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RESUMO 

 

 

Esta dissertação investiga a prática de escrita de alunos do Ensino Médio de uma escola 

pública da cidade de Mariana (MG). A pesquisa tem por objetivo geral: analisar a 

escrita de textos do tipo dissertativo-argumentativo dos alunos do 3º Ano do Ensino 

Médio, de uma escola pública marianense, com base no uso das competências exigidas 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio. E por objetivos específicos: (i) analisar as 

aulas de redação voltadas para o tipo dissertativo-argumentativo; (ii) verificar se as 

redações do tipo dissertativo-argumentativo dos alunos atendem à proposta das 

Competências do ENEM; iii) compreender em que medida o ato da reescrita do texto 

contribui para melhorar a escrita. Os sujeitos desta pesquisa são alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio, principalmente aqueles que irão realizar as Provas do ENEM e dois 

professores de Língua Portuguesa. Nosso objeto de estudo é a Redação Escolar do tipo 

dissertativo-argumentativo. A relevância da pesquisa justifica-se pelo fato de alunos 

concluintes do Ensino Médio, principalmente aqueles que forem realizar a Prova de 

Redação do ENEM, precisarem dominar as cinco competências que são critérios de 

avaliação nessa prova escrita. O estudo tem como base a Cartilha do Participante do 

ENEM (2019, p.16), que define o texto dissertativo-argumentativo como “aquele que se 

organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado 

com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a 

ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias”.  Para esta 

pesquisa qualitativa de cunho etnográfico foi feito, primeiramente, um estudo 

bibliográfico sobre o tema e o objeto em questão, tendo como suporte as instruções dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e do Parâmetro Curricular 

Nacional do Ensino Médio. A investigação permitiu concluir que os alunos apresentam 

dificuldades com a escrita do texto dissertativo-argumentativo e não atendem 

satisfatoriamente às cinco competências. 

Palavras-chave: Ensino Médio. Redação Escolar. Produção Escrita. ENEM. 

Dissertação. Argumentação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation investigates the writing practice of high school students from a public 

school in the city of Mariana (MG). The general objective of the research is to analyze 

the writing of texts of the dissertation-argumentative type of the students of the 3rd 

Year of High School, from a Mariana’s public school, based on the use of the 

competencies required by the Exame Nacional do Ensino Médio (National High School 

Exam). And for specific purposes: (i) to analyze the writing classes focused on the 

dissertation-argumentative type; (ii) to verify if the students' dissertation-argumentative 

type of writing meet the proposal of ENEM's competencies; (iii) to understand to what 

extent the act of rewriting the text contributes to improve writing. The subjects of this 

work are students of the 3rd Year of High School, mainly those who will take the 

ENEM tests and two Portuguese language teachers. Our object of study is the School 

Essay of the dissertative-argumentative type. The relevance of the research is justified 

by the fact that high school graduates, especially those who will take the ENEM Writing 

Test, need to master the five skills that are evaluation criteria in this written test. The 

study is based on the ENEM Participant Booklet (2019, p.16), which defines the 

dissertation-argumentary text as "one that organizes itself in the defense of a point of 

view on a given subject. It is based on arguments, in order to influence the reader's 

opinion, trying to convince him/her that the defended idea is correct.. Therefore, it is 

necessary to expose and explain ideas”. For this qualitative research of ethnographic 

nature, a bibliographic study on the subject and the object in question was carried out 

first, supported by the instructions of the Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (National Curricular Parameters of Portuguese Language) and the Parâmetro 

Curricular Nacional do Ensino Médio (National Curricular Parameter of High School). 

The investigation made it possible to conclude that students have difficulties with the 

writing of the dissertation-argumentative text and do not satisfactorily meet the five 

competencies. 

Keywords: High School. School Essay. Written Production. ENEM. Dissertation. 

Argumentation. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A linguagem é um instrumento de representação, por isso é por meio dela que o sujeito 

se comunica e tem acesso a qualquer informação.  A modalidade escrita é uma prática 

da língua por meio da qual o sujeito pode expressar seu pensamento mediante 

organização e articulação de signos que se transformam em textos.  

O discurso, quando produzido, manifesta-se lingüisticamente por meio de 
textos. O produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo 
significativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto, uma seqüência verbal 
constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão 
e da coerência. Em outras palavras, um texto só é um texto quando pode ser 
compreendido como unidade significativa global. Caso contrário, não passa 
de um amontoado aleatório de enunciados (PCNLP, 1998, p.21). 

As pessoas se comunicam por meio de textos, sejam eles orais ou escritos. Para um 

texto ser considerado como tal, é necessário ter coerência, ou seja, ter uma sequência 

lógica das ideias de forma que o interlocutor compreenda o que o locutor diz, pois é a 

coerência que “dá textura ou textualidade à sequência linguística, entendendo-se por 

textura ou textualidade aquilo que converte uma sequência linguística em texto” 

(KOCH E TRAVAGLIA, 2012, p.53-54). 

É comum, na escola, o professor de Língua Portuguesa trabalhar a prática de escrita na 

forma de redação escolar1. Conforme o Parâmetro Curricular Nacional de Língua 

Portuguesa (1998, p.75), “ao produzir um texto, o autor precisa coordenar uma série de 

aspectos: o que dizer, a quem dizer, como dizer”. Em concordância, Antunes (2003, p. 

45) afirma que “ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da 

atividade de escrever”. Os alunos, sobretudo os de escolas públicas, ainda demonstram 

dificuldades com a escrita por uma série de fatores, por isso “o trabalho com a produção 

textual em sala de aula é ainda muito problemático em nossas escolas” (CRUZ, 2005, p. 

20). Isso explica que ainda persiste a dificuldade por parte do aluno em produzirem 

textos escritos conforme os propostos pela e para a escola e, devido a isso, alguns 

professores apresentam dificuldades em lidar com aquele que não é proficiente. O 

trabalho com a produção de texto em sala de aula é um problema que persiste há anos.  

                                                 
1 É um gênero textual criado pela e para a escola, que circula principalmente dentro dela. Tem função 
pedagógica porque funciona como objeto de ensino para a aprendizagem da escrita na sala de aula. 
(MARCUSCHI, 2005) 
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Sobre produção de textos na escola, Britto afirma que: 

Eis aí uma questão que mexe com todo mundo. Tanto que muito se tem dito 
sobre redações escolares. A inclusão da redação, aliás, e consequentemente a 
criação de programas especiais de redação em cursinhos e no ensino médio, 
se não melhorou os trabalhos dos estudantes, parece ter servido para retratar 
em que pé se encontra a produção de textos por escolas. (BRITTO, 2012, 
p.117) 

O autor faz uma crítica em relação ao ensino da prática de escrita na forma de redação 

escolar e alega que, embora haja tantos programas ou manuais escolares que dizem 

contribuir para ajudar o estudante a escrever melhor, parecem não funcionar. Mas uma 

coisa é certa, serve para mostrar que ainda há muito o que fazer para aperfeiçoar a 

escrita dos alunos no que diz respeito à expectativa da escola. 

Por sua vez, Geraldi (2012) afirma que o trabalho com a produção de texto na escola 

utiliza a língua de forma artificial, ou seja, o aluno escreve apenas para o professor com 

o objetivo de ganhar uma nota avaliativa. Isso desestimula quem escreve, por não ver 

sentido na escrita.   

Faz-se necessário, neste trabalho, considerar o que Antunes afirma: 

Parece incrível, mas é na escola que as pessoas exercitam a linguagem ao 
contrário, ou seja, a linguagem que não diz nada. Nessa linguagem vazia, os 
princípios básicos da textualidade são violados, porque o que se diz é 
reduzido a uma sequência de frases desligadas umas das outras, sem qualquer 
perspectiva de ordem ou de progressão e sem responder a qualquer tipo 
particular de contexto social. (ANTUNES, 2003, p. 26) 

A autora faz crítica ao ensino da escrita na escola, pois, para ele, é dever dela 

desenvolver as habilidades de escrita dos alunos para torná-los produtores de textos 

competentes não só para a escola, como também para além dos muros dela. Entretanto, 

muitas vezes, não é o que acontece, pois não se vê nos textos dos alunos a presença da 

textualidade. Com isso, percebe-se que o ensino não tem cumprido com o seu papel, não 

cumprindo as expectativas pedagógicas no que tange ao ensino de escrita. Tenho 

observado, como profissional atuante de Língua Portuguesa no Ensino Médio e 

Fundamental, que, nos livros didáticos do Ensino Médio, os conteúdos abordados são a 

gramática, a Literatura e alguns gêneros textuais, como artigo de opinião, carta 

argumentativa e texto dissertativo-argumentativo. Assim, muitas vezes, a escrita escolar  

praticada no Ensino Médio é a que exige do aluno a defesa de um ponto de vista por 

meio de argumentos. Desse modo, o aluno precisa saber empregar não só a língua  
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padrão, mas também selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, refletir 

sobre um determinado assunto e expor de forma argumentativa seu ponto de vista. No 

entanto, não é sempre que percebo essas competências ao corrigir as redações É 

perceptível a dificuldade por parte de muitos durante a escrita da redação em virtude de 

vários fatores, como: falta de planejamento, desconhecimento do assunto, defasagem de 

aprendizagem, falta de hábito de escrita, deficiência quanto ao domínio da modalidade 

padrão da língua etc. Isso significa que ainda há necessidade de realizar um trabalho 

mais produtivo com a língua escrita em sala de aula para desenvolver a competência 

linguística do aluno, tornando-o apto a empregar a língua escrita de forma eficaz não só 

dentro da escola, mas em qualquer prática social que envolva a linguagem escrita. 

É possível notar que inúmeras são as dificuldades enfrentadas em sala de aula e relação 

ao ensino-aprendizagem da produção escrita de forma competente, tanto por parte dos 

professores de Língua Portuguesa quanto por parte dos alunos.  

Esta pesquisa, por estar voltada para escrita dos alunos concluintes do Ensino Médio de 

uma escola da rede pública da cidade de Mariana, em Minas Grais, e por entender que 

muitos farão o ENEM, parte dos seguintes questionamentos:  

A – Quais as competências linguísticas exigidas na prova de Redação do ENEM que 

estão presentes na escrita do texto dissertativo-argumentativo desses alunos? 

B – Quais os problemas encontrados na escrita do texto dissertativo-argumentativo que 

esses alunos produzem? 

C – Em quais aspectos a escrita do texto dissertativo-argumentativo desses estudantes é 

aperfeiçoada por meio da reescrita? 

Como os problemas linguísticos socialmente relevantes são o objeto de estudo da 

Linguística Aplicada, o ensino de produção de textos é um problema linguístico que 

afronta a maioria dos professores de Língua Portuguesa. Além disso, indicadores do 

ENEM comprovam a ineficácia da escrita dos alunos que estão ou que saem do Ensino 

Médio de todo o Brasil, ou seja, demonstram a insatisfatoriedade da escrita dos alunos 

para atender à proposta da prova de Redação do ENEM. 

Segundo Moita Lopes (1996), os estudos da Linguística Aplicada Contemporânea 

preocupam-se com os usos da linguagem situados nos contextos da práxis humana. 

Sendo assim, a LA poderá auxiliar a pesquisa sobre produção escrita na escola sob um 
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olhar contextualizado, uma associação entre prática de escrita e condição de produção. 

Ela não irá criar teorias a serem aplicadas para auxiliar a melhoria do ensino de 

produção escrita na escola, mas, sim, problematizar e produzir conhecimento para 

determinado contexto social. A Linguística Textual também contribuirá para o ensino e 

aprendizagem da escrita de textos, pois entende que o texto não é um amontoado de 

frases desconexas e para produzi-lo é preciso levar em consideração os sete critérios da 

textualidade, conforme Koch (2009): coesão textual, coerência, situacionalidade, 

informatividade, intencionalidade e aceitabilidade. Portanto, a condução deste estudo é 

ancorada na reflexão sobre o ensino-aprendizagem da produção escrita do texto 

dissertativo-argumentativo, por ser o tipo textual exigido nas provas de Redação do 

ENEM.  

Esta pesquisa tem por objetivo geral: analisar a escrita do texto dissertativo-

argumentativo dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio de uma escola pública 

marianense, com base nas Competências exigidas pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio2. E por objetivos específicos: (i) analisar as aulas de redação voltadas para o tipo 

dissertativo-argumentativo; (ii)  verificar se as redações do tipo dissertativo-

argumentativo dos alunos atendem à proposta das Competências do ENEM e iii) 

compreender em que medida o ato da reescrita do texto contribui para melhorar a 

escrita. 

A escola selecionada para a realização da pesquisa localiza-se na cidade de Mariana, 

Minas Gerais, e fez parte da minha vida profissional, pois nela atuei como professora de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio.  Além disso, tenho conhecimento prévio sobre o 

público que ela atende e trata-se uma instituição que apresenta um número significativo 

de estudantes no 3º ano do Ensino Médio (são cinco turmas, no turno da manhã, de 

aproximadamente 30 alunos).  

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: Capítulo 1, contendo as 

Considerações Iniciais; Capítulo 2, a Fundamentação Teórica subdividida em sete 

seções, a saber: 2.1. Linguística Aplicada e Linguística Textual, 2.2. O Ensino de 

Língua Portuguesa, 2.3. Tipologia Textual: Dissertação, 2.4. Redação Escolar no Ensino 

                                                 
2 As cinco competências serão descritas na fundamentação teórica deste trabalho. 
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Médio, 2.5. Letramento e a Prática de Escrita, 2.6. Breve Histórico do ENEM e 2.7. A 

Prova de Redação do ENEM e suas Competências. 

Na sequência, Capítulo 3, Procedimentos Metodológicos, contendo doze seções: 3.1. A 

Pesquisa Etnográfica, 3.1.1 Etnografia, 3.1.2. Pesquisa Etnográfica: Método, 3.1.3. A 

Coleta de Dados na Pesquisa Etnográfica, 3.1.4. Ética na Pesquisa Etnográfica, 3.2. 

Escola, 3.3. Seleção dos Sujeitos, 3.4. Procedimentos, 3.4.1. Coleta e Catalogação dos 

Dados, 3.4.2. Observação em Sala de Aula: Turmas A e B, 3.4.3. Observação em Sala 

de Aula: Turma C e 3.4.4. Perfil dos Alunos Participantes da Pesquisa.  

Nos capítulos seguintes estão os capítulos 4, 5, 6 e 7 que são respectivamente: Análise 

dos dados, Considerações Finais, Referências e Anexos, subdivididos em: 7.1. 

Questionário direcionado aos alunos, 7.2. Questionário direcionado aos professores, 7.3. 

Amostra dos questionários, 7.3.1. Questionários preenchidos pelos alunos, 7.3.2. 

Questionários preenchidos pelos professores, 7.4. Proposta de redação, 7.5. Conteúdos 

aplicados em sala de aula, 7.6. Redações da Turma A, 7.7. Redações da Turma B, 7.8. 

Redações da Turma C, 7.9. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A fim de apreender o objeto de estudo, propõe-se uma pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico. Primeiramente, faz-se um estudo bibliográfico sobre o tema e o objeto em 

questão, tendo como suporte as instruções dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa e do Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio.  

O objeto de investigação deste trabalho é a Redação Escolar dos alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio, mais especificamente o texto do tipo dissertativo-argumentativo.   

A investigação foi realizada em três turmas do 3º Ano do Ensino Médio de uma escola 

pública de Mariana, Minas Gerais. Cada turma possui, em média, 30 alunos entre 15 e 

19 anos de idade. O estudo contou com a participação de dois professores, sendo que 

um deles leciona em duas turmas das três turmas analisadas e outro, em apenas uma 

delas.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É fato que a sociedade exige das pessoas o domínio significativo da leitura e da escrita 

em diversas situações da vida.  

Na vida do aluno, a escrita é uma atividade constante, pois não é somente nas aulas de 

Língua Portuguesa que ela é praticada, mas também nas diversas disciplinas que 

compõem a grade curricular bem como em algumas atividades sociais. Por isso, o aluno 

precisa saber fazer uso da escrita nas mais diversas situações.  

Conforme Marques e Mesquita (2012), embora o indivíduo tenha domínio de sua 

língua, em muitas situações discursivas, ele é levado a atuar linguisticamente e, em 

determinados momentos, ele não está preparado para agir de forma eficaz. Sendo assim, 

as aulas de língua materna servem para preparar o aluno para saber atuar em diversas 

situações linguisticamente. 

Nesse sentido, a disciplina de Língua Portuguesa tem a função de ensinar ao aluno não 

só a língua padrão, mas também de ajudá-lo a desenvolver as habilidades de escrita e de 

leitura para que ele saiba atuar na sociedade de forma crítica e reflexiva. Essas aptidões 

são atividades complementares para o aluno se desenvolver intelectualmente e ampliar 

sua visão de mundo. Desse modo, eles terão facilidade para produzir um texto ou 

compreender o que se lê.  

Estudos como os de Antunes (2003), Brito (2012), Cruz (2005), Geraldi (2012), 

Herreira (2000), Marques e Mesquita (2012) e Possenti (2012) relatam que o aluno 

apresenta dificuldade em escrever um texto e é comum professores reclamarem que o 

discente não consegue escrever de forma clara e precisa.  

Nesse sentido, entendemos que o ensino de produção escrita não tem atingido o objetivo  

exposto no Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa, ou seja, não está 

tornando apto o aluno para escrever textos coerentes, coesos e eficazes. Portanto, o 
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ensino com a escrita tem falhado, visto que o discente não tem se tornado um escritor 

competente3. 

 

2.1. Linguística Aplicada e Linguística Textual 

 

Conforme Moita Lopes (2013), a Linguística Aplicada, de forma institucionalizada, 

iniciou-se no Brasil por volta dos anos de 1960, por Maria Antonieta Alba Celani, com 

“a fundação do Programa de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas da PUC-SP, 

agora intitulado Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem” (p. 15). 

Ainda para o autor, Celani é considerada precursora da área no país, pois, em 1964, 

aconteceu o primeiro Congresso da Associação Internacional de Linguística Aplicada 

(AILA). Após os anos de 1990, a LA começou a ganhar mais críticos na área  em 

virtude da contribuição da autora, pois ela sustentou a importância da LA para os 

estudos de línguas em sala de aula.  

A Linguística Aplicada era vista como aplicação das teorias linguísticas em estudos que 

abordavam os usos da linguagem ou o ensino de língua. Para Rajagopalan (2003), isso 

ocorreu porque a LA surgiu à sombra da Linguística. Por isso, pesquisadores da área 

buscavam subsídio na Linguística Teórica, no início. Moita Lopes (2006) defende que é 

simplismo pensar que as teorias linguísticas podem apresentar respostas para o 

problema de ensinar/aprender línguas em sala de aula. Para ele, a teoria linguística pode 

apenas fornecer uma descrição mais detalhada de um aspecto linguístico, mas não 

apresentar respostas para o problema de ensinar/aprender língua em sala de aula. Já a 

aplicação da linguística que está relacionada à prática de ensinar/aprender línguas, no 

século XX, equivocou-se em achar que poderia explicar tais problemas que vão além de 

seu alcance.  

Para Rajagopalan (2006), é preciso pensar sobre a função da Linguística Aplicada de 

forma independente de sua origem, isto é, da Linguística Teórica. Apesar disso, a 

                                                 
3 Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (1997, p. 47) afirma que “um escritor competente 
é alguém que, ao produzir um discurso, conhecendo possibilidades que estão postas culturalmente, sabe 
selecionar o gênero no qual seu discurso se realizará escolhendo aquele que for apropriado a seus 
objetivos e à circunstância enunciativa em questão”. 
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primeira nunca será livre totalmente das influências da segunda. Entretanto, é preciso 

tentar. Sobre a influência da Linguística na investigação da Linguística Aplicada, o 

autor explica que: 

O fato, por exemplo, de a LA ter surgido historicamente à sombra da 
linguística teórica ainda pesa na hora de redefinir as prioridades (por mais 
que se negue que isso ocorra) e, em muitos casos, faz com que os 
pesquisadores se sintam acuados diante das novas possibilidades de definir 
suas metas e prioridades. A saída é romper – na medida do possível – com a 
tradição, a fim repensar o futuro do campo de forma livre e desimpedida 
(RAJAGOPALAN, 2006, p. 149). 

O autor diz que, apesar de a LA ter surgido a partir da Linguística Teórica, os 

pesquisadores aplicados para consagrar à Linguística Aplicada, eles precisam ser 

independentes de sua origem. Além disso, a postura crítica que já está sendo adotada na 

área da LA é sinal de inovação, pois isso tem a ver com o repensar a relação 

teoria/prática.  

Sabe-se que os linguistas tradicionais priorizam a neutralidade do pesquisador, por isso 

afastam-se do objeto pesquisado, isto é, considera apenas o que o indivíduo fala em sua 

língua, desconsiderando o meio social no qual o sujeito pesquisado vive, a cultura etc. 

Em virtude disso, Rajagopalan (2006) propõe que a LA faça de forma diferente,  que o 

linguista aplicado, ao realizar a investigação, considere a opinião leiga e trate de 

assuntos que abordem as práticas de linguagens que envolvem a vida social dos sujeitos. 

Já Pennycook (2006) vai mais além, pois, para o autor, a LA precisa ser transgressiva, 

isto é, ultrapassar os limites do pensamento, quebrar paradigmas, ser capaz de refletir de 

forma política e problematizadora sobre o próprio conhecimento que produz.  

Percebe-se que a investigação sobre os usos da linguagem no mundo contemporâneo 

exige ética do pesquisador, por lidar com várias questões e, principalmente, com os 

sujeitos da pesquisa e suas respectivas práticas de linguagem. Conforme Rajagopalan 

(2003, p. 15), é preciso falar em ética todas as vezes que estão em discussão “ações 

intencionais praticadas por agentes humanos no exercício de sua livre e espontânea 

vontade”, pois essas pessoas produzem conhecimentos importantes para a pesquisa e 

jamais devem ser desconsiderados. Nesse sentido, ao fazer pesquisa no contexto onde 

elas vivem e agem, o pesquisador não deve perder de vista as “mudanças relacionadas à 

vida sociocultural, política e histórica que elas experienciam” (MOITA LOPES, 2006, 
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p. 21). Moita Lopes ressalta, ainda, que vem daí a necessidade de refletir “outros modos 

de teorizar e fazer LA” (p. 21).  

Com isso, a LA vem se transformando no decorrer dos anos, devido à necessidade de 

mudança para compreender as práticas de linguagem dos sujeitos sociais dentro de um 

mundo em transformação. Além disso, a postura do pesquisador aplicado também vem 

se modificando, como afirma Rajagopalan (2003, p. 79): “verifica-se também um 

grande desejo entre os pesquisadores da área de não mais atrelar seus estudos ao 

trabalho feito pela disciplina-mãe”. O autor afirma que, como a LA é uma subárea de 

investigação da Linguística Teórica, muitos pesquisadores ainda são herdeiros da 

cultura positivista, ou seja, valoriza a teoria ao invés das aplicações do conhecimento, a 

prática.  

