísticos 

sempre que foi necessário na construção da argumentação. 

Dando continuidade à análise dos textos, partiremos para a quarta redação. 

 

Figura 11 – Redação do Aluno 4 da escola particular 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 



54 
 

O texto dissertativo-argumentativo acima conta com um excelente domínio da 

modalidade escrita formal e não contém muitos problemas de ordem gramatical ao 

longo dos quatro parágrafos bem construídos, de forma impessoal e objetiva, que o 

compõem. 

A tese desenvolvida na redação é a de que a água é indispensável à 

manutenção da vida, que ela está se esgotando e que o desenvolvimento industrial 

do Brasil tem exigido uma demanda cada vez maior de água, o que contribui para 

acentuar a crise. 

A introdução do texto é breve e apresenta o assunto de modo geral, 

desenvolvendo essa ideia justificando com exemplos o porquê de a água ser fonte 

de vida, bem como elucidando as razões de afirmar que ela está se esgotando. 

Nesta perspectiva, salienta que o desenvolvimento acelerado do setor industrial no 

Brasil tem exigido uma demanda cada vez maior dos reservatórios, o que faz com 

que a relação disponibilidade e necessidade seja desigual, aliada à estiagem, que 

gera a crise da água, fato embasado pela discussão da situação de racionamento 

que ocorre atualmente na região de São Paulo, sem deixar de mencionar o 

desperdício por parte da população. 

Como conclusão, o colaborador da pesquisa apresenta uma proposta de 

intervenção que respeita os direitos humanos, de forma coerente com os 

argumentos defendidos ao longo do texto. Embora não seja ampla, a proposta 

coloca em destaque a atuação da população para resolver a crise da falta de água. 

Na redação em tela, são utilizados recursos coesivos que garantem a 

articulação das ideias, tais como: “dentre tantos”, “assim”, “mediante”.  A recorrência 

a esses termos demonstra que o aluno reconhece os recursos linguísticos que 

devem ser utilizados em uma redação e, além do mais, soube agrupar fatos e 

informações e interpretá-los para garantir que seu ponto de vista fosse defendido 

com sólida defesa, por meio de argumentos selecionados e condizentes com a 

proposta de redação. 

Para finalizar a análise, passemos, por fim, para a quinta redação. 
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Redação 12 - Redação do Aluno 5 de escola particular 

 

Fonte: Redação coletada pela autora (2014) 

 

A última redação demostra que o aluno conhece bem a escrita formal, pois 

seu texto enquadra-se neste tipo de escrita, atendendo a competência exigida pelo 

ENEM. Seu texto é objetivo e impessoal, sem inadequações gramaticais. A redação 

está organizada em quatro parágrafos que não conseguem articular bem as ideias 

propostas da tese apresentada, a de que vivemos em um país rico em recursos 

minerais, mas que sofre problemas como este devido à má administração desses 

recursos pelo governo. 
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Na introdução, apresenta o Brasil como um país rico em água potável, mas 

com regiões como São Paulo e o Nordeste sofrendo com a falta de água, o que se 

deve à administração do país que falha em administrar os recursos hídricos. 

O aluno desenvolve suas ideias argumentando em torno da escassez de 

chuvas e do desperdício de água por parte da população, mas não argumenta 

acerca da incapacidade administrativa dos recursos hídricos na crise do país. 

Como conclusão, apresenta uma proposta de intervenção que respeita os 

direitos humanos, mas que não é ampla à medida que não discorre a maneira de 

como realizar tal intervenção. 

Constatamos, com essas análises, que os alunos da escola particular, em 

linhas gerais, estão mais bem preparados para escreverem uma redação e que o 

colégio em que eles estudam parece trabalhar com as competências exigidas pelo 

Enem de forma mais eficaz, preparando melhor seus alunos, posto que suas 

redações apresentam algumas falhas, mas cumprem mais critérios exigidos para a 

construção de uma boa redação do que os textos dos alunos da escola pública 

estudada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso estudo se propôs a analisar redações de alunos de escolas pública e 

privada de acordo com as competências exigidas pelo ENEM, averiguando se eles 

estavam habilitados para realizar esta produção no Exame. 

Mediante o resultado de nossa pesquisa, pudemos constatar que os alunos 

da escola particular, Colégio São Lucas, estão mais preparados para a produção de 

uma redação para o ENEM do que os alunos da escola pública, Miguel Lidiano, pois 

conseguiram cumprir, de maneira mais completa e adequada, as competências que 

o Enem exige para a construção de uma boa redação. 

Tendo realizado nossa pesquisa de campo e observado seus os resultados, 

podemos perceber que os alunos da escola particular estão mais familiarizados com 

a modalidade de escrita formal e que apresentam maior coerência ao utilizar ideias e 

argumentar, o que parece ser resultado de um ensino por parte dos professores que 

visa a capacitá-los a escrever uma boa redação e conseguirem se sobressair na 

prova do ENEM e em outros exames vestibulares. 

Todos os alunos da escola particular conseguiram apresentar uma proposta 

de intervenção para o problema apresentado em nossa proposta e nenhum deles 

fugiu ao tema, o que não ocorreu com os alunos da escola pública, que chegaram a 

tangenciar o tema, sendo que alguns não conseguiram apresentar proposta de 

intervenção ou nem conseguiram argumentos consistentes para sua tese, assim 

como faltou encadeamento de ideias em seu texto. 

Com esta pesquisa, esperamos que nosso estudo tenha relevância para a 

comunidade, na medida em que apresenta um tema que interessa às famílias, pois 

se liga ao âmbito educacional; e que também possa ser significante para o meio 

acadêmico, tendo em vista que discorre sobre um tema de destaque nos dias atuais 

e que diz respeito à produção de textos. 

Assim, esperamos que nosso estudo incentive a realização de novas 

pesquisas na área e que possam surgir novos estudos que tratem da temática aqui 

debatida e nos ofereçam mais percepções a respeito da forma como a redação vem 

sendo trabalhada dentro do âmbito escolar e o que pode ser feito para que os 

alunos, tanto de escolas públicas quanto particulares, sejam capazes de escrever 

bons textos e dominarem as técnicas discursivas. 
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