Segundo Moita Lopes (2013), na fase de consolidação no Brasil, a LA experimentou 

transformações sociais importantes, fortalecidas pela globalização4. O autor acrescenta 

que, em decorrência disso, textos, linguagens, pessoas e línguas têm se modificado por 

causa do avanço tecnológico, fazendo pesquisadores refletirem sobre o uso das línguas, 

das linguagens que surgem e pensarem a identidade nesse mundo social.  Sabe-se que, 

devido à globalização, as pessoas estão cada vez mais próximas e interligadas umas às 

outras. Junto com isso, vem a mudança na “identidade linguística de cada um de nós 

como resultado da globalização” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 59). Para Rajagopalan, a 

globalização faz com que a identidade linguística do sujeito fique exposta às influências 

estrangeiras, por isso a “volatilidade e instabilidade tornaram-se as marcas registradas 

das identidades no mundo pós-moderno” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 59). Graças à 

internet, é possível receber informações de qualquer parte do mundo, e qualquer 

indivíduo pode acessá-las, sendo a linguagem a mediadora de tudo isso. Portanto, a 

língua não está isenta de receber influências que a transforme. Nesse sentido, a área de 

estudos linguísticos aplicados torna-se cada vez mais importante para tentar 

compreender as mudanças ocorridas na língua e os atores que fazem parte desse 

contexto.  Para isso ocorrer, é preciso que a LA abra espaço para as vozes do sul, ou 

seja, “para aqueles sujeitos que constituem e são constituídos nas práticas sócio-
                                                 
4 Moita Lopes (2013, p. 18) chama de modernidade recente aquela “usada em referência ao período da 
história contemporânea que engloba as últimas décadas do século XX e os tempos em que vivemos, 
marcando um novo período de modernidade, no qual há uma série de mudanças avassaladoras de natureza 
econômica, política, tecnológica, cultural e social”.  
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históricas em que nos situamos no hemisfério sul” (MOITA LOPES, 2013, p. 21). Em 

concordância, Kleiman afirma que é necessária 

A elaboração de um programa de pesquisa, flexivelmente estruturado, de 
modo a contemplar todo o trabalho crítico da área, é um passo essencial na 
elaboração de uma agenda de pesquisa, ação e intervenção que outorgue 
maior visibilidade e credibilidade a nossa área, abrindo espaço, talvez, para 
uma participação efetiva na mudança de estruturas elitistas e arcaicas (como, 
por exemplo, os currículos na universidade) (KLEIMAN, 2013, p. 40).  

A autora aponta que, para a LA ter mais espaço dentro das universidades, é preciso um 

currículo flexível para romper com as estruturas tradicionais da academia, uma agenda 

de pesquisa, ação e intervenção que se abra para uma nova forma de produzir 

conhecimento. Além disso, alega que a universidade parece ter dificuldade em aceitar as 

mudanças epistemológicas e a diversidade, entretanto, é preciso lutar contra tal 

resistência.  

Já para Moita Lopes (2006, p. 90), é importante uma agenda ética de pesquisa que 

contemple a “renarração ou redescrição da vida social como se apresenta, o que está 

diretamente relacionado à necessidade de compreendê-la”. Além disso, o autor pontua 

que, para um linguista aplicado realizar seu trabalho de forma significativa, ele precisa 

produzir conhecimento que atenda às necessidades do mundo contemporâneo, prezar 

por uma linguística híbrida ou mestiça, extrapolar a teoria e a prática, ter outro sujeito, 

contemplar as vozes do sul, ter a ética e o poder como novos pilares da LA. 

Resumidamente, explicaremos, com base no argumento do autor, os quatro elementos 

que ele julga importante para os trabalhos de LA se desenvolverem de forma a torná-la 

não uma disciplina, e sim uma área de conhecimento indisciplinar. A LA como híbrida 

ou mestiça é imprescindível, pois, para a pesquisa científica construir um saber que 

tenha algo a falar sobre o mundo, é preciso ser responsiva à vida social. Ela será 

responsiva por dois motivos: primeiro, ver a LA como área de estudos que envolvem 

diferentes questões que perpassam pela sociedade e são investigadas em campos de 

conhecimentos diferentes e ao mesmo tempo todos contribuem significativamente para 

os estudos que envolvem as práticas sociais de linguagem; segundo, é a 

interdisciplinaridade, pois para construir conhecimento que responda à vida social 

contemporânea, a LA precisa ultrapassar os limites da área de investigação para 

entender o problema da pesquisa atenta a diferentes campos do saber. A LA como 
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campo que extrapola a relação entre teoria e a prática quer dizer que, tradicionalmente, 

o conhecimento científico foi construído no distanciamento entre pesquisador e o objeto 

pesquisado para que o primeiro não fosse influenciado pelo segundo. Então, Moita 

Lopes afirma que: 

Em uma LA que quer falar à vida contemporânea é essencial, não a 
teorização elegantemente abstrata que ignora a prática, mas uma teorização 
em que teoria e prática sejam conjuntamente consideradas em uma 
formulação do conhecimento na qual a teorização pode ser muito mais um 
trabalho de bricolagem, tendo em vista a multiplicidade dos contextos sociais 
e daqueles que os vivem. (MOITA LOPES, 2006, p.101) 

Compreendemos que, a teoria e a prática devem caminhar lado a lado para construir o 

conhecimento científico, pois a teoria fornece subsídios para auxiliar na compreensão e 

na análise da prática. Quando o pesquisador dá voz ao sujeito participante da pesquisa, o 

segundo é corporificado. Assim, teoria e prática se entrelaçam, contribuindo para a 

construção de novos saberes sobre os usos da língua. 

Em relação ao outro sujeito da LA, vozes do sul, o indivíduo passa a ser visto como 

social e histórico. Sua prática social que envolve usos da linguagem é uma fonte 

importante para a construção do conhecimento.  

A ética e o poder como novos pilares da LA são fundamentais, visto que uma pesquisa, 

ao abordar assuntos sobre sujeito social e sua alteridade, deve ter a ética e o poder como 

intrínsecos.  

Em relação à LA, Rajagopalan (2003, p.79) argumenta que ela precisa “repensar sua 

própria razão de ser enquanto disciplina e buscar suas próprias credenciais acadêmicas”. 

Apesar de ela ser, hoje, uma área consolidada de investigação, ainda é notório que 

alguns pesquisadores demonstram fascínio5 pela Linguística Teórica. Para o autor, isso 

não passa de um preconceito em relação à prática por causa de alguns deslizes de 

raciocínio. Para falar sobre o preconceito, o autor se fundamenta em Michael Oakeshott, 

dizendo que “a origem do preconceito contra a prática está na forma equivocada de se 

pensar a natureza do conhecimento e sua aquisição” (MICHAEL OAKESHOTT apud 

                                                 
5 Conforme Rajagopalan (2003), exemplo disso é percebido no debate patrocinado pela revista 
International Journal of Applied Linguistics, 1999; no subtítulo da obra publicada na Grã-Bretanha 
Language Problems: From General to Applied Linguistics, 1996, e pela série The Edinburgh Course in 
Applied Linguistics, 1973. 
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RAJAGOPALAN, 2003, p. 107). Para os autores, o conhecimento teórico e o prático 

são inseparáveis, porque o primeiro se adquire conscientemente e, em seguida, é 

colocado em prática. Já o prático é adquirido pelo contato constante com o objeto.  

Teóricos como Moita Lopes e Cavalcanti têm mostrado que a LA é bem mais ampla que 

a Linguística. Moita Lopes (2006) argumenta que as áreas de investigação mudam 

quando surge um novo modo de fazer pesquisa tanto teórica quanto metodológica. Por 

isso, é preciso usar um novo “par de óculos” para ver o objeto de pesquisa de forma 

diferente. O autor utiliza a expressão “par de óculos” para chamar a atenção dos 

linguistas aplicados de que fazer pesquisa em LA não é simplesmente tratar de questões 

de usos da linguagem apenas em ambiente da sala de aula nem aplicar teorias 

linguísticas. É extrapolar as fronteiras do conhecimento, é fazer pesquisa além do 

contexto escolar, é buscar auxílio em outras áreas do conhecimento, é valorizar os 

atores sociais em suas práticas de interação. E, segundo Cavalcanti (1986), 

com efeito, para pesquisar questões de uso da linguagem, a LA busca parte 
de seus subsídios teóricos na Linguística e parte em outras áreas de 
investigação tais como a Psicologia, a Sociolinguística, a Antropologia, a 
Educação, a Filosofia, a Etnografia da fala (CAVALCANTI, 1986, p. 5-6).  

Em concordância, Kleiman (2013) argumenta que, no Brasil, desde 1990, a LA tem 

dialogado com outros campos do conhecimento que abordam pesquisa sobre linguagem, 

de forma bem proveitosa, como teorias críticas da Análise do Discurso, a Crítica 

Literária, a Antropologia, a Sociologia, os Estudos Culturais etc. Ainda para a autora, 

novos saberes científicos precisam contemplar as vozes do sul, isto quer dizer que, ao 

fazer pesquisa, é fundamental que esteja incluídos os atores sociais, que fazem parte da 

nossa realidade social. Desse modo, a LA, no Brasil, merece destaque, pois além de 

valorizar o local e o sujeito que contribui para o novo conhecimento, também busca 

reinventar os princípios metodológicos ou conceitos já produzidos na investigação 

ocidental do hemisfério Norte. Por isso, Kleiman defende a Linguística Aplicada Crítica 

em associação a uma metodologia de intervenção a fim de quebrar o paradigma do 

conhecimento acadêmico para surgir um currículo que facilite “a apropriação desses 

saberes por grupos na periferia dos centros hegemônicos e, por outro, a legitimação dos 

saberes produzidos por esses grupos” (p. 41-42). Em consonância, Rajagopalan (2006, 

p.163) também defende a Linguística Crítica como forma de pesquisar a linguagem, 

pois toda “atividade linguística é uma prática social”. Sendo assim, qualquer 



24 
 
investigação sobre a linguagem que se efetue de forma isolada, dissociada das 

condições sociais em que ela é empregada, torna-se um objeto irreal. O autor 

Pennycook (2006, p. 67) também está a favor de uma Linguística Aplicada Crítica por 

compreendê-la como “uma abordagem mutável e dinâmica para as questões em 

contextos múltiplos, em vez de como um método, uma série de técnicas, ou um corpo 

fixo de conhecimento”. Por isso, o autor intitula a Linguística Aplicada Crítica como 

“antidisciplina ou conhecimento transgressivo” (p. 67). Em outras palavras, é uma 

forma de produzir conhecimento e uma prática problematizadora, isto é, há interface 

entre pesquisa e práxis. Ainda para o autor, a LAC não é apenas um acréscimo à LA, a 

primeira contempla novas questões de pesquisa, como identidade, ética, sexualidade, 

desigualdade e reprodução de alteridade.  Por isso, a necessidade do linguista aplicado 

ser crítico6 e fazer um trabalho crítico para lidar com tais questões. Já para Moita Lopes 

(2006) é preciso refletir sobre uma LA que dialogue com as teorias que estão 

atravessando as ciências sociais e humanas. O autor, então, chama essa dinâmica de LA 

mestiça de natureza interdisciplinar/transdisciplinar.   

A LA contemporânea preocupa-se com os problemas de uso da linguagem situados nas 

práticas sociais dos indivíduos. Assim, ela é definida como “uma área de investigação 

interdisciplinar que se centra na resolução de problemas da prática de uso da linguagem 

dentro e fora da sala de aula” (MOITA LOPES, 1996, p. 3). Em relação a isso, 

Rajagopalan (2006) evidencia que os linguistas aplicados estão formando o consenso de 

que a LA é para intervir nos problemas linguísticos encontrados de forma a teorizar a 

linguagem e não buscar na Linguística Teórica possíveis soluções.  

Como a LA almeja fazer pesquisa que contemplem as questões do mundo 

contemporâneo, ela ainda precisa quebrar o modelo de produção do conhecimento na 

universidade, visto que a academia ainda possui uma estrutura hierarquizada que 

dificulta a aceitação do novo. Conforme Kleiman (2013), quando os programas de 

graduação desejam abrir portas para novas teorias do conhecimento, enfrentam grandes 

dificuldades. Por isso, a autora argumenta que: 

                                                 
6 O termo crítico para Pennycook (2006, p.67) é definido com quatro significados, a saber: “crítico no 
sentido desenvolver distância crítica e objetividade; crítico no sentido de ser relevante socialmente; crítico 
seguindo a tradição neomarxista de pesquisa; e crítico como uma prática pós-moderna problematizadora”. 
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No que tange à pesquisa nessas instituições, a transdisciplinaridade dos 
Estudos Culturais, ou da Linguística Aplicada, por exemplo, não tem 
acolhida nos órgãos de fomento à pesquisa e, assim, quem se aventura pelas 
complexas vias do diálogo interdisciplinar corre o risco de ver seus projetos 
sem financiamento porque não se enquadram rígida e perfeitamente em 
nenhuma das disciplinas que poderiam contribuir para melhor analisar e 
entender o problema de pesquisa (KLEIMAN, 2013, p. 56). 

Segundo a autora, apesar da complexidade dos problemas enfrentados, quando as 

academias quebram o padrão imposto, optando por um currículo que não segue a 

tradição científica, o problema se resolve. Apesar disso, não será fácil o diálogo entre o 

saber produzido dentro da universidade com o saber produzido fora dela, principalmente 

com a epistemologia de fronteira.   

Em relação ao percurso da pesquisa em LA, Cavalcanti (1986) argumenta que é parte de 

um objeto específico envolvendo o uso da linguagem, buscando em outras áreas do 

conhecimento teorias que possam embasar o estudo sobre o objeto escolhido, voltando 

seu olhar para as práticas sociais dos atores envolvidos e propõe encaminhamentos na 

forma de sugestões. Kleiman (2013, p. 41) salienta que a pesquisa em LA, no Brasil, 

tem seguido por um caminho que busca a descolonialidade da produção do 

conhecimento na universidade na “formulação de problemas de pesquisa e participação 

social”, pois o pensamento descolonial problematiza o saber como modo de poder. Com 

isso, o pensamento descolonial almeja quebrar o paradigma dentro das academias, isto 

é, tornar o conhecimento acessível às classes não privilegiadas dentro das universidades, 

dando representatividade a elas. E a linguagem assume papel importante nesse processo, 

pois ela pode ser compreendida como instrumento de liberdade para lutar contra os 

preconceitos, as desigualdades sociais e linguísticas, criar possibilidades, 

questionamentos, apresentar novas ideologias etc. 

A Linguística Aplicada Contemporânea poderá contribuir de forma significativa com o 

ensino de Língua Portuguesa, já que, segundo Moita Lopes (2006), a LA não busca 

soluções ou resolve problemas de usos da linguagem, mas, sim, problematiza ou dá 

inteligibilidade às questões linguísticas que defronta ou constrói. Desse modo, o 

professor poderá buscar auxílio nos trabalhos na área da LA que envolvem os usos da 

linguagem para refletir sobre o ensino, principalmente da escrita, pois, assim, poderá 

compreender com mais clareza os problemas da produção textual dos alunos, a 

relevância do contexto social em que vivem e as influências dele na escrita, uma vez 
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que esta se transforma ao longo dos anos devido às mudanças ocorridas no mundo etc. 

É necessário aprender a entender e a considerar as práticas discursivas dos alunos e 

compreender o aluno como sujeito social porque, muitas vezes, as práticas 

comunicativas, propostas pela escola, nem sempre condizem com a realidade dos 

alunos.  

Para acompanhar as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade devido à globalização, 

principalmente nos usos da língua, o professor precisa estar atento à diversidade 

cultural, social e linguística para compreender os sujeitos, ou seja, ter uma “visão 

ampliada de educação linguística” (CAVALCANTI, 2013, p. 212). Não basta apenas o 

professor ou o futuro docente terem o domínio do conteúdo linguístico, eles precisam ir 

além. Entretanto, para haver transformação no olhar do professor, Cavalcanti argumenta 

que irá demandar: 

Uma sofisticação que depende de estudo e dedicação para poder ser sensível 
aos alunos e a sua produção linguística. E essa sofisticação inclui também a 
predisposição para aprender com as novas gerações, o estar pronto para a 
observação constante do que acontece ao redor, seja em relação ao modo de 
falar das pessoas, seja em relação às atitudes preconceituosas que precisam 
ser apontadas/problematizadas e/ou trabalhadas. Inclui ainda o observar o 
próprio discurso para pinçar seus próprios preconceitos e atitudes 
condescendentes. Para isso, o(a) professor(a) precisa saber muito mais do que 
aquilo que vai ensinar e precisa vivenciar o que ensina (CAVALCANTI, 
2013, p. 215). 

Entende-se que o professor precisa estar atento ao que se passa ao seu redor, 

principalmente em relação à linguagem. Para isso, ele deve ter um olhar refinado capaz 

de captar os detalhes de mudança presentes no dia a dia. Isso não é uma tarefa fácil, mas 

possível. Além disso, ele deve ser flexível para aprender com as pessoas comuns, pois 

elas têm muitas informações importantes que contribuem com os estudos dos usos da 

língua. Logo, para o docente poder acompanhar as transformações ocorridas no mundo 

contemporâneo, ele precisa não só estar em constante formação profissional como 

também buscar adequar o ensino de Língua Portuguesa à realidade que o cerca e 

valorizar as práticas linguísticas de seus alunos. Em relação à sofisticação, Cavalcanti 

(2013)  relata que a complexidade da sofisticação está atrelada à ideia de 

intercompreensão, isto é, entre línguas. A autora defende que há comunicação entre os 

interlocutores em uma interação e não entre um par, em que um sabe mais que o outro 
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em se tratando de uso da língua. Dessa forma, a intercompreensão7 está relacionada a 

saber lidar com a diversidade linguística do outro. A proposta da autora é fazer com que 

as pessoas não optem mais pelo monolinguismo (no caso do Brasil, a língua padrão) não 

seja uma regra, mas uma opção entre todas as outras formas de comunicação inclusive 

entre aquelas não privilegiadas. Sabe-se sempre haverá aqueles professores 

conservadores resistentes ao novo, principalmente em se tratando de língua. Hooks 

(2013, p. 30) volta seu olhar para os professores conservadores e alega que eles são 

profissionais que oprimem o aluno, que não dão voz a ele e não são “comprometidos 

com práticas pedagógicas progressistas”. Por isso, Cavalcanti (2013, p. 212) defende 

“uma educação linguística, na formação do professor de línguas, que vá além do 

conhecimento sobre a língua alvo de ensino”, pois, desse modo, haverá professores de 

Língua Portuguesa capazes de proporcionar um ensino diferenciado do tradicional e 

levando em consideração que as línguas são mutáveis e variam no tempo e no espaço 

onde ocorrem. Hooks (2013, p. 28) ainda argumenta que os professores que optarem 

pela inovação devem “ter o compromisso ativo com um processo de autoatualização que 

promova seu próprio bem-estar. Só assim poderão ensinar de modo a fortalecer e 

capacitar os alunos”. Autoatualização para a autora está relacionada à união da mente, 

corpo e espírito, ou seja, o professor não pode entrar em sala de aula para ensinar com o 

pensamento separado do corpo. Ele é um conjunto importante para que a educação 

libertadora seja praticada.   

Hoje, o ensino na escola exige do professor uma prática pedagógica flexível e reflexiva, 

pois não se pode mais ficar preso ao ensino tradicional no qual o professor é o único 

detentor do saber e o aluno um mero recebedor de informações. Sendo assim, a 

educação precisa ser um caminho para a liberdade e, por isso, Hooks (2013, p. 25) 

afirma que “a educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer 

um pode aprender”. A autora quer mostrar que trabalhar em sala de aula com uma 

abordagem que despreze os saberes dos alunos ou que aja como se eles estivessem ali 

apenas para receberem informações é equivocada, pois a valorização da expressão deles 

é fundamental. Com isso, a autora convida a fazer o que a Linguística Aplicada propõe: 

transgredir. Isso significa ensinar os usos da língua de forma a extrapolar o ambiente da 

                                                 
7 “Vejo a intercompreensão como uma competência que pode ser desenvolvida através de práticas 
translíngues” (CAVALCANTI, 2013, p. 216). 
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sala de aula, isto é, não pensar apenas em normas gramaticais e na ortografia, mas, sim, 

colocar o aluno em contato com a diversidade de usos da linguagem para aprender a 

refletir sobre ela, saber utilizá-la em diversos contextos, trabalhar a interação da língua 

de forma significativa, dar oportunidade aos alunos para expressarem suas opiniões e 

manifestar seus sentimentos em relação aos usos da língua, torná-los participantes 

ativos em sala de aula, desenvolver a consciência crítica etc. Rajagopalan (2003, p.111) 

defende que o professor seja um educador crítico, pois a ele “cabe à tarefa de estimular 

a visão crítica dos alunos, de implantar uma postura crítica, de constante 

questionamento das certezas que, com o passar do tempo, adquirem a aura e a 

intocabilidade dos dogmas”. O desenvolvimento da consciência crítica dos alunos é de 

extrema importância, uma vez que é por meio da linguagem que se manifestam as ações 

e as falas. Por isso, o ensino de Língua Portuguesa deve proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para saberem ler, escrever, 

ouvir e falar em uma sociedade que se transforma rapidamente e vive em meio a 

diferentes linguagens.   

Além da Linguística Aplicada, que serve de instrumento para auxiliar os professores na 

melhoria do ensino de Língua Portuguesa e, principalmente, do ensino de escrita, a 

Linguística Textual tem muito a contribuir, uma vez que seu objeto de estudo, o texto, 

atinge “(...) tanto da produção como da compreensão de textos orais e escritos” 

(MARCUSCHI, 2008, p.73). Isso quer dizer que o texto é explicado em sua globalidade 

(produção/recepção/reprodução),  facilitando a reflexão sobre o processo de escrita, pois 

um produtor, ao escrever, precisa levar em consideração alguns fatores fundamentais 

para que seu texto seja compreendido e tenha sentido, além é claro, de conhecer o que é 

texto. Em concordância, Koch (1997, p. 70) afirma que a “Linguística Textual se propõe 

como tarefa investigar a constituição, o funcionamento, a produção e a compreensão dos 

textos”. Por meio de seus estudos, a LT tem fornecido importantes contribuições para a 

produção, recepção e interpretação dos textos. Em virtude disso, ela “pode trazer ao 

aperfeiçoamento do ensino de Língua Portuguesa na escola média” (KOCH, 1999, 

p.19).  
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A Linguística Textual8 surgiu na década de 1960 como uma ramificação da Linguística. 

No início, ela tinha como foco a teoria da frase. A partir daí, desenvolveu-se 

aperfeiçoando seus estudos em várias direções. Em um dado momento, partiu da ideia 

básica de que o texto é “uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase” 

(MARCUSCHI, 2012, p.16). Então, os estudiosos foram percebendo que a gramática de 

texto não era suficiente para dar conta das questões do texto. Nessa perspectiva, Koch 

argumenta que: 

Por considerar-se o texto muito mais que uma simples soma de frases, 
postula-se que a compreensão e a produção de textos depende de uma 
capacidade específica dos falantes – a competência textual – que lhes 
permite, por exemplo, distinguir um texto coerente de um aglomerado 
aleatório de palavras e/ou sentenças, bem como parafrasear um texto, 
perceber se está completo ou não, resumi-lo, atribuir-lhe um título ou 
produzir um texto a partir de um título dado (KOCH, 1997, p. 69). 

Assim como a autora, outros estudiosos perceberam que o texto não é um amontoado de 

frases ou palavras, pois, para o falante produzi-lo ou compreendê-lo, ou seja, para saber 

distinguir um texto organizado e coerente daquele que não é, é preciso ir além do 

entendimento da sentença, ou melhor, ele precisa ter a competência textual 

desenvolvida. A partir de então, os estudos sobre o texto foram evoluindo e passaram a 

considerar o contexto um elemento importante para ajudar na construção de sentido do 

texto.  

Na década de 1980, os estudos da LT ampliaram-se para a coerência e a coesão, dando 

um novo enfoque para o conceito de coerência, ou seja, ela não era mais vista como 

uma qualidade do texto em si, e sim como “um fenômeno mais amplo: a coerência se 

constrói, em dada situação de interação, entre o texto e seus usuários, em função da 

atuação de uma complexa rede de fatores, de ordem linguística, sociocognitiva e 

interaciona” (KOCH, 1997, p. 74). Além disso, a questão da tipologia textual passou a 

ser investigada sob o enfoque dos gêneros textuais.   

A LT já não era vista como uma ramificação da Linguística, pois a segunda não toma o 

texto como objeto de estudo. Dessa forma, “a Linguística do Texto, hoje, atingiu a 

maturidade, visto que se encontra, atualmente, na faixa dos 30” (KOCH, 1997, p. 67). 

                                                 
8 “Sob um ponto de vista mais técnico, a LT pode ser definida como o estudo das operações linguísticas, 
discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e processamento de textos 
escritos ou orais em contextos naturais de uso” (MARCUSCHI, 2008, p.73). 
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Vários teóricos foram surgindo e, com eles, a Linguística Textual foi evoluindo em suas 

teorias. Sendo assim, Marcuschi afirma que se podem perceber três avanços: 

Inicialmente a pesquisa atém-se aos estudos das relações interfrasais e 
transfrasais; num segundo momento, surge a gramática textual, demonstrando 
que o falante é dotado de uma competência linguística que lhe permite 
reconhecer e produzir textos coerentes; no terceiro momento, surge a 
linguística do texto, propriamente dita, preocupada com os fatores de 
produção, recepção e interpretação de textos (MARCUSCHI, 2012, p. 12). 

Dessa maneira, entende-se que o falante se comunica por meio de textos, seja longo ou 

curto. Por isso a necessidade de evoluir os estudos sobre o texto, isto é, da frase para o 

texto.   

No Brasil, em 1980, o autor Marcuschi foi fundamental nos estudos sobre a Linguística 

do Texto com a obra “Linguística do texto: o que é e como se faz”. Junto com ela veio 

uma reflexão seguida de mudança no processo de ensinar e aprender língua, pois, antes, 

o foco era no ensino da gramática tradicional. Se o aluno soubesse utilizar as regras da 

gramática, entendia-se que ele saberia escrever.  

Assim como Marcuschi, a autora Koch volta sua atenção para os estudos do texto. Em 

seu artigo “Linguística Textual: retrospecto e perspectivas”, a autora abordou os 

principais momentos na evolução da LT, que surgiu na Alemanha, os principais 

desenvolvimentos no seu interior e sua evolução a partir dos anos 80. Para Koch (1997), 

os autores que mais influenciaram o desenvolvimento da LT são: Roland Harweg, 

Harald Weinrich, Wunderlich, Siegfried J. Schmidt, Elisabeth Gulich, Beaugrande & 

Dressler e Teun A. Van Dijk. A partir da retrospectiva que a autora fez da LT, ela 

afirma que: 

Desde seu aparecimento até hoje, a Linguística Textual percorreu um longo 
caminho, ampliando a cada passo seu espectro de preocupações. De uma 
simples análise transfrástica, logo acompanhada das tentativas de 
elaboração de gramáticas textuais, passou a ter como centro de preocupação 
não apenas o texto em si, mas também todo o contexto – no sentido mais 
amplo do termo (situacional, sociocognitivo e cultural) – e a interferência 
deste na constituição, no funcionamento e, de modo especial, no 
processamento estratégico-interacional dos textos, vistos como a forma 
básica de interação por meio da linguagem (KOCH, 1997, p.75).  

 A partir daí, a LT parte do pressuposto de que “a língua não funciona nem se dá em 

unidades isoladas, tais como os fonemas, os morfemas, as palavras ou as frases soltas. 

Mas sim em unidades de sentido chamadas texto, sejam elas textos orais ou escritos” 

(MARCUSCHI, 2008, p.73). Devido a isso, foi possível mostrar que para produzir um 
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texto com sentido é preciso que o produtor entenda o que é um texto e observe os sete 

critérios da textualidade descritos por Koch (2009) com base nos estudos de 

Beaugrande e Dressler: coesão textual, coerência, situacionalidade, informatividade, 

intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade.  

Em relação aos critérios definidores das propriedades de um texto, considera-se que a 

teoria textual é heurística e isso equivale a “propor que sejam indicativos e sugestivos 

para permitir a produção e a compreensão, mas não regras rígidas e formais como 

condições necessárias e suficientes para a boa-formação textual” (MARCUSCHI, 2008, 

p.74). 

O texto recebeu várias definições conforme os avanços nos estudos dos teóricos da 

Linguística Textual. Dentro da perspectiva de que o texto é uma forma de interação 

comunicativa, sendo relevante não só o texto em si, mas também outros fatores, como o 

contexto. Koch define o texto como 

uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e 
ordenados pelos falantes, durante a atividade verbal, de modo a permitir aos 
parceiros, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, 
em decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, 
como também a interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais 
(KOCH, 1992 apud KOCH, 1997, p.75). 

O falante, em uma situação comunicativa com o outro, selecionará os elementos 

linguísticos necessários para que haja compreensão entre as partes. Durante a interação, 

a construção de sentido do texto vai formando-se por meio do balanceamento do que 

será dito explicitamente e do que poderá ficar implícito. Por isso, não basta apenas a 

compreensão do sentido, mas também que os participantes tenham seus contextos 

cognitivos9 parcialmente parecidos. 

Em concordância com Koch, Marcuschi entende que todo falante se comunica por meio 

de textos, então, o autor conceitua o texto como “o resultado das operações 

comunicativas e processos linguísticos em situações comunicativas” (MARCUSCHI, 

2012, p. 30). Ainda para o autor, alguns aspectos são relevantes na produção, construção 

e recepção dos textos, como as categorias10 textuais que são divididas em quatro blocos 

                                                 
9 “Em outras palavras, seus conhecimentos – linguístico, enciclopédico, episódico, procedural, macro – e 
superestrutural (ou esquemático) e interacional” (KOCH, 1999, p. 16). 
10 “Tomo o termo categoria como sinônimo de classes de aspectos, de maneira que as categorias 
propostas são de natureza funcional. Neste sentido, essas categorias são conceitos subordinadores que 
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gerais com subdivisões específicas, a saber: fatores de contextualização, fatores de 

conexão sequencial (coesão), fatores de conexão conceitual-cognitiva (coerência) e os 

fatores de conexão de ações (pragmática).  

Para esclarecer cada categoria que Marcuschi (2012, p. 36) intitula de categorias 

funcionais, isto é, “o texto vai cumprindo como entidade atual concreta e situacional e 

não como sistema abstrato”, segue uma breve explicação: 

A – Fatores de contextualização são aqueles que ajudam o leitor a situar-se durante a 

leitura de um texto. Eles se dividem em contextualizadores e perspectivos. O primeiro  

refere-se à assinatura, localização, data e elementos gráficos representados em um texto. 

O segundo, ao título, início e autor, com a função gerar expectativas no leitor e auxiliar 

na interpretação; 

B – Fatores de conexão sequencial (coesão) são aqueles que orientam a conexão 

sequencial. Um dos princípios da textualidade, os fatores da coesão são responsáveis 

pela estruturação da sequência superficial do texto. Por isso, ela se encontra no nível 

microtextual; 

C – Fatores de conexão conceitual-cognitiva (coerência) são aqueles relativos ao “nível 

da conexão conceitual e da estruturação do sentido, manifestando-se em grande parte, 

macrotextualmente” (MARCUSCHI, 2012, p.75). A coerência textual permite a análise 

mais profunda do texto, além de garantir a continuidade de sentido no decorrer dele; 

D – Fatores de conexão de ações (pragmática) referem-se aos critérios de textualidade 

que garantem que um texto seja considerado um texto e não um amontoado de frases. 

Os critérios são: intencionalidade, informatividade, situacionalidade, aceitabilidade e 

intertextualidade.   

Os critérios da textualidade são importantes para garantir a unidade de sentido de um 

texto. Mesmo assim, Marcuschi (2008, p. 93) argumenta que eles precisam de “algumas 

ressalvas” por alguns motivos, tais como: não devem ser divididos de forma categórica, 

porque alguns são repetitivos e “se recobrem”; não se deve entender o texto somente 

com o olhar voltado para o código e para a forma e os critérios não podem ser 

                                                                                                                                               
distinguem, descrevem e distribuem funções textuais por parte dos fatores tanto de natureza linguística 
como extralinguística” (MARCUSCHI, 2012, p. 36). 
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considerados uma espécie de fórmula para a boa formação do texto, visto que o texto é 

uma realização linguística intitulada pelo autor como evento comunicativo e não atende 

condições somente formais. Em virtude disso, o autor considera o texto como “uma 

proposta de sentido e ele só se completa com a participação do seu leitor/ouvinte”.   

Ainda para o autor, em uma produção textual, nem sempre há apenas fenômenos 

linguísticos, mas também elementos não linguísticos que interagem para produzir 

efeitos de sentidos conforme a intenção de quem o produz.  

Há vários elementos que auxiliam o texto na construção do sentido. Por isso, o uso de 

determinados recursos linguísticos selecionados pelo usuário da língua são importantes. 

Entre as estratégias essenciais de organização do texto, Koch (1999) menciona as 

seguintes:  

A – Coesão – somente ela não dá conta da construção de sentido do texto. Embora, em 

alguns textos, a coesão remissiva e a coesão sequencial auxiliem, dando maior 

legibilidade para a construção da coerência; 

B – Organização da informação e de estruturação textual – a informação, no texto, é 

distribuída no dado e no novo. A partir da informação dada cria-se a nova. A retomada 

da informação já fornecida é feita pela remissão que vai formando os elos coesivos, que 

são importantes na organização textual, contribuindo para a construção do sentido. 

Dessa forma, a informação dada trabalha com a progressão textual; 

C – Formulação textual – o falante, para facilitar a compreensão do interlocutor 

durante a interação comunicativa, recorre a estratégias das mais variadas possíveis, 

como repetições, parafraseamentos, correções e entre outras; 

D – Intertextualidade – para não comprometer a compreensão da comunicação que se 

utiliza da intertextualidade, é preciso deixar claro para o interlocutor a quem se remete; 

E – Marcação do tópico discursivo – é uma estratégia importante que serve para 

auxiliar o interlocutor a ativar ou construir o contexto ao qual se refere a situação 

comunicativa; 

F – Argumentativa – inúmeras são as estratégias argumentativas que podem ser 

utilizadas pelo produtor de texto. Cada uma será selecionada conforme a necessidade da 

fala.   
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A construção de sentido de um texto se dá a partir dele, no desenvolvimento da 

interação verbal. Por isso, Koch ressalta que as estratégias de organização textual, 

conforme mencionado anteriormente, são importantes para formar um e não o sentido, 

sendo adequado ao contexto em que ocorre.    

A partir dos fatores apresentados, compreende-se que, na produção escrita de um texto, 

as frases ou as palavras não podem funcionar isoladamente, elas precisam se relacionar 

para formar o sentido e a compreensão do texto. E, como qualquer ato de fala é por 

meio de textos orais ou escritos, pode-se dizer que o texto é um mediador entre os 

interlocutores em uma situação comunicativa. Por isso, ao escrever, é necessário 

considerar o destinatário.  

Uma das dificuldades do aluno no momento da produção textual é determinar um 

destinatário, visto que ele sempre pensa no professor como o único a ler seu texto. 

Conforme Antunes (2003), a escrita torna-se tarefa difícil e ineficaz por escrever sem 

saber para quem, por não ter interação com outra pessoa. Dessa forma, o produtor do 

texto usa a improvisação apenas para cumprir uma tarefa que lhe é imposta, sem se 

preocupar com o que dizer e como fazer.  

De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (1997), para 

dizer algo a alguém, uma pessoa precisa ter o que dizer. Isso só é possível a partir do 

conhecimento de mundo que ela constrói ao longo dos anos. Tal documento ainda 

ressalta que, por meio da interação linguística, as pessoas são capazes de construir 

novos modos de compreender o mundo que lhes rodeia.  

Em relação à produção de texto na escola, Geraldi afirma que: 

Antes de mais nada, é preciso lembrar que a produção de textos na escola 
foge totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o 
professor (único leitor, quando lê os textos). A situação de emprego da língua 
é, pois, artificial. Afinal, qual a graça em escrever um texto que não será lido 
por ninguém ou que será lido apenas por uma pessoa (que por sinal corrigirá 
o texto e dará nota para ele) (GERALDI, 2012, p. 65). 

Por isso, o autor faz uma crítica ao ensino da Língua Portuguesa, pois ocorre um ensino 

de atividade linguística artificial11, isto é, apesar de haver interlocução na sala de aula, 

                                                 
11Geraldi (2012, p.89-90) afirma que “a artificialidade pode ser comprovada da seguinte forma: na escola 
não se escrevem textos, produzem-se redações. Estas nada mais é mais do que a simulação do uso da 
língua escrita”.  
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aponta que há um falseamento, ou melhor, o professor e a escola ensinam; enquanto, o 

aluno aprende (se puder). Isso precisa ser mudado, pois compromete e dificulta a 

aprendizagem de uma língua na escola. O aluno deverá assumir a posição do “eu-aluno” 

e não do “tu-aluno”12, assim não se anulará como sujeito.  

Nesse sentido, a LT assume um papel fundamental para o ensino de produção de texto 

na escola “pelo fato de o texto ativar estratégias, expectativas, conhecimentos 

linguísticos e não linguísticos” (MARCUSCHI, 2008, p.75). 

Portanto, tanto a Linguística Aplicada quanto a Linguística Textual muito têm a 

contribuir para o ensino-aprendizagem da língua materna em sala de aula, pois o 

professor que se abre às novas descobertas sempre refletirá sobre sua prática pedagógica 

no intuito de melhorá-la. Poderá também buscar meios teórico-metodológicos para 

auxiliá-lo em novas formas eficazes de ensinar. Dessa maneira, os estudos da LA e da 

LT poderão servir de instrumentos para levar o professor a: i) compreender a escrita e a 

fala dos alunos; ii) valorizá-los em seus dizeres; iii) levar em consideração o contexto 

sociocultural em que eles estão inseridos (afinal, isso refletirá de alguma forma na 

língua escrita ou falada); iv) ensinar tanto a leitura quanto a produção de textos 

inserindo os alunos em situações reais de comunicação; v) levá-los a perceber que a 

construção de sentido de um texto envolve vários fatores; vi) fazê-los entender que a 

escrita é um processo, por isso precisa ser planejada, escrita e reescrita. Enfim, o 

professor será o mediador entre o conhecimento e a aprendizagem do aluno.  

 

2.2. O Ensino de Língua Portuguesa 

 

Desde os anos 80, o ensino de Língua Portuguesa vem sendo discutido visando à sua 

melhoria dentro das escolas, pois uma das maiores dificuldades enfrentada, até hoje, é 

ensinar o aluno a ler e a escrever de forma competente. Prova disso são os dados 

                                                 
12 “Quando o tu-aluno produz linguisticamente, tem sua fala tão marcada pelo eu-professor-escola que sua 
voz não é voz que fala, mas voz que devolve, reproduz a fala do eu-professor-escola” (GERALDI, 2012, 
p. 89). 
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apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística13 em relação ao 

analfabetismo que ainda persiste no país. Apesar de a taxa ter caído, em 2017, para 7% 

referente à população com 15 anos de idade ou mais, a expectativa de 6,5%, estipulada 

pelo Plano Nacional de Educação (PNE), não foi atingida. Isto demonstra a necessidade 

de reflexão e pesquisa sobre o porquê de as pessoas ainda não aprenderem a ler e a 

escrever na idade adequada. Portanto, para o PCNLP (1997), a escola tem dificuldade 

de ensinar o aluno a ler e a escrever principalmente nas séries iniciais. Isso ocorre 

porque há dificuldade tanto em alfabetizar quanto garantir o uso eficaz da linguagem.  

Ainda hoje há preocupação por parte de pesquisadores e estudiosos da língua com a 

forma de ensinar a língua portuguesa na escola. É uma preocupação que já ultrapassou 

os muros das universidades e está se tornando uma preocupação do domínio comum. 

Desse modo, Antunes afirma que: 

Embora não se possa generalizá-la, já está na boca de muitos a crítica de que 
a escola não estimula a formação de leitores, não deixa os alunos capazes de 
ler e entender manuais, relatórios, códigos, instruções, poemas, crônicas, 
resumos, gráficos, tabelas, artigos, editoriais e muitos outros materiais 
escritos. Também não deixa os alunos capazes de produzir por escrito esses 
materiais. Ou seja, tem uma pedra no meio do caminho da aula de português. 
E a trajetória não se faz... (ANTUNES, 2003, p.15). 

É fato que os impasses ainda persistem no ensino em sala de aula. Eles precisam ser 

superados para que a escola ofereça ao aluno um ensino de qualidade e que faça sentido 

para ele. Em relação a isso, pode-se afirmar que: 

O professor precisa, como profissional da educação, criar dispositivos com 
fundamentação teórica para que consiga vislumbrar, para além das 
aparências, a assimilação, as falhas, os pontos que precisam de reforço etc. 
Ele saberá transformar suas experiências em meio eficiente de diagnóstico 
linguístico, que norteará as estratégias de ação para um bom trabalho 
(RIOLFI et al., 2010, p.15). 

Isso não isenta o trabalho do professor de lidar com alunos com dificuldades do âmbito 

cognitivo, familiar, social ou cultural. Conforme Riolfi et al. (2010), o importante é o 

trabalho do professor realizar-se em um espaço real, onde tais conflitos sempre 

existirão, e que o docente perceba, por meio do diagnóstico, as dificuldades de cada 

aluno. Além disso, é essencial que o cotidiano da escola seja organizado com base na 

análise da produção da oralidade, da escrita e da leitura, contemplando a reflexão sobre 

                                                 
13 “A meta de garantir que 85% dos alunos do ensino médio estejam na idade esperada para a etapa 
também não foi alcançada. Em 2017, apenas 68,4% dos estudantes estavam na etapa esperada para a 
idade, mostrando pouca variação em relação a 2016, 68%” (NETO, 2018, p. s/nº). 
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o uso da língua. Sendo assim, o fundamental é adequar a metodologia de ensino com 

base na singularidade de cada aluno.  

Devido às dificuldades com o ensino de Língua Portuguesa foram criados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para orientar os professores da área na 

elaboração de propostas pedagógicas, na reflexão sobre a prática e na análise do 

material didático, entre outros aspectos. Esse documento visa também à preparação do 

aluno de forma reflexiva-crítica-participativa na sociedade, ou seja, preparar o aluno 

para atuar como cidadão. Em relação ao ensino da língua materna, espera-se que o aluno 

seja capaz de refletir sobre o uso da língua nas mais diversas situações e que saiba 

utilizá-la, tanto a moralidade oral quanto a escrita, de forma proficiente. 

Conforme Riolfi et al. (2010), os professores de Língua Portuguesa precisam refletir 

sobre suas ações pedagógicas. Na escola atual, há pouca reflexão sobre os modelos de 

ensino empregados. Por isso, os docentes necessitam manter vigilância dos seus 

resultados em relação ao modo como ensinam e não perder de vista os elementos 

importantes ao ensino de Língua Portuguesa. Além disso, há outras falhas no ensino da 

língua materna, por isso “(...) a necessidade da reestruturação do ensino de Língua 

Portuguesa, com o objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da 

leitura e da escrita” (PCNLP, 1997, p.19). Para Antunes (2003), os professores precisam 

rever e reorientar sua prática de ensino de língua, pois não podemos mais aceitar uma 

escola que não alfabetiza ou, se alfabetiza, não forma leitores competentes nem pessoas 

capazes de expressarem-se por escrito com coerência e coesão, ou seja, não assumem a 

palavra. 

Sabe-se que, na escola brasileira, durante muito tempo, o foco de ensino era voltado 

para o uso da língua padrão. Isso quer dizer que, privilegiava-se o uso das regras 

gramaticais, ou seja, se o aluno soubesse utilizar as normas da gramática, entendia-se 

que ele sabia escrever. Herreira (2000, p.61) afirma que “a gramática normativa ainda 

reina nas aulas de Língua Portuguesa, como se essas regras fossem pré-requisitos para 

formar no estudante a capacidade de comunicar-se através da língua materna”. Em 

contrapartida, Azeredo (2018) argumenta que é importante que a pessoa conheça e 

tenha o domínio teórico e analítico da língua, visto que não tem como usar um objeto 

sem conhecê-lo. No entanto, isso não quer dizer que o autor defenda a ideia de ensinar 
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apenas gramática nas aulas de Língua Portuguesa. Ele é contra a ideia compartilhada 

por muitos linguistas e educadores de que uma aprendizagem prática de análise 

gramatical não tem influência no desenvolvimento da competência linguística do 

estudante. Discorda também do fato de pensarem que a leitura e a escrita são 

habilidades aprendidas sem teorização, somente com a prática. Para o autor, é sedutora a 

ideia de aprender sem teoria, ou seja, aprender com a prática, isso ocorre porque se 

confunde processo e produto em um modelo de aprendizagem.  Por isso, Azeredo 

afirma que: 

Quando alguém passa a entender como a língua se organiza para 
desempenhar suas funções, seguramente se torna muito mais apto a extrair 
significados de suas formas, seja como leitor, seja como enunciador. Dá-se, 
desse modo, um salto qualitativo no relacionamento do indivíduo com sua 
língua (AZEREDO, 2018, p.20). 

O ensino de língua portuguesa tem sido criticado por muitas vezes focar no ensino da 

metalinguagem. Em algumas escolas, o ensino de redação, de leitura e de gramática são 

separados. Na verdade, os três devem caminhar juntos, pois a linguagem se manifesta 

por meio dos textos e um ensino descontextualizado não prepara o aluno para ser um 

usuário competente da língua. Devido a isso, Antunes argumenta: 

Se o que predomina nas aulas de português continua sendo o estudo inócuo 
das nomenclaturas e classificações gramaticais, ir à escola e estudar 
português pode não ter muita importância, principalmente para quem precisa, 
de imediato, adquirir competências em leitura e em escrita de textos. Ou 
mesmo para quem precisa ter uma certa influência e desenvoltura no 
exercício mais formal da comunicação oral. Certamente, há alguém ou alguns 
que tiram proveito da manutenção desses padrões de ensino de língua – 
padrões que, na verdade, só despistam a atenção e embotam a criticidade das 
pessoas para perceberem o que, de fato, se pode fazer e se pode sofrer pelo 
domínio da palavra. Enquanto o professor de português fica apenas 
analisando se o sujeito é determinado ou indeterminado, por exemplo, os 
alunos ficam privados de tomar consciência de que ou eles se determinam a 
assumir o destino de suas vidas ou acabam todos, na verdade, sujeitos 
inexistentes (ANTUNES, 2003, p. 17). 

O ensino de Língua Portuguesa, muitas vezes, ocorre de forma descontextualizada, pois, 

além de privilegiar o ensino de gramática, foca apenas nas regras por meio de exercícios 

para os alunos memorizá-las. Isso não quer dizer que aprender a utilizar as normas 

gramaticais não seja importante, pois é fato que o ensino de língua materna precisa ter 

como base a reflexão sobre o uso da língua em diversos contextos. Porém é necessário 

pautar o ensino de Língua Portuguesa no uso da língua de forma que o aluno aprenda a 

pensar e refletir sobre a própria linguagem e, consequentemente,  realizar uma análise 
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linguística. Para isso ocorrer, é preciso um trabalho didático planejado que possibilite a 

reflexão sobre os recursos linguísticos utilizados e selecionado pelo autor do texto. 

 

2.3. Tipologia Textual: Dissertação 

 

Os tipos de textos existentes – narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e 

instrucional – são classificados conforme sua estrutura, finalidade e objetivo.  

Entre eles, a escola busca trabalhar o texto dissertativo pelo fato de ser cobrado na prova 

de Redação do Enem, em vestibular, em seleção de emprego e exigir do aluno uma 

postura crítica diante de um fato ocorrido em nossa sociedade.  

Para Platão e Fiorin (2006, p. 252), a dissertação é “tipo de texto que analisa, interpreta, 

explica e avalia os dados da realidade”. Já para Terra e Nicola (2001, p. 377), a 

dissertação é “um texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de 

vista, ou pelo questionamento acerca de um determinado assunto”. Ambos os conceitos 

sobre a dissertação giram em torno da reflexão crítica, ou seja, expor uma ideia de 

acordo com o ponto de vista de quem produz o texto.  

Para desenvolver bem suas ideias no texto dissertativo, o aluno precisa conhecer não só 

a estrutura como também sua característica, finalidade e objetivo, pois, segundo Coroa 

(2017), se ele apenas expuser a ideia ou interpretar o fato, o texto será dissertativo-

expositivo e, se apresentar a defesa de uma tese, tentando persuadir o leitor/ouvinte 

sobre algo, ele será classificado como dissertativo-argumentativo. 

Conforme Platão e Fiorin (2006), o texto dissertativo é:  

– temático, pois faz análise, comparações, classificações e avalia casos concretos e 

particulares de forma genérica; 

– apresenta mudanças de situação; 

– é organizado por meio de relações lógicas; 
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–  admite o tempo no presente com valor atemporal ou temporal, pretérito perfeito e o 

futuro do presente, pois expõe “verdades gerais válidas para muitos fatos particulares” 

(2006, p. 252).  

A estrutura do texto dissertativo, segundo Terra e Nicola, é: 

a) Introdução – em que se apresenta a ideia ou o ponto de vista que será 
defendido; 

b) Desenvolvimento ou argumentação – em que se desenvolve o ponto de 
vista para tentar convencer o leitor; para isso, deve-se usar uma sólida 
argumentação, citar exemplos, recorrer a opiniões de especialistas, fornecer 
dados etc; 

c) Conclusão – em que se dá um fecho ao texto, coerente com o 
desenvolvimento, com os argumentos apresentados (TERRA E NICOLA, 
2001, p. 377). 

Sabe-se que cada texto tem sua estrutura, finalidade e objetivo. Para escrever um texto 

dissertativo, não basta apenas ter domínio da estrutura, é preciso levar em consideração 

a linguagem utilizada, o sentido denotativo das palavras, as relações lógicas entre as 

orações, o uso da norma culta, a ordem direta das orações, o uso da terceira pessoa do 

singular e a defesa de ideias.  

Existem dois tipos de dissertação: a dissertação argumentativa e a dissertação 

expositiva. Na primeira, o sujeito escritor precisa defender uma opinião por meio de 

argumentos convincentes. A segunda é uma exposição de ideias, sem  a necessidade de 

convencer o leitor.  

Conforme Coroa (2017), as características que organizam os textos descritivos, 

narrativos e injuntivos são facilmente identificáveis. Entretanto, o mesmo não ocorre 

com o tipo dissertativo-argumentativo. Ainda para a autora, é recorrente a utilização do 

termo dissertativo para se referenciar ao texto expositivo ou argumentativo.  Por isso, 

ela argumenta que “nas práticas escolares é mais comum vermos o tipo dissertativo 

abranger tanto características do tipo expositivo quanto do argumentativo. No entanto, o 

rótulo dissertativo implica o apagamento dessa distinção” (2017, p. 67). Em virtude 

disso, o docente precisa ficar atento a qual tipo de texto realmente se quer trabalhar, 

deixando claro para o aluno a finalidade e o objetivo do texto, por exemplo, quando 

trabalha-se o texto dissertativo para preparar o aluno para a prova de Redação do Enem. 
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Contudo, é preciso lembrar que a dissertação do ENEM, apesar da mesma estrutura 

textual, é diferente. O texto dissertativo tem formatos e exigências diversas. 

Neste trabalho, a ênfase é dada ao texto dissertativo-argumentativo por ser o foco da 

pesquisa e o tipo de texto mais solicitado nas provas de Redação do ENEM justamente 

pela sua característica marcante, que é defender uma tese a respeito de um tema 

proposto valendo-se da persuasão14. Na opinião de Coroa (2017), ao nomear o texto 

dissertativo como dissertativo-argumentativo quando se quer defender uma posição por 

meio de argumentos convincentes, “as relações argumentativas são reconhecidas e 

devem ser explicitadas” (2017, p.67). 

O texto dissertativo-argumentativo aborda temas socialmente relevantes e apresenta 

uma estrutura rígida composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. A 

linguagem precisa ser a língua padrão, os argumentos devem ser apresentados com base 

em dados concretos ou plausíveis15, o texto deve ser coerente e coeso, respeitar aos 

direitos humanos, apresentar objetividade, fazer relações lógicas como causa e 

consequência, condição, exemplos, comparações etc.  

Os argumentos, que são a base do texto dissertativo-argumentativo, funcionam como 

um recurso linguístico importante para levar o interlocutor a aceitar o ponto de vista de 

quem escreve ou fala. Tem-se por argumento “todo procedimento linguístico que visa 

persuadir, a fazer o receptor aceitar o que lhe foi comunicado, a levá-lo a crer no que foi 

dito e a fazer o que foi proposto” (PLATÃO E FIORIN, 2006, p. 284). Eles podem 

aparecer no texto argumentativo de forma explícita ou implícita. Sejam eles claros ou 

não, servem para dar consistência ao texto, produzindo um efeito de verdade.  Assim, 

são vários os tipos de argumentos usados com a função de convencer. Conforme Platão 

e Fiorin (2006), os com mais destaques são: argumento de autoridade, argumento 

baseado no consenso, argumentos baseados em provas concretas, argumentos com base 

no raciocínio lógico e argumento da competência linguística. 

A seguir, cada argumento será explicado seguindo as concepções de Platão e Fiorin 

(2006).  

                                                 
14 Segundo Platão e Fiorin (2006, p. 284), “a persuasão é então o ato de levar o outro a aceitar o que está 
sendo dito, pois quando ele o fizer a comunicação será eficaz”. 
15 “Argumenta-se não só com aquilo que é necessariamente certo, mas também com o que é possível, 
provável, plausível” (PLATÃO E FIORIN, 2006, p. 284). 
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O argumento de autoridade é feito por meio de citações de autores renomados que 

abordem o assunto tratado no texto. Eles ajudam a criar uma imagem de que o produtor 

do texto conhece o assunto que aborda e, ao mesmo tempo, transmite a ideia de 

veracidade das informações. É importante frisar que uma citação mal interpretada, feita 

fragmentada ou sem relação com o tema, causará dano ao texto.  

O argumento baseado no consenso é aquele considerado aceito como verdadeiro, aceito 

universalmente, embora não seja comprovado cientificamente. Não se deve confundir 

tal argumento com o lugar-comum.  

Argumentos baseados em provas concretas baseiam-se na argumentação que tenha 

dados comprováveis, reais. Ao escrever, o produtor do texto dará sua opinião sobre o 

assunto tratado, seja ela de aprovação ou não, assim, para o argumento apresentado ter 

valor, ele precisará ser fundamentado em fatos comprobatórios.  

É preciso ter cuidado com as generalizações, como “esses argumentos que fazem apelo 

a uma totalidade indeterminada, pois basta um único caso em contrário, para derrubá-

los” (PLATÃO E FIORIN, 2006, p. 287). Desse modo, ao fazer generalização, é viável 

se apoiar em dados consistentes para se criar a impressão de que o texto aborda assuntos 

verídicos.  

Argumentos com base no raciocínio lógico são aqueles elaborados no texto para 

demonstrar causa e efeito do assunto tratado. Com tal recurso linguístico é preciso ficar 

atento para não criar problemas textuais como fuga ao tema, repetição de informações 

utilizando palavras diferentes e tomar como causa um fato que não pertença ao tema.  

Argumento da competência linguística é a utilização da norma culta da língua e seleção 

de vocabulário conforme a situação da comunicação, pois a forma de dizer transmite 

confiabilidade ou não.  

A Cartilha do participante do ENEM (2019) orienta o candidato que a prova de Redação 

exigirá a produção de um texto do tipo dissertativo-argumentativo sobre um “tema de 

ordem social, científica, cultural ou política” (2019, p. 5). Além disso, é preciso 

apresentar as cinco Competências Linguísticas listadas na Cartilha e apresentar a defesa 

de uma tese, amparada em argumentos capazes de persuadir o leitor, e na conclusão do 

texto, apresentando uma proposta de intervenção social para o problema apresentado.  
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O texto dissertativo é diferente do dissertativo-argumentativo pelo fato de o primeiro 

pode ser a base estrutural de outros textos. Ele tem por objetivo informar o 

leitor/ouvinte sobre um assunto, expondo pontos positivos e negativos. Já o segundo, 

tem características da dissertação, mas se difere por selecionar informações, opiniões, 

argumentos, analisar, refletir, comparar, criticar, discordar e organizar suas ideias por 

meio de argumentos capazes de persuadir o leitor/ouvinte. Além disso, a ideia geral 

sobre o tema proposto é apresentada por meio da tese que é desenvolvida ao longo do 

texto e finalizada com uma proposta de intervenção. Para elaborar um bom texto, tanto  

dissertativo quanto dissertativo-argumentativo, o sujeito escritor precisa ter 

conhecimento ou informações sobre o tema que será discutido, utilizar a língua culta 

padrão, selecionar o vocabulário conforme a situação etc. 

 

2.4. Redação Escolar no Ensino Médio 

 

Para orientar o trabalho do professor de Língua Portuguesa no Ensino Médio, criou-se 

em 1999, o Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio, PCNEM, que tem por 

objetivo promover um ensino-aprendizagem que ajude o aluno a prosseguir nos estudos 

e participar ativamente na sociedade. Por isso, ele almeja que o aluno desenvolva “um 

conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, 

sintetizar, argumentar, negociar significados, cooperar de forma que o aluno possa 

participar no mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos 

estudos” (PCNEM, 1999, p. 5).  

O documento propõe um ensino-aprendizado com foco na linguagem de forma 

transdisciplinar, e é essa a postura que o professor de língua materna deve adotar. A 

linguagem se manifesta de variadas formas na sociedade e o homem precisa saber se 

comunicar, interpretar, analisar e produzir de forma competente nas diversas práticas 

sociais de uso da linguagem. Destaca-se aqui o uso da língua escrita por ser o foco da 

pesquisa. 

Espera que o aluno ingresso no Ensino Médio tenha sua competência linguística 

desenvolvida no que diz respeito à leitura e à escrita. Entretanto, é fato que isso tem sido 

um problema. O PCNEM (1999), inclusive, argumenta que os alunos saem do Ensino 



44 
 
Fundamental com graves problemas de aprendizagens, principalmente com a língua 

escrita, sendo que, nessa etapa do ensino, ele deveria ter desenvolvido tal habilidade. É 

importante ressaltar que o aluno sabe escrever, entretanto, nem sempre ele consegue 

atender perfeitamente aquilo que a escola quer que ele escreva. 

A LDBEN/96 afirma, sobre o ensino e aprendizagem da língua materna no Ensino 

Médio, que esse segmento de ensino é a “etapa final da educação básica, essa fase de 

estudos pode ser compreendida como período de consolidação e aprofundamento de 

muitos dos conhecimentos construídos ao longo do ensino fundamental” 

(ORIENTAÇÕES CURRICULARES ENSINO MÉDIO, 2006, p.17). 

Por meio de pesquisas (CRUZ, 2005; HERREIRA, 2000; KOCHE, 2002; RIOLFI e 

IGREJA, 2010) confirma-se também a deficiência na escrita dos alunos em relação aos 

gêneros escolares.  

A disciplina de Língua Portuguesa tem por objetivo desenvolver as habilidades de 

leitura e de escrita dos discentes. “Todavia, o que deveria ser básico no processo de 

ensino e aprendizagem da língua materna se tornou um desafio aparentemente 

complexo para os educadores” (ROSSI, 2015, p.194). 

Como professora de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio, ouço, com 

frequência, muitas reclamações de professores de diversas disciplinas em relação aos 

problemas encontrados na escrita dos alunos principalmente com os argumentos de que 

os discentes não leem e não sabem escrever.  

É papel da disciplina de Língua Portuguesa promover um ensino e aprendizagem que 

propicie aos alunos o desenvolvimento ou aperfeiçoamento da competência linguística. 

Mas vale lembrar que o trabalho interdisciplinar é fundamental que eles tenham acesso 

a diferentes textos e linguagens para poderem conhecer e aprender sobre a língua(gem) 

sob diversos olhares, sendo o professor o mediador. É importante ressaltar que essa 

responsabilidade não é apenas do professor de Português, mas, sim, de todos os 

professores envolvidos no letramento do aluno. 

Conforme o Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (1998), ao produzir 

um texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a quem dizer, 
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como dizer.  Isso nem sempre está presente no texto do discente. Há quem diga que ele 

não sabe escrever porque não lê.  

Para Brito (2012), o resultado final dos textos escritos por estudantes mostra algo mais 

que falta de leitura ou má aquisição de conceitos, regras e técnicas. Ainda para o autor, 

não se deve apoiar em tal discurso para julgar se o aluno sabe ou não escrever, e sim 

procurar descobrir os porquês e de onde decorrem essas inadequações e o que elas 

revelam. No ensino de língua materna nas escolas brasileiras, “a gramática normativa16 

ainda reina nas aulas de Língua Portuguesa, como se essas regras fossem pré-requisitos 

para formar no estudante a capacidade de comunicar-se através da língua materna” 

(HERREIRA, 2000, p.61). A nosso ver, o problema não é ensinar gramática, e sim a 

forma como é ensinada. O foco não pode estar apenas no ensino das regras gramaticais. 

O ensino dela precisa ser adaptado, considerar a realidade do aluno.   

Nesse sentido, é interessante ressaltar que “o estudo gramatical aparece nos planos 

curriculares de Português, desde as séries iniciais, sem que os alunos, até as séries finais 

do Ensino Médio, dominem a nomenclatura” (PCNEM, 1999, p.16). Seguindo essa 

perspectiva, o problema não está apenas no ensino de escrita, há outros problemas que 

permeiam o ensino de língua materna. Então, o ensino e a prática dos professores devem 

ser repensados para proporcionar aos alunos da escola pública um ensino efetivo de 

língua. 

No Ensino Médio, é comum o trabalho com a escrita por meio da redação do tipo 

dissertativa, por exigir do sujeito que escreve uma defesa de opinião por meio de 

argumentos convincentes, pois é sempre cobrada nas provas de Redação do Enem, nos 

vestibulares, para concorrer uma vaga de emprego, em prova de concurso público etc.  

Riolfi e Igreja (2010) realizaram uma pesquisa entre 2006 e 2008 nas escolas públicas 

de São Paulo para verificar como a escrita do texto dissertativo tem sido trabalhada nas 

aulas de Língua Portuguesa do Ensino Médio. As autoras analisaram 2.434 horas de 

aula e constaram que: 

                                                 
16 Esta possui regras para controlar a fala e a escrita do grupo pertencente à Língua Portuguesa do Brasil. 
Ela desconsidera outros tipos de fala ou escrita, ou seja, o que não condiz com seu padrão, é considerado 
errado. O objetivo dela é nivelar a linguagem, denominando como pessoa culta, quem domina suas 
normas. Além dela, há outras gramáticas da Língua Portuguesa, como a descritiva, a histórica e a 
comparativa.  
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Quinze por cento do tempo, correspondendo a 384 horas, foi utilizado para 
ensinar a escrever. No entanto, houve predomínio da escrita de textos não 
dissertativos (narração e descrição). Assim, o tempo dedicado ao ensino da 
escrita do texto dissertativo é um dos menores presentes nas aulas de língua 
portuguesa, aparecendo em apenas 6% do tempo (RIOLFI E IGREJA, 2010, 
p.318). 

Para as autoras, o ensino da escrita de texto argumentativo no Ensino Médio é ausente. 

Além disso, os professores de Língua Portuguesa, quando trabalham a escrita de textos, 

privilegiam as características estruturais do texto em foco. Após as observações das 

aulas de Língua Portuguesa, puderam constatar que o aluno não é bem preparado para 

escrever o texto dissertativo, ou seja, não é um problema de incapacidade pessoal, mas, 

sim, um erro na forma de ensinar a escrita nas aulas de Língua Portuguesa. Por isso, 

dificilmente um aluno aprenderá a escrever a dissertação tão solicitada nos vestibulares 

e prova de Redação do Enem.  

A pesquisa de Koche (2002) está de acordo com a tese de Riolfi e Igreja. Ao pesquisar 

vinte e cinco professores para contar como é o ensino da dissertação nas escolas 

públicas e privadas de Ensino Médio de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a autora 

chegou a algumas conclusões como: a linguagem é vista como um instrumento de 

comunicação, porém ignora-se a interação; a dissertação é compreendida como o meio 

do aluno expor suas ideias; falta o interlocutor durante a leitura da dissertação; a regra 

gramatical e a estrutura do texto prevalecem; não trabalham a reescrita do texto; 

possuem dificuldades para avaliar o texto do aluno por não terem critérios claros e a 

dissertação é pouco trabalhada em sala de aula, sendo uma média de três textos por 

semestre. 

Com relação à atividade de escrita em sala de aula, Guedes (2009, p. 266) salienta que, 

“só sai de nossa cabeça o que entrou lá pra dentro”. O autor alega que o ensino de 

escrita ainda é voltado para a reprodução. Como qualquer outra atividade, aprendemos a 

escrever e a pensar por meio do treinamento, criando familiaridade por meio da 

“repetição dos procedimentos que vemos ser executados por pessoas mais experientes 

e/ou daqueles que nos são explicitamente ensinados” (2009, p.267). 

Em sua pesquisa, Koche (2002) constatou que, conforme as respostas dos professores 

entrevistados, os alunos apresentam falta de ideias e conhecimentos sobre os temas que 

lhes eram apresentados como proposta para a produção de texto. Por isso, costumam 
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mostrar modelos de textos dissertativos, de temas e debaterem os temas propostos com 

os alunos para terem conhecimento sobre o que irão falar. Assim, os textos 

desenvolvidos pelos alunos “estão relacionados aos textos que o professor utiliza para o 

aluno extrair as ideias, através da leitura e análise, e escrever a dissertação” (2002, 

p.22). Desse modo, percebe-se que o exercício com a escrita reflete um ensino de 

reprodução, anulando o aluno autor.  

Ao realizar uma pesquisa sobre produção escrita no Ensino Médio, Cruz investigou em 

quais condições ela ocorria. A escola investigada foi uma pública estadual de Ensino 

Médio e outra de Ensino Fundamental II, ambas da cidade de Tangará da Serra, Norte 

do Mato Grosso. Por meio de sua pesquisa, ela constatou que na escola do Ensino 

Médio: 

A produção de texto ainda é relegada a segundo plano na escola. Primeiro 
porque na carga horária de todos os professores de Língua Portuguesa, a 
redação ocupa o espaço de uma aula, apenas. Segundo porque ainda 
prevalece nessas aulas, o ensino gramatical, disciplina a qual é dedicada uma 
carga horária maior de duas aulas semanais (CRUZ, 2005, p.68). 

É possível afirmar que, ainda há escolas em diversas partes do país que prezam pelo 

ensino tradicional, ou seja, o ensino de gramática é a base tanto para a leitura quanto 

para a escrita. É importante frisar que apenas o ensino de gramática não desenvolve as 

habilidades de leitura e de escrita. Além disso, um professor que tem como foco o 

ensino gramatical parece desconhecer ou ignorar as propostas do PCNEM e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio.   

Em concordância, Guedes (2009) argumenta que o ensino de Língua Portuguesa, tanto 

no Ensino Fundamental quanto no Médio, tem colocado a gramática como centro das 

aulas. Isso levou os alunos a construírem uma imagem da língua escrita como conjunto 

de elementos separados e até contraditórios às práticas do dia a dia da língua falada. Tal 

imagem fez com que os alunos criassem uma atitude que os levassem a escrever textos: 

Dissertativos como exercícios de reprodução de lugares-comuns e de 
submissão a rígidas formalidades estruturais, em que abdicam de qualquer 
autoria; 

Livres como exercícios de uma criatividade descompromissada com a 
textualidade – a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, a 
situacionalidade, a intertextualidade, e até mesmo com a coesão e a coerência 
– do produto resultante, em que abdicam de qualquer leitor (GUEDES, 2009, 
p.49).  



48 
 
Lamentavelmente, um aluno que escreve um texto apenas como reprodução ou mera 

atividade escolar não se assume como sujeito produtor de seu texto e nem há interação 

entre ele e o professor. Lembrando que, todo texto se constrói na interação. 

Segundo Herreira (2000), o trabalho com a produção escrita,  quando ocorre nas aulas 

de Língua Portuguesa, geralmente é para “tapar buracos”, isto é, caso um professor 

falte, a produção de texto é aplicada para preencher o espaço da aula. Um tema é dado e 

os discentes apenas escrevem por escreverem e, muitas vezes, o texto não volta para o 

aluno. Desse modo, o ensino da escrita não oferece nenhum objetivo, não contribui para 

ele se tornar um escritor competente.   

Em relação ao ensino de produção de texto, Guedes afirma que: 

(...) a produção de texto é vivenciada pelo aluno na escola como um falso 
diálogo privado com o professor; falso porque, na verdade, também o 
professor não é verdadeiramente um leitor, que gosta ou não gosta do que 
leu, que responde às inquietações manifestadas no texto. O professor não 
dialoga com o texto; apenas o avalia a partir de critérios alheios – quase 
sempre exclusivamente formais para o dissertativo e invariavelmente 
comparativos para o criativo –, critérios que dificilmente consegue tornar 
claros e precisos para os alunos (porque permanecem vagos e obscuros para o 
próprio professor) (GUEDES, 2009, p. 51).   

A prática de escrita na escola não se baseia em uma situação de interação real da 

linguagem entre aluno e professor que,  ao solicitar ao aluno a escrita de um texto, irá 

lê-lo para fazer as correções de ortografia e de gramática, sendo assim, “a ansiedade de 

corrigir os alunos é algo ainda muito presente entre os professores” (ROSSI, 2015, p. 

212). Ele não assume a posição de interlocutor, pois em uma situação de comunicação, 

o produtor de texto sempre tem algo a dizer e o outro a interpretar. Assim, na opinião da 

autora, o professor, ao corrigir a produção de texto do aluno, deve assumir a posição de: 

Um interlocutor, considerando o estudante como sujeito de seu discurso. 
Nessa perspectiva, e tendo em vista as orientações educacionais que elucidam 
a melhor forma de realizar o ensino com o gênero discursivo/textual por meio 
de sequências didáticas, o professor deve promover questionamentos, 
sugestões, explicações sobre o que porventura estiver ausente no texto e 
provocações de forma a contrapor-se à opinião do aluno, refutando, 
polemizando, concordando e negociando sentidos mediante as pistas 
deixadas no texto. Isso tudo tem por objetivo que o texto do aluno alcance o 
efeito de sentido proposto por ele. Nesse caso, é preciso, portanto, explorar as 
condições de produção de textos, de modo a fazer com que o aluno se 
coloque como sujeito de seu discurso de maneira que este venha a ter valor 
dentro do que pretende o gênero discursivo/textual em questão (ROSSI, 
2015, p. 212). 
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A proposta de ensino de Rossi chama a atenção do professor de língua materna para não 

corrigir a redação do aluno com foco em erros gramaticais ou ortográficos. Ele não deve 

ser um juiz perante a redação, e sim valorizar outros aspectos como a criatividade do 

aluno, dialogar com o texto, pois a construção do sentido deste se dá por meio da 

interação, considerar se há clareza, adequação ao tema etc.  

Por meio da investigação, Koche (2002) constatou que a avaliação da produção de 

texto, mais especificamente a dissertação, é o grande problema, pois os professores 

pesquisados relataram que acham complicado estabelecer parâmetros de avaliação. 

Devido a isso, alguns ficam com dúvidas se atribuem a nota por mérito ou estímulo, e 

outros “não sabem se devem aceitar integralmente as ideias do aluno” (2002, p. 25).  

Por meio das pesquisas apresentadas, nota-se que vários são os problemas enfrentados 

pelos professores em sala de aula para ensinarem a produção de texto de forma eficaz. É 

importante ressaltar que não se deve responsabilizar sozinho o professor pela 

deficiência do ensino, visto que há uma série de fatores que contribuem para o fracasso 

com o ensino da escrita, como: currículo, formação universitária deficiente, falta de 

incentivo à formação continuada, sobrecarga de horas/aulas, falta de infra-estrutura na 

escola pública, salas superlotadas de alunos etc.  

Quanto aos problemas encontrados na escrita dos alunos, Marcuschi afirma que: 

Um dos problemas constatados nas redações escolares é precisamente este: 
não se define com precisão a quem o aluno se dirige. A cena textual não fica 
clara. Ele não tem um outro (o auditório) bem determinado e assim tem 
dificuldade de operar com a linguagem e escreve tudo para o mesmo 
interlocutor que é o professor (MARCUSCHI, 2008, p.78). 

Um aluno, ao escrever um texto em sala de aula, muitas vezes, escreve por escrever, ou 

seja, apenas para cumprir uma tarefa que lhe foi solicitada e sabe que o professor será o 

leitor. Assim, o discente não vê um sentido real para a escrita. O texto não funciona 

como uma prática social real da linguagem e a interação, quesito essencial na 

comunicação escrita, também não ocorre. Assim, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio orientam que: 

O aprendizado da língua implica a apreensão de práticas de linguagem, 
modos de usos da língua construídos e somente compreendidos nas 
interações, o que explica a estreita relação entre os participantes de uma dada 
interação, os objetivos comunicativos que co-constroem e as escolhas 
linguísticas a que procedem (OCEM, 2006, p.30). 
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Durante a interação entre professor e aluno e vice-versa, é preciso considerar o contexto 

de produção e os diferentes sentidos construídos ao longo da interatividade. É relevante 

buscar compreender o que os sujeitos fazem para selecionar determinados recursos 

linguísticos e por que fazem determinadas escolhas.  

A escola assume um papel importante na formação do aluno, principalmente como 

cidadão. Para agir na sociedade de forma consciente, ele precisa saber se expressar 

criticamente por meio da fala e/ou da escrita. Assim, Cagliari (1996, p.101-102) apud 

Rossi (2015, p.199-200) afirma que “a escola é talvez o único lugar onde se escreve 

muitas vezes sem motivo”. Para os autores, a forma como a escola tem trabalhado a 

escrita desperta nos alunos o desinteresse e a antipatia. Talvez, isso seja uma das causas 

que levam a tantos problemas na escrita, pois promover um ensino que não condiz com 

a realidade da turma, não insere os estudantes em situações reais de uso da língua. 

Prevalece, então, o ensino de regras gramaticais, escrever sobre um tema sem discussão 

ou informação. É, de fato, desmotivador. 

Segundo Antunes (2003), por meio do trabalho realizado com a escrita no ensino de 

Língua Portuguesa, é possível constatar alguns problemas, como a prática de uma 

escrita artificial, inexpressiva, sem função, improvisada, mecânica e que se limita a 

oportunidades de exercitar aspectos não relevantes da língua.   

Para Herreira (2000), os principais problemas que levam à má qualidade da produção 

escrita são: falta de conteúdo por parte do aluno por não cultivarem o hábito da leitura, 

comprometendo, assim, seu conhecimento de mundo; falta de motivação do aluno; falta 

de objetivo para o aluno quando ele produz um texto, ou seja, escreve apenas para 

cumprir a exigência do professor; falta de organização do aluno para desenvolver um 

tema; falta de conhecimento da língua culta para escrever o texto; falta de criatividade e 

técnicas da parte do professor; falta de motivação por parte do professor; deficiência na 

formação do professor; falha do sistema educacional etc. Isso demonstra que a escola 

não está cumprindo com a sua função conforme a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa17. 

                                                 
17 “O trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes capazes de 
produzir textos coerentes, coesos e eficazes” (PCNLP, 1997, p. 47). 
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Os professores entrevistados por Koche (2002) relataram que os motivos da deficiência 

com o trabalho da escrita são: 

a) O despreparo para trabalhar com o ensino da escrita; 
b) A falta de leitura dos alunos; 
c) A ausência do ensino da escrita no Ensino Fundamental; 
d) Os baixos salários dos professores e a atual situação da educação; 
e) A inadequação do currículo; 
f) A dificuldade em despertar o gosto do aluno pela escrita da dissertação; 
g) O elevado número de alunos em sala de aula; 
h) A ausência de oportunidades para participar em cursos de atualização 
dentro da área de produção textual; 
i) A falta de grupos de estudos sobre o ensino de dissertação (KOCHE, 2002, 
p.27). 

Percebe-se que, por meio dos relatos dos professores, inúmeros são os motivos que 

prejudicam um ensino de escrita efetivo, principalmente em se tratando do texto 

dissertativo. Além disso, demonstram que a formação na graduação deixou lacunas, 

pois, ao afirmarem despreparo para atuar com o ensino da escrita, é sinal que é preciso 

refletir sobre os cursos de formação de professores em língua materna.  

Segundo os professores, vários são os fatores que os impedem de realizar um trabalho 

produtivo, em sala de aula, com o texto dissertativo. É uma situação vivenciada que 

exige do docente persistência e pesquisa para ajudá-lo a superar as dificuldades.  

De acordo com Riolfi e Igreja (2010), muitos são os problemas em relação à redação 

(ortográficos, morfológicos, coesão etc), mas o mais agravante é que os alunos 

apresentam dificuldades enormes para produzir um texto dissertativo. Entre as 

dificuldades, de uma forma geral, os autores revelam variados níveis como: 

1. Desconhecimento das características estruturais desse tipo de texto: infere-
se dos textos uma incompreensão, ora da estrutura canônica do texto como 
um todo, ora de cada uma das partes; 

2. Desconhecimento dos pré-requisito para a articulação lógica dos 
segmentos: infere-se dos textos a falta da noção (matemática) de conjunto. 
Apesar de o aluno compreender que um texto deve ser escrito de modo a 
manter um encadeamento lógico, escreve um texto em que elementos de 
conjuntos incompatíveis encontram-se agrupados, gerando a impressão de 
mudanças de assunto abruptas; 

3. Precariedade de recursos para a construção da tese ou sua sustentação: 
infere-se dos textos seja a precariedade do conhecimento enciclopédico do 
redator seja a ausência de uma vivência cultural que permitiria ao aluno 
calcular o efeito de sentido de suas palavras no leitor. Há dificuldade em 
selecionar, organizar e hierarquizar argumentos que agreguem potencial 
argumentativo ao texto (RIOLFI e IGREJA, 2010, p.315-316). 
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Observa-se que as pesquisas apresentam problemas diversos relacionados ao ensino-

aprendizado da escrita em sala de aula. Cada uma com sua especificidade, mas todas 

relatam que o ensino de gramática prevalece como pré-requisito para uma boa escrita e 

que falta um interlocutor real para o texto do aluno. É preciso haver mudança na postura 

do professor em sua forma de trabalhar a escrita, experienciar novas metodologias, 

buscar estratégias para atingir o principal objetivo do ensino de Língua Portuguesa que 

é desenvolver a competência linguística do aluno tanto oral quanto escrita. 

Segundo Guedes (2009), ao produzir uma redação escolar para se transformar em texto, 

o aluno precisa saber empregar na escrita o que ele chama de qualidades discursivas18: 

unidade temática, objetividade, concretude e questionamento. Para o autor, a unidade 

temática serve para guiar o sentido do texto, facilitando a compreensão por parte do 

leitor. A objetividade fornece dados necessários ao leitor para que a mensagem fique 

clara. A concretude, o sujeito escritor expressa com precisão para o leitor por meio dos 

sentidos e valores que ele, autor, atribui aos recursos utilizados no texto. O 

questionamento apresenta um problema e encaminha-o para a solução.      

 Guedes (2009) ressalta que em um texto dissertativo é preciso conter as “atitudes 

dissertativas” que são: 

(a) a comparação, permitindo ver semelhanças e diferenças entre duas ou 
mais entidades quaisquer, deixa ver as partes que compõem o todo e constata 
que partes de um todo são semelhantes às de outro e outras partes são 
diferentes; 
(b) a análise de um todo nas partes que o compõem se torna possível a partir 
dessa identificação das partes proporcionada pela comparação;  
(c) a classificação se dá depois que a análise estabeleceu que determinados 
grupos de seres têm características idênticas; 
(d) a definição, finalmente, está ao mesmo tempo, no fim desse processo todo 
por se constituir em um enquadramento de um ser singular no grupo a que 
pertence (o que implica a necessidade de recorrer aos processos anteriores 
para identificá-lo em suas semelhanças e diferenças com os demais seres com 
que se relaciona), e no seu ponto de partida, na medida em que estabelece a 
identidade (sua diferença com relação aos demais integrantes do mesmo 
grupo) do elemento singular inicial que deu início a todo o processo 
(GUEDES, 2009, p. 275).  

Para o autor, as atitudes dissertativas são formas de abordar a realidade e organizar o 

conhecimento, mas não são finalidades para o texto dissertativo. O uso dessas atitudes 

não avalia se elas estão bem aplicadas no texto. O que realmente importa, afinal, é 
                                                 
18 “São um conjunto de características que determinam a relação que o texto vai estabelecer com seus 
leitores por meio do diálogo que trava não só diretamente com eles, mas também com os demais textos 
que o antecederam na história dessa relação” (GUEDES, 2009, p.94). 
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verificar se o texto trata adequadamente do problema que se propôs tratar e se o 

processo empregado chega a uma solução para ele. Só assim pode-se verificar se a 

finalidade foi atingida.  

A escrita é um processo no qual ninguém escreve no vazio. Por isso, envolve várias 

etapas: planejar, escrever, revisar e reescrever. O planejamento das ideias a serem 

colocadas no papel parte do momento em que se sabe o tema a ser desenvolvido. Para 

isso, é preciso ter conhecimento de mundo, informações sobre o assunto para poder 

selecionar os argumentos e se posicionar sobre o tema abordado. Durante a escrita, 

deve-se fazer a revisão constantemente para ver se o texto está cumprindo com a sua 

função. Ao final, é indispensável que faça outra revisão e, se necessário, a reescrita. A 

reescrita pode ser vista como um dos recursos para a o aperfeiçoamento da produção de 

texto, pois, ao refazer, tem-se a possibilidade de melhorar o que estava ruim. Somente 

assim o sujeito produtor de texto será capaz de ser leitor crítico de seu próprio texto.  

Marques e Mesquita (2012) defendem a reescrita como forma de aperfeiçoamento, uma 

vez que o retorno ao texto leva o discente a refletir sobre seus erros e, a partir deles, 

melhorar a escrita. Para isso ocorrer, o professor precisa corrigir a produção de texto 

não só com o olhar para os erros gramaticais, mas também mostrando ao aluno suas 

deficiências como falta de coerência, coesão, inadequação ao tema, falta de domínio 

sobre o assunto, entre outros aspectos. Segundo as autoras, os professores não trabalham 

em sala de aula com a produção escrita como um processo contínuo, conforme a 

proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa: 

Formar escritores competentes, supõe, portanto, uma prática continuada de 
produção de textos na sala de aula, situações de produção de uma grande 
variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às 
circunstâncias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos 
exigem diferentes gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas caraterísticas 
que precisam ser aprendidas (PCNLP, 1997, p. 49). 

Para o aluno tornar-se um produtor de texto competente, o professor deve trabalhar 

constantemente a prática da escrita por meio da diversidade de gêneros textuais e das 

múltiplas linguagens. É importante que o discente reconheça a função do texto, saiba o 

que dizer, para quem dizer e em qual local irá circular para adequar sua linguagem e 

exprimir suas ideias com autoria. 

Na opinião de Guedes, a reescrita possibilita ao produtor de texto: 
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Ao escrever e reescrever cada frase, organizar cada sequência, reorganizar 
cada parágrafo, experimentar aberturas e ordens para os fatos e argumentos, o 
autor se pergunta: o que é mesmo que eu quis dizer sobre este assunto 
exatamente para essas pessoas? O que acabei dizendo? Por que não cheguei a 
dizer o que eu queria e como queria? O que ainda quero dizer e como fazer 
para que a leitura desse texto mais contundentemente os atinja? (GUEDES, 
2009, p.61). 

O autor defende que a reflexão sobre a própria escrita para encontrar a melhor forma de 

se expressar contribui significativamente para achar o que realmente queria dizer de 

forma mais clara. Além disso, a busca pela melhor expressão incide sobre a qualidade 

discursiva19.   

Para o Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (1997), o aluno que é capaz 

de avaliar e refletir sobre o seu próprio texto torna-se um escritor competente. 

Segundo Geraldi (2012), as aulas de Língua Portuguesa são voltadas para o ensino-

aprendizado da metalinguagem de análise da língua, por meio de exercícios sobre 

gramática. Para o autor, dessa forma, o aluno não aprende o que deveria, pois ele 

precisa fazer uso real da língua para, de fato, aprender e saber usá-la em diversas 

situações da vida.  

A Linguística Aplicada e a Linguística Textual têm contribuído com seus estudos para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de língua materna, por isso, 

conforme Rossi (2015), o professor que trabalha com a Língua Portuguesa deve  

fundamentar-se nas teorias linguísticas e educacionais para promover um ensino 

significativo de língua. 

Para Possenti (2012, p. 36), “não se aprende por exercícios, mas por práticas 

significativas”. Conforme o Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio (2000), as 

aulas de Língua Portuguesa devem proporcionar um ensino-aprendizagem voltado para 

a interação língua/linguagem dentro de um processo discursivo que construa o 

pensamento simbólico de cada aluno.  

Para Herreira (2000), o ensino de escrita na escola não é satisfatório. A desmotivação 

por parte dos alunos e professores foi constatada em sua pesquisa como uma das 

principais causas que levam o aluno a ter dificuldades para produzir um texto. Além 

                                                 
19 “(...) um conjunto de características que determinam a relação que o texto vai estabelecer com seus 
leitores por meio do diálogo que trava não só diretamente com eles, mas também com os demais textos 
que o antecederam na história dessa relação” (GUEDES, 2009, p.94). 
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disso, na escola pesquisada trabalham, geralmente, com temas determinados pelos 

acontecimentos como carnaval, dia das mães, férias e entre outros, ou seja, não são 

atrativos para os alunos e costumam escrever apenas para o professor dar uma nota.  

Para desenvolver aulas produtivas de escrita na escola, Cruz afirma que: 

Para se desenvolver um ensino – aprendizagem significativo de produção de 
texto é preciso trabalhar a linguagem dentro de um espaço em que seja 
possibilitada a interação entre os sujeitos. E essa interação só é possível 
quando se oportuniza ao aluno estabelecer uma relação dialógica com o 
interlocutor num determinado contexto de produção. A interação inicia-se 
quando a palavra é dirigida a um interlocutor real distinto, conforme o grupo 
social à que pertence, aos laços sociais e outras circunstâncias à que está 
exposto (CRUZ, 2005, p.13). 

Não se pode esquecer que, desde 2002, o MEC, em parceria com o Itaú Social, com 

coordenação técnica do CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 

e Ação Comunitária) e integração das ações desenvolvidas pelo Programa Escrevendo o 

Futuro criaram a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa com o intuito de melhorar 

a escrita dos alunos das escolas públicas no Brasil. Ela abrange alunos do 5º Ano do 

Ensino Fundamental I, do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

Para cada Ano é solicitado um gênero textual, como crônica, documentário, memórias 

literárias, artigo de opinião, poema, entre outros. Aos professores, são disponibilizados 

Cadernos Virtuais/Coleção Olimpíadas para desenvolverem oficinas com os alunos em 

sala de aula. A metodologia abordada nos Cadernos Virtuais é voltada para os conceitos 

curriculares previstos no ensino de Língua Portuguesa em concordância com a Base 

Nacional Comum Curricular. Além de formação a distância sobre os gêneros 

trabalhados e também recursos para realização das oficinas. Com isso, nota-se que há 

incentivo do MEC para ajudar os alunos e professores a terem um ensino-aprendizado 

significativo em sala de aula sobre produção de texto. As oficinas proporcionam 

interação entre os participantes, reflexão e incentivo da leitura e da escrita, a reescrita 

dos textos. Exemplo disso foi o tema proposto para a Olimpíada de 2019, “O lugar onde 

vivo”, cujo objetivo era levar o aluno a conhecer melhor sua comunidade, aprofundando 

seu conhecimento sobre a realidade local, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

do sujeito como cidadão.  

Eu, atualmente, leciono Língua Portuguesa em duas turmas de 6º Ano do Ensino 

Fundamental II, em uma escola municipal do distrito da cidade de Ouro Preto, Minas 
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Gerais. Eu e meus alunos participamos da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa 

de 2019. O gênero textual foi memórias literárias e o tema para todos os participantes é 

“O lugar onde vivo”. O CENPEC, por meio do site “Escrevendo o Futuro”, ofereceu aos 

professores todo o material didático para trabalhar em sala de aula, sendo doze oficinas 

por gênero textual. Para os professores, além do material, disponibilizam um curso on-

line, não obrigatório, com carga horária de 60h, mínimo 10h por gênero, para que esses 

se preparassem melhor sobre os gêneros textuais das Olimpíadas. Por meio de tal 

experiência, até o momento, pude constatar que a Olimpíada incentiva a prática da 

leitura, da escrita e da reescrita de textos. As oficinas proporcionam a interação 

comunicativa entre alunos e professores sobre os assuntos abordados de forma 

proveitosa, isto é, há trocas de conhecimentos constantes. As sequências das oficinas 

estão sempre dialogando uma com a outra, de forma esclarecedora, sobre o gênero 

textual estudado, levando o aluno a ter contato constante com o gênero, aprendendo 

assim, seu conceito, suas características, sua estrutura do texto, as vozes do discurso que 

o compõe etc. Devido a isso, é possível afirmar que um ensino bem contextualizado da 

língua escrita em sala de aula é capaz de contribuir para o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para o aluno escrever de forma proficiente. Outro fator 

interessante é a Olimpíada estimular o aluno a refletir sobre o que falar, para quem e 

como dizer. Também é preciso mencionar que alguns alunos, apesar do contato com tais 

oficinas, nem sempre se destacam na escrita por uma série de motivos, como falta de 

hábito de leitura, pouco contato com a escrita, problemas familiares que o afetam, 

déficit de aprendizagem – em alguns casos, o aluno vai para a escola porque não gosta 

de ficar em casa com os familiares, e sim com os colegas de classe – desmotivação com 

os estudos, e, muitas vezes, dificuldade em não saber como colocar no papel o que 

pensa sobre o assunto.  

Dentro de uma visão interacionista da escrita, escreve-se sempre para alguém, uma vez 

que escrever sem saber o que, para quem e onde irá circular o texto, torna-se uma tarefa 

ineficaz. Em relação aos problemas de práticas discursivas, a Linguística Aplicada, hoje 

estabelecida como área de produção de conhecimentos, tem a contribuir para solucionar 

os problemas de uso da língua escrita, pois se tornou um conhecimento indisciplinar 

(MOITA LOPES, 2006).  
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A Linguística Textual também contribui para solucionar os problemas de usos da língua 

principalmente a escrita, por trabalhar com as questões que envolvem o texto como a 

construção de sentido, pois o “sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, no 

curso da interação” (KOCH, 1999, p.19). Dessa forma, o docente pode se basear nas 

teorias e nas pesquisas da LT para ensinar seus alunos a escreverem textos com 

coerência e coesão.  

Portanto, a LT e a LA muito têm a contribuir para o ensino de língua escrita se tornar 

mais significativo nas aulas de Língua Portuguesa, pois podem auxiliar o professor em 

sua prática, ajudando-o a ensinar o aluno a analisar, compreender e produzir a 

linguagem em diferentes situações reais de uso, saber discernir e produzir um texto 

construído com sentido etc. 

2.5. Letramento e a Prática de Escrita 

 

A palavra letramento, em português, é uma tradução direta do inglês literacy. Picoli 

(2010) diz que a palavra literacy foi traduzida em distintas versões como alfabetização, 

alfabetismo, letramento, lectoescrita e cultura escrita. Para a autora, isso é possível 

devido ao dinamismo da língua para se referir a processos ligados à leitura e à escrita. 

Devido a tais associações do termo letramento à cultura da escola, ele tem sido visto na 

sociedade contemporânea como uma variedade particular dominante. Por isso, Street 

(2014, p.121) afirma que “os significados e usos de letramento assumem esse papel é a 

pedagogização20 do letramento”. O autor quer dizer que o letramento ficou vinculado ao 

ensino e aprendizagem da leitura e da escrita praticada na escola por alunos e 

professores, ignorando outros usos e significados de letramento, ou seja, os 

multiletramentos existentes na sociedade.  

O multiletramento surgiu a partir das novas tecnologias digitais e das diversas 

linguagens existentes, formando textos híbridos, por isso ele se direciona para: 

                                                 
20 “Empregamos pedagogia não no sentido estrito de habilidades e estratégias do tipo usado por 
professores, mas no sentido mais amplo de processos institucionalizados de ensino e aprendizagem, 
habitualmente associados à escola, mas cada vez mais identificados em práticas domésticas associadas à 
leitura e à escrita” (STREET, 2014, p.122). 
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Dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas 
sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade 
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos 
textos por meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO, 2012, p.13 
apud GUIMARÃES, 2019, p.276).    

Nesse sentido, o multiletramento relaciona-se à diversidade cultural e linguística de uma 

sociedade e isso não pode ser ignorado pela escola. Conforme Rojo (2012, p.13) apud 

Guimarães (2019, p.276), tal conceito foi criado pelo Grupo de Nova Londres para 

“abranger esses dois multi – a multiculturalidade característica das sociedades 

globalizadas e a multimodalidade dos textos por meio dos quais a multiculturalidade se 

comunica e se informa”. Em virtude disso, é importante debater sobre os significados 

dos letramentos em  

Uma perspectiva antropológica e sociológica, pois isso é, de certa maneira, 
refletir sobre as condições de produção e sobre os modos de circulação dos 
textos (sempre multissemióticos) no cotidiano da escola: produção de 
cartazes; escritas e desenhos na lousa; troca de bilhetes sobre a aula; 
anotações nos cadernos e nos livros; escritas nos banheiros e nas carteiras; 
utilização do dicionário; notas em diários de classe etc (BUNZEN, 2010, p. 
99-100).  

O letramento possui significados diversos por depender do contexto em que está 

inserido e dos sujeitos que o praticam. Por isso é importante refletir sobre as condições 

que ele é produzido e em quais meios ele circula.  

Em relação ao termo letramento, Soares (2003) defende que é novo e seu conceito é 

recente, o qual Paulino e Passos (2004) alegam ser complexo. Esse termo “(...) abarca 

dois fenômenos muito diferentes, apesar de complementares: a leitura e a escrita” 

(PAULINO E PASSOS, 2004, p. 11). Em conformidade, Kleiman (2005, p. 6) defende 

que “a complexidade da sociedade moderna exige conceitos também complexos para 

descrever e entender seus aspectos relevantes”. Assim, o vocábulo letramento surgiu 

como forma de explicar o impacto da escrita em variados contextos. 

Na sociedade contemporânea, conforme Street (2014), o letramento está associado à 

escola e à pedagogia, porém é difícil ampliar essa associação e reconhecer que há outras 

práticas de letramento pertencentes a outras instituições sociais. Ainda para o autor, no 

século XVI, surgiu o letramento masculino como dominante. Em virtude disso, ele foi o 

responsável pelo aparecimento de um padrão comum no mundo contemporâneo, o 

surgimento de um letramento restrito, particular.  Sendo assim, o letramento feminino 

era ignorado. Nesse sentido, o autor afirma que “a invisibilidade do letramento das 
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mulheres (junto com boa parte de sua atividade social) é um produto não só da 

sociedade patriarcal, mas também das definições e conceitos dominantes de letramento” 

(STREET, 2014, p.124). 

De acordo com Soares (2014), o termo letramento foi introduzido no vocabulário da 

Educação e das Ciências Linguísticas no Brasil em meados dos anos 80. 

Acrescentamos, aqui, a posição de Picoli (2010), que, segundo ela, na atualidade, o 

termo letramento é abrangente, por percorrer vários espaços, desde conversas informais 

até revistas pedagógicas, por exemplo. O letramento, por ser complexo, está além de um 

conjunto de habilidades, por isso “envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para 

mobilizar essas capacidades, muitos dos quais não têm necessariamente relação com a 

leitura” (KLEIMAN, 2005, p.18).  

Street (2014), após apresenta em seus estudos a pesquisa realizada por Kulick e Stroud, 

na aldeia da Nova Guiné, sobre o letramento missionário, defende que o termo 

letramento associa-se também às convenções culturais. Daí surge a inquietação sobre 

como as pessoas afetam o letramento. Também se baseia no relato de Besnier de como o 

letramento missionário foi aponderado pelo povo do atol de Nukulaelae, no Pacífico. A 

partir disso, pode-se constatar que: 

O material de Nukulaelae, junto com o de várias outras partes do mundo, nos 
permite compreender o quanto as associações comumente feitas acerca do 
letramento são, na verdade, convenções culturais mais do que produtos do 
meio escrito em si mesmo. Os usos do letramento por mulheres; sua 
associação a práticas informais, não religiosas e não burocráticas; suas 
funções afetivas e expressivas; e a incorporação de convenções orais ao uso 
escrito – são todos aspectos de prática letrada que tenderam a ser 
marginalizadas ou destruídos pelo letramento moderno, ocidental, com sua 
ênfase nos aspectos formais, masculinos e escolarizados da comunicação 
(STREET, 2014, p.125). 

 

Nesse sentido, o letramento presente na sociedade contemporânea apaga qualquer tipo 

de prática letrada que não seja vinculada à escola ou processo de aprendizagem formal, 

colocando, assim, o letramento escolar como o privilegiado e dominante, ligado ao 

poder e ao conhecimento. Dessa maneira, o letramento de uma pessoa, se for 

desenvolvido, possivelmente dará a ela poder e boa posição social. Street (2014) ressalta 

que isso não ocorre somente no Terceiro Mundo, mas também nos Estados Unidos.   
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Soares (2003, p. 31) defende que “letramento é o resultado da ação de ensinar e 

aprender as práticas sociais de leitura e de escrita.” Todo indivíduo que faz uso 

constante da leitura e da escrita em seu dia a dia pode ser considerado letrado. 

Kleiman (2005, p.5) argumenta que letramento é “um conceito criado para referir-se aos 

usos da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. Porque a escrita está 

por todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana”.  

Bunzen (2010, p.101) compreende o letramento escolar como “um conjunto de práticas 

socioculturais, histórica e socialmente variáveis, que possui uma forte relação com os 

processos de aprendizagem formal da leitura e da escrita, transmissão de conhecimentos 

e (re) apropriação de discursos”.  

De acordo com Guimarães (2019, p. 270), os estudiosos dos Novos Estudos dos 

Letramentos o definem como “conjunto de práticas sociais, que vai muito além da 

escola”. Ainda para a autora, mesmo assim, a escola não deixa de ter um papel 

importante no letramento formal.  

Segundo Street (2014), no final do século XX, as práticas específicas veiculadas ao 

letramento escolar, no lar e na comunidade, têm trazido uma variedade de práticas 

letradas no tempo e no espaço. Para o autor, essa prática letrada peculiar ainda se 

reproduz na sociedade contemporânea e isto é uma “questão teórica e etnográfica – 

crucialmente emaranhada com questões de poder na sociedade mais ampla – e não um 

problema de avaliação educacional” (2014, p.128). Além disso, o letramento tanto 

escolar quanto de casa possuem um traço comum, proveniente de processos culturais e 

ideológicos amplos, e um traço mais específico é a pedagogização. O autor explica que 

o letramento escolar institucionalizado opera com modos peculiares de fala e escrita e, 

em relação ao espaço, ele é para fins de ensino e aprendizagem, ou seja, separado do 

contexto do cotidiano.  

Na escola, ocorrem variadas cenas de letramento, por isso ela pode ser considerada um 

espaço “em que práticas discursivas socioprofissionais (como as dos professores, 

coordenadores, gestores, psicopedagagos, nutricionistas etc.) emergem em colaboração 

com outros sujeitos (alunos, pais etc)” (BUNZEN, 2010, p.103). Em virtude disso, 
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Bunzen (2010) vê as variadas cenas de letramento na esfera escolar21 como um local de 

criação ideológica, sendo assim, um espaço discursivo constituído por vários elementos 

como cenários, estrutura organizacional e econômica, regras, rotinas, horários 

específicos e sujeitos com diferentes papéis sociais.  

Em relação à pedagogização do letramento, pode-se perceber, conforme pesquisa de 

Street, que as tarefas escolares realizadas em casa eram desempenhadas pelas crianças 

como algo importante na vida diária, em que elas eram ajudadas pelos pais. Assim, por 

meio dessas práticas, o ensino em casa parecia ser dominado pela escola, pois a forma 

como os pais ensinavam as crianças a fim de dar a elas o letramento adequado, assim 

como na escola e em casa, o letramento podia ser visto como “um problema a ser 

resolvido, uma tarefa a ser cumprida; as regras eram fixadas externamente, e a criança e 

o pai eram colaboradores na resposta a essa hegemonia. Os testes faziam parte das 

práticas em casa quanto na escola” (STREET, 2014, p.133). O autor diz que tanto o 

letramento ensinado na escola quanto aquele ensinado em casa objetificam o uso da 

língua, não proporcionando o verdadeiro desenvolvimento do letramento da criança, 

visto que, ao ensinar a leitura e a escrita, a imposição se tornava presente por meio de 

um ensino moldado, isto é, criava-se um distanciamento entre a criança e o 

conhecimento que deveria ser adquirido como forma de letramento. Assim, a criança se 

tornava um sujeito passivo diante do conhecimento. Além disso, as práticas de leitura e 

escrita trabalhadas em casa ou na escola, conforme pesquisa de Street (2014), pode-se 

constatar que elas levam à pedagogização do letramento.  

É interessante ressaltar que os pais das crianças entrevistadas nem sempre viam a escola 

como fonte legítima de agência do letramento, apesar de praticarem em casa, com seus 

filhos, um ensino como o da escola, já que também praticavam sua voz pedagógica com 

base em outras fontes. Assim, pode-se perceber que as práticas de leitura e escrita 

praticadas tanto em casa quanto na escola “persistem em reduzir a leitura e a escrita a 

práticas sociais particulares associadas à aprendizagem, negligenciando assim a gama 

de práticas letradas associadas a propósitos e conceitos não escolares” (STREET, 2014, 

                                                 
21 A interação entre os sujeitos na escola ocorre entre duas dimensões, a saber: as práticas institucionais e 
o cotidiano escolar. Dessa forma, envolvem, por um lado, “as questões institucionais movidas por um 
conjunto de regras e normas que buscam unificar e delimitar a ação dos sujeitos; de outro lado, o 
cotidiano escolar com seus conflitos e redes de significações construídas por seres humanos concretos nas 
mais diversas alianças, transgressões e acordos” (BUNZEN, 2010, p.104). 
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p.134).  Ainda para o autor, letramentos não pedagógicos não faziam parte do processo 

de ensino na escola e, quanto aos pais, na tentativa de ter autoridade para dirigir a 

aprendizagem dos filhos, marginalizavam os letramentos alternativos que as crianças 

poderiam ter encontrado em contextos não escolares, ignorando, assim, os 

multiletramentos existentes na sociedade.  

O letramento é múltiplo, pois ocorre em diferentes contextos sociais, como em casa, na 

escola, no trabalho, na rua, na loja etc. Aparece de diversas formas, como letramento 

visual, literário, escolar, crítico, multicultural, musical, acadêmico, digital, entre outros. 

Isso determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita. Assim, é possível 

dizer que cada contexto exige um letramento. Sendo assim, ele pode ser definido 

culturalmente e socialmente. Nesse viés, “os letramentos não são adquiridos e 

mobilizados da mesma forma pelos sujeitos de dada sociedade” (GUIMARÃES, 2019, 

p.275). Portanto, na sociedade contemporânea, para tornar-se letrado, o sujeito precisará 

dominar várias ferramentas da tecnologia, está inserido em diversas práticas sociais e 

culturais, dominar linguagens diversificadas etc.  

Segundo Soares (2003), o termo letramento, em meados dos anos 80, foi reconhecido 

por diversos países distante tanto geográfica quanto cultural e socioeconomicamente, 

em um mesmo momento histórico, devido às necessidades de reconhecimento e 

nomeação de práticas sociais de leitura e escrita mais evoluídas e complexas que o 

simples ato de ler e escrever denominado alfabetização. De acordo com a educadora, o 

letramento22, no Brasil, surgiu associado aos processos de alfabetização, ou seja, 

vinculado à aprendizagem inicial da escrita e da leitura.  

Em virtude disso, Soares afirma que:  

(...) os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, 
frequentemente se confundem. Esse enraizamento do conceito de letramento 
no conceito de alfabetização pode ser detectado tomando-se para análise 
fontes como os censos demográficos, a mídia, a produção acadêmica 
(SOARES, 2003, p. 07). 

Para Soares (2003), tal associação do termo letramento à alfabetização é perceptível nos 

censos demográficos, porque esses, em busca de identificar o desenvolvimento de 

                                                 
22 O letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas da escrita nas sociedades, ou 
seja, o desenvolvimento histórico da escrita refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas, como a 
alfabetização universal, a democratização do ensino, o acesso a fontes aparentemente ilimitadas de papel, 
o surgimento da internet (KLEIMAN, 2005, p.21). 
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leitura e escrita dos indivíduos, expandiram o conceito de alfabetização. Pois aquele que 

declarasse saber ler e escrever o próprio nome era considerado alfabetizado. Portanto, as 

Pesquisas Nacionais por Amostragem de Domicílios (PNAD) têm apresentado seus 

resultados pelo critério de anos de escolarização. Sendo assim, fica oculto, nessa forma 

de avaliação, que, com o decorrer da escolaridade, o sujeito deverá ser capaz não só de 

ler e escrever, mas também de fazer o uso constante dessas práticas no cotidiano. 

Para o aluno fazer uso da leitura e da escrita em variados contextos sociais, ele precisa 

adquirir esse hábito. Além do incentivo da família, a escola também é um local 

importante de estimulação, por ser considerada agência de letramento. Por isso, ela tem 

a função não só de ensinar ao discente as habilidades necessárias de leitura e escrita, 

mas também de fazer com que o aluno se torne um indivíduo letrado, fazendo uso 

competente da leitura e da escrita em diversos contextos. Mas, segundo Antunes (2003), 

a escola ainda não é satisfatória no quesito ensino de leitura e escrita, por ainda focar 

em um ensino apenas mecânico, com uma prática de escrita artificial e inexpressiva, 

sem função e com uma prática de leitura voltada para habilidades mecânicas de 

decodificação da escrita, sem estímulo, totalmente desvinculada dos inúmeros usos 

sociais que se faz da leitura hoje. Em concordância, Kleiman (2005) diz que, se a escola 

ainda ensina o aluno a escrever o gênero redação escolar, a instituição de ensino não 

pode esperar que ele se torne um escritor competente. Para Souza, Corti e Mendonça 

(2012), a escola busca desenvolver o letramento escolar23 dos alunos, pois ela os 

envolve em práticas de leitura e escrita com finalidades específicas contempladas por 

ela. Entretanto, isso não quer dizer que, por meio das práticas de leitura e escrita dos 

alunos dentro da escola, os discentes desenvolvam as habilidades de leitura e escrita 

proficientemente. Para reverter tal situação, nos Novos Estudos dos Letramentos, 

segundo Guimarães (2019), os pesquisadores defendem que o contexto em que ocorre o 

letramento é fundamental para determinar o modo como os sujeitos o adquirem.   

O letramento escolar, muitas vezes, é visto como apenas práticas escolares que rompem 

com as práticas cotidianas principalmente em relação ao uso da linguagem por fazer 

                                                 
23 “As práticas de leitura e escrita desenvolvidas no âmbito da escola” (SOUZA, CORTI E MENDONÇA, 
2012, p.63). 
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dela um “objeto de uma atenção particular, de uma manipulação consciente, voluntária e 

intencional” (BUNZEN, 2010, p.107). 

Nesse sentido, nota-se que, na sociedade brasileira, o letramento é associado ao ensino - 

aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, aquele proposto pela escola. Em 

decorrência disso, “está transformando a rica variedade de práticas letradas evidentes 

nos letramentos comunitários em uma prática única, homogeneizada” (STREET, 2014, 

p.140). Street (2014) entra em desacordo com a concepção do letramento veiculado 

peculiarmente ao ensino-aprendizagem proposto pela escola, pois uma pessoa pode 

perfeitamente ter uma vida plena sem dominar os tipos de letramentos impostos pelos 

círculos educacionais. O letramento pedagogizado serve para definir a identidade e o 

valor social de uma pessoa. Além disso, o autor alerta que é preciso reconhecer que o 

letramento pedagogizado não é proveniente somente da instituição, escola, mas também 

de padrões culturais e ideológicos mais amplos. Em acordo, Bunzen (2010) defende 

que, para atender a urgência da sociedade ocidental dita moderna, a escola torna-se um 

local responsável por ajudar o sujeito a se desenvolver para atuar na sociedade. Assim, 

ele afirma que: 

Ao lado da industrialização e da urbanização, seja no continente europeu ou 
nas Américas, a emergência da escola e de práticas de letramento escolares 
representava a construção de modelos responsáveis, em certo sentido, pelo 
desenvolvimento das modernas civilizações. A modalidade escrita passou a 
ocupar um prestígio e a se tornar a língua correta, sendo a escola o local 
idealizado para transmissão (e controle) de saberes sobre a língua e 
determinados modos de ler, escrever, falar e ouvir (BUNZEN, 2010, p.108).  

Devido a esse caráter importante atribuído à escola, percebemos que, dentro da 

sociedade é possível distinguir os escolarizados dos não escolarizados. Desse modo, as 

pessoas que possuem educação formal, são vistas como civilizadas e desenvolvidas. Já 

aquelas que não obtiveram um ensino escolarizado, são vistas como sujeitos sem 

instrução e dificilmente terão ascensão social.  

Em relação à língua escrita, Bunzen (2010, p.108) alerta que o fato dela ser vista como 

objeto de conhecimento, “a escola torna-se uma das principais responsáveis pela (re) 

construção de saberes sobre a língua como objeto de contemplação e apreciação”. Ainda 

para o autor, isso pode ser o motivo de a escola ser considerada pela sociedade a única 

instituição responsável pelo ensino da leitura e da escrita, pois é delegada a ela o 

domínio de alguns conhecimentos escolares específicos, socialmente legitimados. 
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Inclusive, é perceptível, dentro da sociedade burocrática, que os saberes escolares são 

supervalorizados e compreendidos como paradigmas a serem seguidos para que os 

sujeitos sejam realmente cidadãos atuantes.  

Por isso, na sociedade contemporânea, apenas saber ler e escrever não é suficiente para 

atender às demandas sociais. Hoje, é preciso compreender os sentidos da leitura e da 

escrita em diversos contextos. Assim como a sociedade vem se transformando, com a 

escrita não é diferente, pois a relação das pessoas com a língua escrita também se 

transformou, principalmente porque ela passou do domínio de poucos para um saber 

universal.  

Na escola, também a mudança foi visível, pois, atualmente, um aluno não aprende 

apenas a decodificar as letras ou escrever mecanicamente. Ela precisa ensiná-lo a 

compreender o que lê e saber fazer uso da escrita em situações variadas na vida social. 

Entretanto, a escola, muitas vezes, ainda não atinge um ensino focado no letramento que 

seja significativo para o aluno. Desse modo, as práticas escolares geralmente são 

voltadas para o “modelo de letramento autônomo, que desconsidera as práticas locais 

das comunidades em que os alunos se situam” (GUIMARÃES, 2019, p. 277). Isso quer 

dizer que a escola ainda reproduz os letramentos da classe dominante quando prioriza as 

práticas descontextualizadas da realidade do público que a frequenta. Dessa maneira, 

muitas vezes, não faz sentido para o aluno.    

Em relação às práticas de letramentos na escola, Kleiman argumenta que:  

As práticas de letramento escolares visam o desenvolvimento de habilidades 
e competências no aluno e isso pode, ou não, ser relevante para o estudante. 
Essa diferença afeta a relação com a língua escrita e é uma das razões pelas 
quais a língua escrita é uma das barreiras mais difíceis de serem transportadas 
por pessoas que vêm de comunidades em que a escrita é pouco ou nada usada 
(KLEIMAN, 2005, p.33).  

As práticas escolares para os sujeitos que já tinham contato com o letramento antes de 

entrar na escola, o aprendizado se torna mais fácil e até prazeroso. Para aqueles que 

apenas na escola começaram a ter contato com a língua escrita, o aprendizado se torna 

mais complicado e penoso. Por isso, a escola precisa ficar atenta sobre como trabalhar a 

escrita em sala de aula, pois “o insucesso generalizado no ensino da escrita a grupos que 

não provêm de famílias letradas parece estar claramente dizendo que está na hora de 
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substituir ou complementar os afazeres analíticos24 com a participação nas práticas 

sociais de outras instituições” (KLEIMAN, 2005, p.38).  

As práticas de linguagem que ocorrem dentro da escola geralmente são influenciadas 

pela finalidade pedagógica, que é ensinar, aprender e avaliar. Dentro do ambiente 

escolar, alguns gêneros textuais25 são frequentemente utilizados, como redação escolar, 

conto, poesia, poema e entre outros, mas eles podem não ser os mesmos empregados 

cotidianamente fora dela. Por isso, “deve-se ter o cuidado de procurar, dentro do 

possível, aproximar os modos de ler e de escrever realizados na escola (práticas 

escolarizadas) daquelas práticas de leitura e escrita ocorridas fora da escola” (SOUZA, 

CORTI E MENDONÇA, 2012, p.60). E é nessa perspectiva que os Novos Estudos dos 

Letramentos defendem que a “escola desenvolva a pedagogia dos multiletramentos, de 

forma que em seu currículo haja espaço para tratar de questões voltadas a essas novas e 

múltiplas linguagens e culturas” (GUIMARÃES, 2019, p. 277).    

A ampliação de diversos gêneros textuais, principalmente os utilizados fora do ambiente 

escolar, e de novas práticas sociais no contexto escolar contribuirão significativamente 

para o desenvolvimento do letramento do aluno, visto que, quando se amplia o contato 

com a diversidade da língua escrita, melhor será a compreensão dele em relação ao 

impacto dela na sociedade. Isso porque são as “múltiplas linguagens que constituem um 

fator central para compreensão das práticas de letramento, uma vez que é através delas 

que nos apropriamos, reelaboramos e/ou repulsamos determinados discursos” 

(BUNZEN, 2010, p. 109).  

A tarefa de trabalhar com a língua escrita em sala de aula para ajudar o aluno a 

desenvolver sua capacidade linguística não é apenas tarefa do professor de Língua 

Portuguesa. Qualquer professor que trabalha com o Ensino Médio “depara-se, cada vez 

mais, com o desafio de apoiá-los para que melhorem suas capacidades de leitura e 

                                                 
24 Kleiman (2005) são as atividades propostas em sala de aula para analisar a língua como analisar a fala 
em palavras, os fonemas, as sílabas em palavras etc. 
25 “A escola, por exemplo, enquanto uma esfera que produz gêneros que lhes são próprios (como a 
chamada, o ditado, a redação etc) também reacentua axiologicamente gêneros do discurso produzidos em 
outras esferas (como os filmes, poemas, notícias, crônicas e romances). Além disso, os acontecimentos e 
encontros entre sujeitos na escola possibilitam a circulação de outros gêneros e seus discursos (piadas, 
músicas, fotografias, álbuns de figurinhas, rótulos, cartões de aniversários etc) para a realização de outras 
práticas sociais que não têm como objetivo principal uma aprendizagem mais formal, mas que contribuem 
sobremaneira para a apropriação de determinadas práticas discursivas” (BUNZEN, 2010, p.112-113).  
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escrita, ampliem suas possibilidades de usar a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, 

em especial dentro da escola, mas também fora dela” (SOUZA, CORTI E 

MENDONÇA, 2012, p.107). 

Portanto, para melhor compreender os usos e significados do letramento, não basta 

associá-lo apenas ao ensino-aprendizagem da leitura e da escrita proposta pela escola. É 

preciso ampliar o olhar, conforme salienta Street (2014), para a definição do letramento 

na comunidade, visto que, ao refletir sobre o letramento veiculado à pedagogização, em 

particular sobre a linguagem do letramento, foi possível perceber que eles não derivam 

apenas da esfera escolar em si, mas também de padrões culturais e ideológicos mais 

amplos existentes na sociedade. Isso faz com que uma pessoa considerada letrada seja 

vista como portadora de conhecimento e poder. Em concordância, Bunzen (2010, p.115) 

defende o estudo do letramento na perspectiva sociológica e antropológica para que se 

possa entender com mais clareza os diversos usos da escrita em práticas sociais 

específicas, pois “certas práticas de letramento são recorrentes em determinadas 

instâncias de atuação social, uma vez que elas são padronizadas por instituições sociais 

de relações de poder num determinado contexto sócio-histórico”. Dentro dessa 

perspectiva de letramento, verifica-se que alunos e professores participam ativa e 

coletivamente de práticas de letramentos com a finalidade explícita de aprendizagem em 

um dado tempo/espaço, com objetivos específicos e com sujeitos que possuem papéis 

sociais particulares.  

 

2.6. Breve Histórico do ENEM 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, tem 

por função criar políticas educacionais para contribuir com o avanço econômico e social 

do Brasil. Entre as iniciativas, criou-se o ENEM, em 1998, que tem por intuito avaliar o 

desempenho dos estudantes concluintes da educação básica. Além disso, funciona como 

critério de seleção para ingresso em cursos de graduação em muitas universidades 

brasileiras e para  bolsas de estudos no Programa Universidade para Todos, Prouni. É 

notável que, no decorrer dos anos, ele foi se readaptando, visando melhorias.  Por isso, 
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seguem as informações abaixo, com base no site do INEP, apresentando a trajetória da 

evolução do ENEM.  

Em 2001, os concluintes do Ensino Médio regular de escolas públicas passaram a ter 

direito à inscrição gratuita. Por isso, ele passou “(...) a ser planejado para mais de um 

milhão de pessoas” (INEP, 2018, p. 7).  

Em 2002, para atender a demanda, o ENEM passou a abranger mais cidades por todo o 

país. As evoluções não pararam por aí. No ano de 2003, o ENEM contou com o 

mapeamento do perfil dos estudantes participantes por meio de um questionário 

socioeconômico.  

Em 2004, o ENEM também passou a ser utilizado como forma de concessão de bolsas 

de estudos integrais e parciais, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), para 

os “cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas 

de ensino superior, com ou sem fins lucrativos” (INEP, 2018, p. 7-8).   

Em 2006, ocorreu a ampliação da acessibilidade e, com isso, participantes com renda 

familiar até dois salários mínimos passaram da metade do público do ENEM.  

Em 2008, o exame trouxe novidades. Anunciado pelo Inep e MEC, o ENEM se tornou o 

processo nacional de seleção para o ingresso no Ensino Superior e também uma opção 

de certificação do Ensino Médio. Com isso, houve uma procura significativa por parte 

dos estudantes para a realização do exame. 

Em 2009, o ENEM ganhou um novo formato. Com a criação do Sistema de Seleção 

Unificada (SiSu), que seleciona estudantes para ingressarem nas universidades públicas 

brasileiras, o exame passou a ter 180 questões objetivas, 45 para cada área de 

conhecimento, e a redação. A aplicação passou a ocorrer em dois dias. As Matrizes de 

Referência passaram por uma reformulação com base nas Matrizes de Referência do 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).  

Em 2010, os resultados também foram adotados pelo Fies, Fundo de Financiamento 

Estudantil. Desse modo, o resultado do ENEM passou a ser utilizado para o ingresso 

tanto na universidade pública quanto na particular. Além disso, passou a coletar dados 

sobre deficiência ou condições especiais dos inscritos. A partir desse ano, os candidatos 

tiveram recursos de acessibilidade durante a realização das provas.  



69 
 
Em 2012, para garantir mais acesso a todos, foi criado um critério de isenção da taxa de 

inscrição, isto é, pessoas de famílias de baixa renda com número de identificação social 

(NIS), renda de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal de até três 

salários mínimos passaram a ter a isenção da taxa de inscrição.  

Em 2013, o ENEM se tornou a porta de entrada para quase todas as IES. Além disso, a 

nota do ENEM passou a ser utilizada na concessão de bolsas de estudos do programa 

Ciência sem Fronteiras.   

Em 2014, o resultado do ENEM foi adotado pela Universidade de Coimbra e Algarve, 

em Portugal, devido à parceria firmada entre a instituição superior portuguesa e o 

Brasil.  

Em 2015, foi observado que o ENEM passou a servir de base para a autoavaliação dos 

estudantes egressos do Ensino Médio.  

Em 2016, para melhorar a segurança no exame, passou a ser utilizada a coleta de dados 

biométricos durante a aplicação da prova. Também, passou-se a utilizar detectores de 

metais nas entradas de todos os banheiros do local da prova e identificador de receptor 

de ponto eletrônico.  

Em 2017, para agilizar a aplicação das provas, a realização do exame passou a ser em 

dois domingos consecutivos, sendo a redação aplicada no primeiro dia. Também passou 

a ter videoprova em Libras para surdos e deficientes auditivos. Outra novidade é a prova 

personalizada com nome e número de inscrição do participante. A certificação do 

Ensino Médio voltou a ser de responsabilidade do Encceja.  

Em 2018, o ENEM comemorou 20 anos e ganhou um logotipo novo, um documentário 

histórico e cinco minidocumentários sobre os bastidores dos exames. Mais uma 

mudança: o pedido de isenção da taxa de inscrição passou a ser anterior à inscrição e os 

isentos que não compareceram ao exame tiveram que justificar a ausência para garantir 

a gratuidade nos próximos exames.   

O Exame Nacional do Ensino Médio é, portanto, uma forma de avaliação que possibilita 

ao aluno formando do 3º Ano do Ensino Médio que tenha interesse em cursar uma 

graduação ingressar em uma universidade pública e ter acesso aos programas do 
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governo como o Programa Universidade para Todos e o Programa de Financiamento 

Estudantil.  

O Enem é aplicado anualmente aos concluintes e egressos do Ensino Médio, é um 

exame individual e tem por objetivo avaliar o desempenho dos alunos a partir das 

Competências26 e habilidades27 propostas por ele.   

A Cartilha do Participante do ENEM busca auxiliar o aluno participante esclarecendo a 

metodologia de avaliação da redação e o que se espera do candidato em cada uma das 

habilidades avaliadas. Além disso, ela apresenta as redações com notas máximas, 

referente ao ano anterior, com o intuito de mostrar modelos para os candidatos terem 

referências positivas de escrita. 

A prova de Redação do ENEM é considerada uma avaliação importante para o 

candidato por fazer parte da composição da nota final.  

A tipologia textual geralmente da prova de Redação do ENEM é um texto em prosa, do 

tipo dissertativo-argumentativo e o tema aborda uma ordem cultural, científica, social 

ou política. Avalia-se nela as Competências que devem ser desenvolvidas durante todos 

os anos de estudo na escola. A estrutura da Redação28 deve conter, com base no tema 

proposto, a defesa de uma tese, argumentos e proposta de intervenção, sempre 

respeitando os Direitos Humanos29. 

                                                 
26 “Podem ser concebidas como modalidades estruturais da inteligência, ou seja, evidenciam, por meio de 
ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações fenômenos e 
pessoas, as capacidades que cada um possui para responder aos desafios cotidianos” (FREITAG, 2015, 
p.17) 
27 “Decorrem das Competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do saber fazer. Nesse sentido, 
é por meio dessas ações e operações que as habilidades podem ser articuladas e aperfeiçoadas, o que 
possibilita nova reorganização das competências” (FREITAG, 2015, p.17). 
28 Nessa redação, você deverá defender uma tese – uma opinião a respeito do tema proposto –, apoiada 
em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu 
texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você deverá, 
também, elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no 
desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO 
ENEM, 2017, 7). 
29Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos 
humanos, tais como: defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de “justiça com as 
próprias mãos”, isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas (o governo, as 
autoridades, as leis, por exemplo); incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, 
etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica; explicitação de qualquer 
forma de discurso de ódio (voltado contra grupos sociais específicos) (CARTILHA DO PARTICIPANTE 
DO ENEM, 2017, p.10). 
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Portanto, a Cartilha do Participante do ENEM opera com o trabalho da escrita de forma 

mecanizada, pois ela indica todos os passos que um candidato precisa seguir para obter 

nota mil na prova de Redação. Com isso, busca moldar a escrita do sujeito participante 

conforme seus objetivos, podendo atribuir uma nota máxima, àquele que atender às suas 

expectativas, e o que é pior, ser considerado escritor competente. Desse modo, é 

possível afirmamos que, a Cartilha pode ser associada ao letramento autônomo que, de 

acordo com Street (2014), objetifica o uso da língua. Além do mais, foca apenas em um 

tipo de texto, a dissertação-argumentativa. Dessa forma, contraria a solicitação dos 

PCNLP em relação à diversidade textual.  

A seguir, abordaremos a prova de Redação do Enem e suas cinco Competências.  

 

2.7 A Prova de Redação do ENEM e suas Competências  

 

A prova de Redação do ENEM é elaborada com base em cinco Competências conforme 

o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Competências segundo o Enem 

 Competência 1 Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 
 

Competência 2 Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo em prosa. 

Competência 3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista. 
 

Competência 4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação. 
 

Competência 5 Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os 
direitos humanos. 
 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 6). 

Os critérios de avaliação são com base no quadro das cinco Competências, sendo cada 

uma delas avaliada em 200 pontos, totalizando mil pontos a prova de Redação do 

ENEM. Cada avaliador, com base nos critérios do quadro de Competências, analisará 

qual nota atribuir. Como são dois avaliadores, a nota final será a média aritmética das 

notas totais atribuídas por eles.  
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A Cartilha do Participante do ENEM ressalta que, em caso de divergência nas notas 

atribuídas pelos avaliadores, a Redação será avaliada por um terceiro avaliador. Assim, 

a discrepância é considerada quando as notas “diferem-se, no total, por mais de 100 

pontos ou obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das 

competências” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2017, p.8).  

Portanto, as duas notas que mais se aproximarem, será feita a média aritmética para se 

chegar à pontuação final.  Caso a discrepância permaneça, uma banca presencial 

composta por três professores corrigirá a redação para atribuir a nota final do 

participante.  

Caso uma Redação apresente uma das características abaixo, ela receberá nota zero, 

segundo os critérios abaixo: 

Quadro 2 – Critérios de atribuição de nota zero na redação  

01 Fuga ao tema. 

02 Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. 

03 Extensão de até sete linhas. 

04 Cópia integral do texto (s) motivador (es) da proposta de redação e/ou de textos motivadores 
apresentados no caderno de questões.  

05 Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. 

06 Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. 

07 Assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do 
participante. 

08 Texto integralmente em língua estrangeira. 

09 Desrespeito aos direitos humanos. 

10 Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2017, p. 9).  

O candidato, ao escrever sua redação, precisa ficar atento aos critérios mencionados no 

quadro acima, pois qualquer desvio lhe causará prejuízo na nota. A prova de redação, 

por ser avaliada em nota mil, proporcionará a ele a oportunidade de demonstrar seu 

domínio com a língua escrita, conhecimento de atualidades, avaliar sua capacidade de 

argumentação e possibilidade de aumentar a nota na prova do ENEM.  
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Em relação ao tópico “partes deliberadamente desconectadas ao tema proposto” das 

características que levam o candidato a receber nota zero, a Cartilha do Participante do 

ENEM afirma que: 

São trechos como: reflexões sobre o próprio processo de escrita, bilhetes em 
geral (destinados à banca avaliadora, por exemplo), mensagens iniciadas por 
hashtag, mensagens de protesto, orações, mensagens religiosas, trechos de 
música, de hino, de poema ou de qualquer texto, desde que estejam 
desarticulados da argumentação feita na redação. Isso quer dizer que uma 
constatação de algum problema social, por exemplo, não é, por si só, avaliada 
como um protesto e, consequentemente, como parte desconectada, se estiver 
devidamente articulada à argumentação construída ao longo da redação 
(CARTILHA DO PARTICIPANTE, 2017, p.9). 

Entende-se do trecho acima que, se uma redação for anulada por causa desse critério, 

significa que o candidato inseriu, de forma proposital e sem articulação, elementos 

desnecessários e em desacordo com o tema.  

A seguir, será descrita, com algumas considerações, cada Competência da prova de 

Redação do ENEM conforme a Cartilha do Participante.  

 

Competência 1 – demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua 

portuguesa 

 

Essa Competência avalia o domínio da modalidade escrita padrão da língua materna. O 

candidato precisa saber escrever conforme as regras gramaticais da Língua Portuguesa e 

o conhecimento das convenções da escrita, sendo “acentuação, ortografia, uso de hífen, 

emprego das letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica (translineação)” 

(CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p.11). Além disso, seguir o 

Novo Acordo Ortográfico.  

Para Freitag (2015), o documento do ENEM está em desacordo com os PCNLP e com o 

Programa Nacional do Livro Didático, pois, nos documentos oficiais, a diversidade da 

língua e o reconhecimento dela são basilares. Já as Competências e Habilidades do 

primeiro privilegiam “a modalidade escrita formal da língua portuguesa” (CARTILHA 

DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p.11). Dessa forma, percebe-se que a Cartilha 

não permite o uso da variação linguística. Em virtude disso, para a autora, a 
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desarticulação entre os documentos ainda é notável, apesar de correções feitas ao longo 

dos anos no documento do ENEM,  o que acaba prejudicando “os estudantes da escola 

pública, cujo currículo e seleção de materiais didáticos são direcionados por estes 

documentos. Escolas privadas tendem a balizar seu currículo pelos editais de seleção: 

antes o vestibular, agora o Enem” (FREITAG, 2015, p. 29). 

Na redação será observado se o candidato é capaz de empregar corretamente as normas 

da gramática e aplicá-las com clareza para a leitura, que pode tanto ser beneficiada ou 

prejudicada pela construção sintática (organização das frases). 

O avaliador, para saber como está o domínio do candidato em relação à Competência 1,  

deverá seguir alguns passos como:  

– A língua formal é uma modalidade associada a textos dissertativo-argumentativos. O 

texto não deverá apresentar falhas na construção sintática, ou seja, as orações e os 

períodos devem contribuir para a fluidez da leitura e sem desvios das regras gramaticais, 

de convenções de escrita, escolha de registros e de vocabulário. 

Quanto aos desvios, a Cartilha do Participante do ENEM evidencia que o candidato 

precisa ficar atento, no momento de sua escrita, para não ser prejudicado: 

– Convenções da escrita: acentuação, ortografia, separação silábica, uso do 
hífen e uso de letras maiúsculas e minúsculas; 
– Gramaticais: concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, 
pontuação, regência verbal e nominal e colocação pronominal; 
– Escolha de registro: adequação à modalidade formal, isto é, ausência de 
uso de registro informal e/ou de marcas de oralidade; 
– Escolha vocabular: emprego de vocabulário preciso, o que significa que as 
palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e apropriadas para o 
texto (CARTILHA DO PARTICIPANTE, 2017, p.14). 
 

A Cartilha do Participante do ENEM mostra ao candidato os conteúdos da gramática 

que ela privilegia como fundamentais para serem escritos sem desvios. Desse modo, se 

ele ficar atento ao que se pede, provavelmente obterá uma boa nota na prova de 

Redação em relação à Competência 1.  

Na Competência 1, há seis níveis de desempenho que serão observados pelo avaliador 

durante a correção para atribuir a nota à redação do candidato, são elas: 
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Quadro 3 – Critérios de pontuação para a Competência 1 

200 pontos Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de 
escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos 
somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. 

160 pontos Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de 
escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

120 pontos Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de 
escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

80 pontos Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, 
com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. 

40 pontos Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de 
forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de 
registro e de convenções da escrita. 

0 ponto Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 
Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 12). 

Os critérios de correção da Competência 1 são divididos em seis níveis de desempenho 

com as seguintes especificações para o domínio da língua padrão: excelente, bom, 

mediano, insuficiente, precário e desconhecimento. Assim, pode-se observar, há 

pontuações, mas os critérios não são tão claros, pois eles se baseiam em adjetivos que 

podem gerar dúvidas, pois o que é excelente para um, pode não ser para o outro. Dessa 

forma, a subjetividade se faz presente. Acredita-se que os critérios de avaliação 

deveriam ser mais específicos e mais claros para o candidato. 

Outro fator que chama a atenção é o fato de a Competência 2 permitir cópia de trechos 

dos textos motivadores. Como eles são escritos na língua padrão, certamente, caso o 

candidato transcreva alguma parte, ele não perderá ponto na Competência 1, apenas na 

Competência 2 por ser uma cópia. Sugere-se, então, que a Competência 1 avalie apenas 

a escrita com autoria própria, pois, permitindo tal ação, o candidato só tem a ganhar. 

 

Competência 2 – Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

 

A Competência 2 avalia se o candidato compreendeu a proposta da redação tanto em 

relação ao gênero textual quanto o tema abordado. O texto não deve ter caráter 

expositivo, e sim a defesa de uma ideia segundo o tema proposto. Esta Competência 

relaciona-se com as habilidades de leitura e escrita.  
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A Cartilha do Participante do ENEM recomenda que o candidato siga as seguintes 

orientações para atender a Competência 2. Veja no quadro abaixo: 

Quadro 4 – Orientações para a Competência 2 

01 Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para compreender bem o que está 

sendo solicitado. 

02 Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque foram apresentadas apenas 

para despertar uma reflexão sobre o tema. 

03 Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que eles foram apresentados apenas para 

despertar seus conhecimentos sobre o tema. Além disso, a recorrência de cópia é avaliada 

negativamente e fará com que seu texto tenha uma pontuação mais baixa. 

04 Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da discussão, isto é, para decidir como 

abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. 

05 Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em 

relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser usadas de modo produtivo no seu 

texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido: ajudá-lo a validar seu 

ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão 

desenvolvida em sua redação. Informações soltas no texto, por mais variadas e interessantes, 

perdem sua relevância quando não associadas à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. 

06 Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. 

Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem 

ocorrer: fuga total ou tangenciamento ao tema. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2017, p.15-16). 

O Quadro 4 orienta o candidato em relação aos pontos que ele precisa ficar atento para 

demonstrar domínio da estrutura do texto dissertativo-argumentativo e compreensão do 

tema proposto na redação. 

Considera-se fuga total ao tema quando o candidato não aborda nem o assunto de forma 

generalizada e nem o tema proposto.  Não basta apenas o título se referir ao tema, a 

abordagem do tema deve ser clara e explícita.  

Outro fator relevante é o tangenciamento do tema, falar do tema de forma parcial, ou 

melhor, deixar de tratar como principal o eixo temático proposto.  
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Escrever a redação segundo a estrutura da dissertação-argumentativa é o texto conter 

introdução, desenvolvimento e conclusão. A Cartilha do Participante do ENEM (2017, 

p.17) exige que o texto apresente um “(...) caráter dissertativo (explicações, 

exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada) ou 

de caráter argumentativo (defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada)”.  

O tipo de texto geralmente solicitado na proposta de Redação do ENEM é o texto 

dissertativo-argumentativo30. Ele tem por objetivo tentar convencer o leitor de que a 

opinião defendida é relevante e aceitável. Portanto, uma redação, para atender as 

expectativas da Competência 2, precisa combinar os dois princípios de estruturação, 

segundo o quadro da Cartilha do Participante a seguir: 

Quadro 5 – Princípios de estruturação do texto dissertativo-argumentativo 

 
I – Apresentar uma tese, desenvolver  
justificativas para comprovar essa tese e uma 
conclusão que dê fecho à discussão elaborada no 
texto, compondo o processo argumentativo (ou 
seja, apresentar proposição, desenvolvimento e 
conclusão). 
 
 
 
 
 
II – Utilizar estratégias argumentativas 
para expor o problema discutido no texto e 
detalhar os argumentos utilizados. 

 
TESE – É a ideia que você vai defender no seu 
texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada 
em argumentos ao longo da redação. 
 
ARGUMENTOS – É a justificativa para 
convencer o leitor a concordar com a tese 
defendida. Cada argumento deve responder à 
pergunta “por quê?” em relação à tese defendida. 
 
ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São 
recursos utilizados para desenvolver os 
argumentos, de modo a convencer o leitor: 
• exemplos; 
• dados estatísticos; 
• pesquisas; 
• fatos comprováveis; 
• citações ou depoimentos de pessoas 
especializadas no assunto; 
• pequenas narrativas ilustrativas; 
• alusões históricas; e 
• comparações entre fatos, situações, épocas ou 
lugares distintos. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 17). 

 

A Cartilha do Participante do ENEM ressalta que, se o candidato, apesar de atender as 

outras Competências, não produzir a redação na estrutura do texto dissertativo-

argumentativo ou tiver fuga ao tema, receberá nota zero.   

                                                 
30 O texto dissertativo-argumentativo se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado 
assunto. É fundamentado com argumentos, para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de 
que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza: é 
argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque se utiliza de explicações 
para justificá-la (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2017, p. 18). 
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Os critérios para o avaliador verificar se o candidato atendeu as expectativas esperadas 

da Competência 2 é segundo o quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Critérios de pontuação da Competência 2 

200 pontos Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um 
repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo-
argumentativo. 

160 pontos Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do 
texto dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 

120 pontos Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano 
do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 

80 pontos Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores 
ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo-argumentativo, não atendendo à 
estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 

40 pontos Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto 
dissertativo-argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. 

0 ponto Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa. 
Nestes casos, a redação recebe nota zero e é anulada. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 18). 

Observa-se que, na Competência 2, os níveis avaliados são: argumentação consistente, 

argumentação previsível, domínio insuficiente do texto dissertativo-argumentativo, 

tangenciamento ao tema ou domínio precário do texto, fuga ao tema e não atendimento 

à estrutura do texto.  Mais uma vez os adjetivos utilizados para avaliar o texto são 

subjetivos. Dessa forma, o método de avaliação não fica tão claro, podendo o candidato 

ser prejudicado no momento de atribuição da nota. 

Além disso, avaliará se o candidato é capaz de elaborar um texto dissertativo-

argumentativo conforme a estrutura da tipologia textual e sua capacidade de 

argumentação mediante a elaboração de uma situação-problema. Assim sendo, ele 

deverá expor seu ponto de vista apoiado em argumentos convincentes e fundamentados. 

Percebemos que, em todos os exames, o candidato precisou produzir o mesmo tipo de 

texto, desse modo, a diversidade textual não se faz presente como proposto nos PCNLP.  

Outro aspecto observado é sobre o tema proposto, que é de ordem social, política, 

cultural ou científica, complexo, não polêmico e atual da época. Por isso, o candidato 

precisa estar atento às informações que circulam na sociedade para refletir e formar sua 

opinião para argumentar. Desse modo, o repertório sociocultural do candidato precisa 

ser amplo, pois, para atingir a pontuação máxima, esse é um dos itens fundamentais.  
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Em todos os níveis é preciso ter o domínio da estrutura do texto dissertativo-

argumentativo. Caso o candidato falhe nessa parte, perderá na pontuação. Também, 

chama a atenção o fato de a argumentação ter destaque maior nos três níveis de maiores 

pontuações. Assim, entende-se que os outros níveis priorizam a estrutura do tipo de 

texto.  

No quarto nível, cópia do texto motivador, até o ano de 2016, a Cartilha atribuía nota 

zero, o que tornava a Competência 2 incoerente com o documento. A partir de 2017, a 

Cartilha passou a aceitar cópia de trechos do texto motivador, mas, caso o candidato 

coloque cópia integral dos textos motivadores ou do caderno de questões, fuga ao tema 

e não atendimento à estrutura do texto, a nota será zero.   

Ainda em relação à cópia do texto, considera-se que não deveria ser permitido nenhum 

trecho, pois um candidato que faz uso da cópia demonstra não ter bom domínio do 

assunto sobre o qual discorre. Além do mais, ele está buscando, por meio do ENEM, 

uma vaga no ensino superior, que reprova a prática de plágio na escrita.   

Em relação à fuga ao tema ou não atendimento da estrutura do texto dissertativo-

argumentativo, vê-se como um incentivo às fórmulas prontas dos cursinhos ou manuais 

de redações, pois o candidato que passou por tal treinamento dificilmente receberá nota 

zero.  

 

Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 

 

Essa Competência visa avaliar como o candidato defende sua tese com base no tema 

proposto por meio de argumentos que justifiquem seu ponto de vista. Além disso, como 

ele seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos e opiniões.  

A Competência 3 aborda a inteligibilidade do texto. Assim, para a redação garantir a 

inteligibilidade é preciso considerar alguns fatores, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 7 – Fatores para garantir a inteligibilidade 

01   Relação de sentido entre as partes do texto. 

02   Precisão vocabular. 
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03 Seleção de argumentos. 

04 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. 

05 Adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2017, p. 19). 

 

Os elementos apresentados no Quadro 7, Fatores para garantir a inteligibilidade, está 

diretamente relacionado à coerência, aspecto fundamental na composição do texto, visto 

que cabe a ela a organização das ideias para a produção do sentido.  

Em relação à coerência textual, Koch e Travaglia argumentam que: 

A coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um 
sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para 
os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de 
interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de 
comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste 
texto. Este sentido, evidentemente, deve ser do todo, pois a coerência é global 
(2012, p. 21). 

A coerência é considerada princípio da interpretabilidade pelo fato de ela ter ligação 

com a boa formação do texto, ou seja, a forma como o texto é produzido na situação de 

comunicação é que irá determinar se ele terá sentido ou não para os usuários 

participantes da interação.  

A Cartilha do Participante do ENEM lista alguns elementos importantes para o 

candidato observar e atingir as expectativas da Competência 3 por meio de um projeto 

de texto31: 

Quadro 8 – Proposta de projeto de texto 

01 Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes 
para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las 
no desenvolvimento do seu texto. 

02  Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa 
do seu ponto de vista.  

03  Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma 
ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a 
progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto do texto. 

                                                 
31 É o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização 
estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão 
mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para 
apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente (CARTILHA DO 
PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p.19). 
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04 Examine, com atenção, a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim e 

observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de 
vista que você está defendendo. 

05 Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem 
articulação com as outras ideias apresentadas. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 19-20). 

O Quadro 8, Proposta de projeto de texto, apresenta ao candidato uma orientação para 

planejar o texto antes da escrita. Assim, poderá escrever de forma coerente, pois a 

coerência de um texto será atingida mediante um planejamento prévio à escrita, pois, 

antes de escrever um texto, o produtor deverá refletir sobre o assunto que será abordado, 

selecionar argumentos, organizar as ideias e reunir informações verídicas para expor seu 

ponto de vista.  

O quadro abaixo, conforme Cartilha do Participante do ENEM, apresenta os seis níveis 

de desempenho que serão avaliados na Competência 3: 

Quadro 9 – Critérios de pontuação da Competência 3 

200 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma 
consistente e organizada, configurando autoria, em defesa de um ponto de vista. 

160 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma 
organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista. 

120 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos 
argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de 
vista. 

80 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou 
contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um 
ponto de vista. 

40 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou 
incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. 

0 ponto Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um 
ponto de vista. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 20). 

É uma Competência que avalia a capacidade do candidato em relação ao seu 

conhecimento sobre os fatos que ocorrem na sociedade, na forma como ele expõe isso 

por meio da escrita e como defende seu ponto de vista.  

É fundamental o domínio da coerência, visto que ela dá “textura ou textualidade à 

sequência linguística” (KOCH E TRAVAGLIA, 2012, p. 53). Isso significa que ela tem 

a ver com a linearidade do texto, que precisa de progressão para ser interpretado pelo 

interlocutor.  
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Um fato que chama a atenção é a Competência 3 ser voltada totalmente para o domínio 

das informações.  

O nível 1 da Competência 2 remete ao repertório sociocultural, ao domínio sobre o 

conhecimento de várias áreas do saber. Entende-se, então, que, por causa da 

competência 3, o repertório sociocultural está mais vinculado às informações do que 

conhecimento sobre outras áreas do saber.  

Outro fato observado é o nível 3 que atribui nota 120 pontos ao candidato que escreve 

seu texto limitado aos argumentos dos textos motivadores. Avalia-se que essa é uma 

nota alta, ao passo que um candidato que redige seu texto sem ter o domínio necessário 

das informações para defender seu ponto de vista demonstra pouca leitura para se 

informar ou se preparar para uma prova de Redação do ENEM. Além disso, 

possivelmente, esse tipo de candidato passou por um treinamento para tirar uma nota 

boa na redação, já que nesses cursos é exposta a ele, com antecedência, uma cartilha 

com muitas orientações, contribuindo para que o candidato tenha êxito na prova 

redação. Além de tudo, se a Competência avalia o grau de informação, ela não poderia 

considerar com boa nota uma informação que a prova expôs para o candidato, pois isso 

demonstra falta de domínio, falta de conhecimento de mundo.  

 

Competência 4 – Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação. 

 

Nessa Competência é avaliada a estruturação lógica e formal entre as partes da redação. 

A coesão e a coerência são responsáveis pela sequenciação das ideias e relação 

harmônica entre frases, orações e parágrafos.  

Tanto Competência 3 quanto a 4 avaliam a construção da argumentação na redação. A 

primeira difere-se da segunda pelo fato de priorizar aspectos como “selecionar, 

relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa 

de um ponto de vista” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2017, 22). Já a 

segunda prioriza a coesão que “atua na superfície textual, isto é, ela avalia as marcas 
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linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto” (CARTILHA DO 

PARTICIPANTE DO ENEM, 2017, p.22). 

Quanto à coesão e à coerência, Koch e Travaglia (2012, p. 49) afirmam que “a relação 

da coesão com a coerência existe porque a coerência é estabelecida a partir da sequência 

linguística que constitui o texto, isto é, os elementos da superfície linguística é que 

servem de pistas, de ponto de partida para o estabelecimento da coerência”. Assim, 

percebe-se que a coerência está relacionada com a linearidade do texto, ou seja, com a 

coesão, responsável por estabelecer a ligação entre os elementos do texto para ajudar na 

construção do sentido.  

Segundo a Cartilha do Participante do ENEM, para que a redação tenha o encadeamento 

textual em virtude da coesão textual é preciso considerar alguns princípios, tais como: 

Quadro 10 – Proposta para coesão textual 

01 Estruturação dos parágrafos – Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia 
principal à qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo-argumentativo, os parágrafos 
podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por 
detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro.  

02 Estruturação dos períodos – Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os 
períodos do texto são, normalmente, estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais 
orações, para que se possa expressar as ideias de causa-consequência, contradição, temporalidade, 
comparação, conclusão, entre outras. 

03 Referenciação – As referências a pessoas, coisas, lugares, fatos são introduzidas e, depois, 
retomadas, à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante uso 
de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações de 
sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, e de expressões resumitivas, metafóricas ou 
metadiscursivas.  

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2017, p. 22-23). 

 

O Quadro 10, Proposta para coesão textual, apresenta ao candidato uma proposta para 

garantir a coesão textual na redação. A Cartilha do Participante mostra como estruturar 

o parágrafo e os períodos dentro do texto. Além do mais, orienta como utilizar a coesão 

para evitar repetições no parágrafo.  

Observa-se, mais uma vez, como a Cartilha do Participante dá várias orientações de 

como deve ser a redação. Se o candidato se empenhar em ler, analisar e praticar as 

redações conforme o exposto no material, mesmo que não tenha o domínio suficiente 

das habilidades que deveria ter adquirido ao longo de seu percurso escolar, dificilmente  
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tirará uma nota insatisfatória. O gênero textual solicitado é sempre o mesmo e isso é 

incoerente com o que se pede nos PCNs de Língua Portuguesa, que prezam pela 

diversidade textual. Quanto às orientações, pouco se altera no decorrer dos anos. Dessa 

forma, percebe-se que há um padrão a ser seguido. 

O quadro abaixo tem os seis níveis de desempenho utilizados para avaliar a 

Competência 4: 

Quadro 11 – Critérios de pontuação da Competência 4 

200 pontos Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos 
coesivos. 

160 pontos Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório 
diversificado de recursos coesivos. 

120 pontos Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório 
pouco diversificado de recursos coesivos. 

80 pontos Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta 
repertório limitado de recursos coesivos. 

40 pontos Articula as partes do texto de forma precária. 
0 ponto Não articula as informações. 

Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 23). 
 

A Competência 4 gira em torno da palavra articulação e repertório do recurso coesivo. 

Conforme Koch (2004, p.15), a utilização de recursos coesivos no texto contribui para ir 

“tecendo o tecido (tessitura) do texto. A este fenômeno é que se denomina coesão 

textual”.  Esta, ao longo do texto, vai ligando as orações, os períodos e os parágrafos de 

um texto para ajudar na construção do sentido. Para a autora, ela ocorre por meio da 

coesão referencial, substituição, elipse, conjunção e lexical.  

Com base em Halliday e Hasan (1976) apud Koch (2004, p.16), a coesão pode ser 

definida como “uma relação semântica entre um elemento do texto e algum outro 

elemento crucial para a sua interpretação.” Com isso, a coesão ajuda a estabelecer 

relações de sentido no texto, embora ela não seja condição suficiente para um texto ser 

considerado como tal, pois há textos que não têm recursos coesivos, e têm continuidade 

no sentido.   

Para o repertório do recurso coesivo utiliza-se os adjetivos: diversificado, pouco 

diversificado, limitado e precária.  Compreende-se, então, que quanto maior o número 

de recursos coesivos for utilizado no texto, mais se aproximará da Competência. Mas é 
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importante ressaltar que os adjetivos utilizados para avaliarem a utilização dos recursos 

coesivos não são claros. Mais uma vez, a subjetividade se faz presente na avaliação.  

A Cartilha sugere ao candidato a diversificação de uso de recursos coesivos como a 

referencial, substituição, elipse ou omissão, lexical, sequencial etc. Com isso, espera-se 

que ele, ao elaborar seu texto, seja capaz de dar sequência a ele utilizando variados tipos 

de coesão para ajudar na construção de sentido. Mais uma vez, a Cartilha deixa claro 

para o candidato o que espera dele. Desse modo, se ele praticar a redação com base nas 

instruções da Cartilha, provavelmente terá uma nota satisfatória, mesmo que não tenha 

todo o domínio que deveria ter ao final do Ensino Médio.   

Sabe-se que a coesão e a coerência são elementos importantes na construção de um 

texto dissertativo-argumentativo.  Por isso, Koch e Travaglia (2012, p.51) mencionam 

que “o mau uso dos elementos linguísticos de coesão pode provocar incoerências locais 

pela violação de sua especificidade de uso e de função”. Isso significa que o emprego 

incorreto da coesão pode gerar estranhamento no receptor e dificultar o entendimento 

por causa do comprometimento da coerência.  

 

Competência 5 – Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 

respeitando os direitos humanos. 

 

Esta Competência avalia como o texto do candidato apresenta “(...) uma proposta de 

intervenção para o problema abordado. Por isso, a sua redação deve apresentar uma tese 

sobre o tema, apoiada em argumentos consistentes, e uma proposta de intervenção para 

o problema abordado” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2017, p. 24).  

Conforme Cartilha do Participante do ENEM (2017), por meio da proposta de 

intervenção, o candidato deve apresentar em seu texto, sua reflexão de conhecimento de 

mundo, sempre respeitando os direitos humanos, o ator social32 responsável pela 

execução da proposta, como a ação será executada e seu possível efeito, sempre 

                                                 
32 Sua representação dependerá da ação escolhida como “(...) individual, familiar, comunitário, social, 

político, governamental e mundial” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2017, p.24). 
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detalhando a ação e a forma de realização. A proposta deve ser apresentada por meio de 

ações concretas e mais focada no tema.   

O quadro a seguir apresenta os seis níveis de desempenho esperado pelo candidato em 

relação à Competência 5: 

Quadro 12 – Critérios de pontuação da Competência 5 

200 pontos Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada 
à discussão desenvolvida no texto. 

160 pontos Elabora bem proposta de intervenção, relacionada ao tema e articulada à discussão 
desenvolvida no texto. 

120 pontos Elabora de forma mediana proposta de intervenção, relacionada ao tema e articulada à 
discussão desenvolvida no texto. 

80 pontos Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção, relacionada ao tema ou não 
articulada à discussão desenvolvida no texto. 

40 pontos Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 
0 ponto Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema 

ou ao assunto. 
Fonte: Cartilha do Participante do ENEM (2019, p.26) 

 

É interessante ressaltar que, a partir de 2018, nos critérios gerais de atribuição de nota 

zero à redação, não consta o desrespeito aos Direitos Humanos. Apenas pede-se, na 

proposta da redação, que os respeite.  

Na Competência 5 há a seguinte observação: “conforme a matriz, as redações que 

apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão 

penalizadas na Competência 5” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, 

p. 24).  

Nota-se que tal penalização não fica clara, ou seja, caso o candidato não respeite os 

Direitos Humanos, não se sabe ao certo qual medida será adotada em relação à nota 

dele, pois não consta isso nos níveis de desempenho.  

Já no tópico “O que é considerado desrespeito aos Direitos Humanos?”, a Cartilha 

utiliza algumas passagens de redações de candidatos referentes ao ENEM 2018 para 

mostrar exemplos do que é considerado desrespeito aos Direitos Humanos e que 

levaram à atribuição de nota zero na Competência 5.  

Entende-se que a Cartilha deveria especificar de forma clara a atribuição de nota zero 

nos níveis de desempenho, pois eles são os critérios de correção para a Competência 5.  
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Em relação aos níveis de desempenho, eles são todos voltados para a proposta de 

intervenção e como já mencionado, em momento algum, há referência aos Direitos 

Humanos.  

O que chama a atenção é o fato de a Cartilha propor ao candidato, nessa Competência, 

quais perguntas ele deverá responder ao elaborar sua proposta de intervenção. Percebe-

se, então, uma forma de ajudar ao candidato no preparo da escrita, ou seja, sua 

conclusão da prova de Redação.  

Outro agravante em relação aos passos dados é o fato de ser possível o candidato propor 

algo que nem sempre seja realmente sua intenção, mas colocará na prova aquilo que 

agrada aos critérios para obter uma nota satisfatória.    

Portanto, a Cartilha do Participante dá todas as dicas para o candidato tirar uma nota 

mil. No entanto, nem sempre um estudante que tira nota considerada alta na prova de 

Redação é porque teve uma boa formação escolar, mas porque conseguiu seguir os 

critérios estabelecidos por ela. Além disso, o treinamento antes da prova, com a ajuda 

de um profissional, é fundamental para o êxito do candidato.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A fim de apreender o objeto de estudo, foi proposta uma pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico. Primeiramente, foi feito um estudo bibliográfico referente a autores que 

realizam pesquisas sobre o tema em análise e o objeto, além de ter como suporte as 

instruções dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e o Parâmetro 

Curricular Nacional do Ensino Médio.  

O objeto de investigação deste trabalho é a Redação Escolar dos alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio, mais especificamente, o texto dissertativo-argumentativo.   

A investigação foi realizada em uma escola pública de Mariana, Minas Gerais, que 

atende, em média, 30 alunos em cada turma de Ensino Médio, na faixa de 15 a 19 anos 

de idade. 

 

3.1. A Pesquisa Etnográfica 

 

Esta pesquisa de cunho etnográfico aborda as práticas de alunos e professores na sala de 

aula no processo de ensino-aprendizagem da produção escrita, com base nas 

Competências da Prova de Redação do ENEM. Com isso, neste capítulo, serão 

abordados, respectivamente, os seguintes tópicos: Etnografia, Pesquisa Etnográfica: 

Método, A Coleta de Dados na Pesquisa Etnográfica e, por fim, Ética na Pesquisa 

Etnográfica. 

 

3.1.1. Etnografia 

 

A etnografia é uma palavra que teve sua origem na união de dois vocábulos 

provenientes do grego “graf (o) significa escrever sobre, escrever sobre um tipo 

particular – um etn (o) ou uma sociedade em particular” (MATTOS, 2011, p. 53). 
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Portanto, etimologicamente, a etnografia significa “descrição cultural33. Para os 

antropólogos, o termo tem dois sentidos: (1) um conjunto de técnicas que eles usam 

para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os 

comportamentos de um grupo social; e (2) um relato escrito resultante do emprego 

dessas técnicas” (ANDRÉ, 1995, p.27). Literalmente, a etnografia é “a descrição de um 

povo” (ANGROSINO, 2009, p.16). 

Para Angrosino (2009), o termo etnografia significa, basicamente, o estudo da cultura 

de um grupo de pessoas. O conjunto de indivíduos pode ser chamado de comunidade ou 

sociedade. A cultura de um povo revela-se por meio de seu modo de vida. Dessa forma, 

a etnografia pode ser definida como “a arte e a ciência de descrever um grupo humano – 

suas instituições, seus comportamentos interpessoais, suas produções materiais e suas 

crenças” (ANGROSINO, 2009, p. 30).  

A etnografia, muitas vezes, vai além de apenas estudar a cultura de um povo. Ela pode 

ser considerada uma experiência inovadora, conforme Garcez e Schulz esclarecem: 

Entender cenários complexos e concretos e, ao mesmo tempo, compreender 
de forma ampliada diferentes cenários para construir conhecimentos a partir 
do que é específico; estranhar o cotidiano e aguçar os sentidos e trabalhar 
individualmente e em grupo, construindo narrativas e amarrando os sentidos 
dos diferentes pontos de vista; ter o privilégio do diálogo contínuo na 
devolução das análises e na discussão do que foi a pesquisa para os sujeitos 
pesquisados posteriormente e mesmo durante todo o processo... Ver, sentir e 
pensar escola e sala de aula com quem sabe fazer e faz isso tão bem quanto é 
possível fazer (GARCEZ E SCHULZ, 2015, p. 27-28). 

O pesquisador que escolhe trabalhar com a etnografia precisa estar aberto ao novo, ter 

um olhar minucioso sobre seu objeto para partir do universal para o específico, 

compreender que o saber da Linguística Aplicada é adquirido por meio dos usos 

constantes da linguagem em cenários enriquecedores, como o ambiente escolar, que 

muito tem a dizer.  

No início do século XX, a etnografia desenvolveu-se por meio de pesquisas 

antropológicas para estudar grupos humanos, pois os antropólogos “chegaram à 

conclusão de que apenas em campo um estudioso poderia encontrar verdadeiramente a 

dinâmica da experiência humana vivida” (ANGROSINO, 2009, p. 16).  Como os 

                                                 
33 Segundo André (1995), a cultura inclui práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens e significados. 
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procedimentos e as técnicas etnográficas são flexíveis, oferecem ao pesquisador a 

possibilidade de utilização de diversos instrumentos de coleta de dados durante a 

pesquisa, principalmente de campo. Por isso, estudiosos de diversas áreas têm adotado a 

etnografia como recurso de investigação científica.  

A etnografia como investigação científica muito contribui para as pesquisas qualitativas 

devido a três motivos, segundo Mattos (2011, p.50-51): “primeiro, preocupa-se com 

uma análise holística ou dialética da cultura; segundo, por introduzir os atores sociais 

com uma participação ativa e dinâmica no processo modificador das estruturas sociais e 

terceiro, por revelar as relações e interações ocorridas no interior das escolas”. As 

razões apresentadas pela autora mostram que a cultura, por ser um conjunto de sentidos, 

funciona como mediadora na interação entre as pessoas e as estruturas sociais. Sendo 

assim, o homem assume um papel de sujeito ativo dentro da sociedade, capaz de 

transformar a estrutura social e, como sujeito da pesquisa, ele contribuirá 

significativamente para o ambiente pesquisado, levando o pesquisador a assumir uma 

postura constante de reflexão e de questionador.  

Garcez e Schulz, em seu trabalho intitulado “Olhares circunstanciados: etnografia da 

linguagem e pesquisa em Linguística Aplicada no Brasil”, publicado em 2015, 

apresentam a pesquisa etnográfica como um aporte metodológico importante para a 

compreensão do ambiente pesquisado, das práticas corriqueiras dos participantes e do 

objeto pesquisado durante a investigação de usos da linguagem no âmbito da 

Linguística Aplicada.   

Conforme Angrosino (2009), a observação diária das pessoas e das situações é a base da 

pesquisa etnográfica com o objetivo de compreender e chegar a um resultado sobre uma 

questão teórica, abordando a cultura de um grupo. Desse modo, a observação é “o ato de 

perceber um fenômeno, muitas vezes com instrumentos, e registrá-lo com propósitos 

científicos” (ANGROSINO, 2009, p. 74). 

Segundo André (1995), os educadores têm se interessado pela etnografia para pesquisar 

a sala de aula e a avaliação curricular. Esse interesse ficou evidente desde o final dos 

anos 70. Na tentativa de analisar e compreender o que passa no cotidiano escolar, os 

pesquisadores em educação têm recorrido com frequência às diferentes áreas do 

conhecimento como Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, entre outras.  
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Garcez e Schulz (2015) esclarecem que pesquisas na área da Linguística Aplicada têm 

adotado a etnografia como metodologia de pesquisa para questões particulares sobre o 

uso da linguagem. Geralmente, o ambiente escolar é um dos locais em que, apesar de 

trabalhar a língua materna, ocorrem casos específicos de uso da linguagem, sendo assim 

um local rico em informações para se realizar pesquisa científica. 

Em relação à pesquisa no contexto da sala de aula com base na etnografia, Moita Lopes 

(1996, p.167) esclarece que “esta tendência de pesquisa na sala de aula enquadra-se na 

tradição interpretativista de pesquisa nas Ciências Sociais, que se centra na ideia de que 

social é fruto de significados/interpretações produzidas pelos participantes deste 

contexto”. Assim, compreende-se que, por meio da pesquisa etnográfica, o pesquisador 

poderá observar e interpretar os fenômenos sociais e humanos que ocorrem dentro da 

sala de aula e/ou na escola.  

Garcez e Schulz (2015), por meio de pesquisa que realizaram em uma escola pública de 

ensino fundamental, em uma periferia da capital do Brasil, antes de entrarem para a sala 

de aula para fazer a investigação, analisaram o Projeto Político Pedagógico da escola 

que tinha como objetivo básico o aprendizado de todos os alunos, sem exclusão. Então, 

por meio da pesquisa etnográfica, os autores puderam registrar:  

Minuciosamente partes da construção e da execução desse projeto. Estivemos 
lá, vivemos as cenas, acompanhando as pessoas de carne e osso fazendo o dia 
a dia dessa escola que, muito antes de se falar em planos de metas, já 
estabelecia e corria atrás de objetivos a cada ano escolar. O registro 
sistemático e minucioso da vida acontecendo nessa escola nos possibilitou 
não apenas realizar trabalhos acadêmicos sobre a fala-em-interação de sala de 
aula, a construção da participação, aprendizagem e do regime de gênero em 
que isso se dá, mas nos permitiu também fazer parte do chão da sala de aula 
vivida, do chão das palavras que construíram a concretude das ações ali 
realizadas, da caminhada (GARCEZ e SCHULZ, 2015, p. 4). 

Compreende-se que a pesquisa etnográfica possibilita ao pesquisador o contato 

constante com o objeto e o ambiente investigado. Além disso, facilita a coleta de dados 

por meio da interação pesquisador-objeto-ambiente, pois todas as informações são 

relevantes para o levantamento de dados.  Dessa forma, o pesquisador se torna peça 

fundamental para a pesquisa de campo. 

Com esse modelo de estudo, o pesquisador da área da educação busca descrever a 

situação. Sendo assim, sobre a investigação na sala de aula, André argumenta que: 
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A investigação de sala de aula ocorre sempre num contexto permeado por 
uma multiplicidade de sentidos que, por sua vez, fazem parte de um universo 
cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Através basicamente da 
observação participante ele vai procurar entender essa cultura, usando para 
isso uma metodologia que envolve registro de campo, entrevistas, análises de 
documentos, fotografias, gravações. Os dados são considerados sempre 
inacabados. O observador não pretende comprovar teorias nem fazer grandes 
generalizações. O que busca sim é descrever a situação, compreendê-la, 
revelar os seus múltiplos significados, deixando que o leitor decida se as 
interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base em sua sustentação 
teórica e sua plausibilidade (ANDRÉ, 1995, p.37). 

Entende-se que o ambiente de sala de aula é rico em informações pelo fato de conter 

uma diversidade de elementos que possam contribuir para os dados da pesquisa. Além 

disso, é importante conhecer a cultura do local pesquisado, pois ela pode responder 

muitas questões relacionadas aos acontecimentos e às atitudes das pessoas daquela 

localidade.  Por isso, é fundamental o pesquisador praticar a observação participante 

para interagir positivamente com as pessoas, utilizando variados instrumentos de coleta 

de dados a fim de registrar o máximo possível de informações sobre aquela comunidade 

e, consequentemente, ter uma visão ampliada sobre o objeto pesquisado. Desse modo, o 

pesquisador poderá descrever situações vivenciadas, interpretá-la e construir sentidos a 

partir dos dados coletados.   

Conforme Moita Lopes (1996), estudos em Linguística Aplicada, quando se quer 

adquirir conhecimento sobre o ensino/aprendizagem de línguas, devem ter como foco a 

sala de aula, pois somente a partir do entendimento do que ocorre no contexto da sala de 

aula poderá produzir saberes importantes, fundamentados em dados, sobre o que o 

docente ensina e o discente aprende.  Para conseguir tais informações, a pesquisa de 

cunho etnográfico muito contribuirá com o pesquisador, visto que esse tipo de 

investigação é “caracterizado pela preocupação com o todo do contexto social da sala de 

aula e com a visão que os participantes deste contexto têm sobre o que está ocorrendo” 

(MOITA LOPES, 1996, p. 167). Ainda para o autor, o pesquisador é orientado pelos 

dados coletados a partir da observação com a ajuda de variados instrumentos de coletas 

de dados e mais a interpretação sobre o que se vivencia no contexto do ambiente 

observado.   

A pesquisa realizada por Garcez e Schulz pode ser considerada uma reafirmação da fala 

de Moita Lopes, pois, ao pesquisarem as práticas de linguagem em sala de aula, 

constataram que, além da pesquisa de cunho etnográfico facilitar a compreensão durante 
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a análise dos dados devido às informações coletadas, também contribuiu para colocar os 

pesquisadores em contato com a realidade vivenciada em sala de aula. Dessa maneira, 

eles puderam entender o porquê certas ações em relação à linguagem foram praticadas e 

não foram repreendidas pela professora e, algumas atitudes, como insistência e 

resistência de alguns atores da pesquisa, não foram vistas de forma negativa. Por sua 

vez, a interação ocorrida na sala de aula pesquisada, mesmo que de forma conflituosa 

entre professor e aluno, Garcez e Schulz afirmam que, “se tal interação fosse analisada 

sem enquadramento etnográfico, ou mesmo se apenas essa aula fosse discutida e 

analisada como um evento em si, muito se perderia de vista em termos de entendimento 

das ações dos participantes” (2015, p.13). 

Segundo André (1995), junto com o uso das técnicas da etnografia existe o princípio da 

interação constante entre o objeto pesquisado e o pesquisador. Assim, o pesquisador é o 

instrumento principal na coleta e na análise dos dados, pois: 

O fato de ser uma pessoa o põe numa posição bem diferente de outros tipos 
de instrumentos, porque permite que ele responda ativamente às 
circunstâncias que o cercam, modificando técnicas de coleta, se necessário, 
revendo as questões que orientam a pesquisa, localizando novos sujeitos, 
revendo toda a metodologia ainda durante o desenrolar do trabalho (ANDRÉ, 
1995, p.28). 

Nota-se que, na pesquisa etnográfica, o pesquisador é o principal instrumento na 

investigação de campo, pois, por meio da observação participante34, ele interage 

constantemente com o objeto pesquisado, podendo, assim, não só observar, mas 

também, perceber quando houver necessidade de trocar de instrumento de coleta de 

dados para adquirir mais informações sobre o objeto, redirecionar sua pesquisa, sua 

metodologia etc. 

Há dois princípios básicos que conduzem a etnografia: 

O princípio êmico demanda que o observador deixe de lado visões pré-
estabelecidas, padrões de medição, modelos, esquemas e tipologias, e 
considere o fenômeno sala de aula sob o ponto de vista funcional do dia a dia. 
O princípio holístico examina a sala de aula como um todo: todos os aspectos 
têm relevância para a análise da interação (CANÇADO, 1994, p. 56). 

                                                 
34 “A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre 
um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado” (ANDRÉ, 1995, p.28). 
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Os princípios mencionados orientam o etnógrafo35 para que, durante a realização do 

estudo, ele não faça sua observação com um olhar pessoal, isto é, não deixe suas 

crenças, costumes, hábitos entre outros fatores influenciarem em sua relação com o 

objeto pesquisado. O pesquisador precisa ter um olhar diferenciado sobre seu objeto, 

valorizar, analisar, observar, refletir e questionar constantemente, levando em 

consideração tudo o que vê desde o momento de entrada no ambiente até a sua saída, 

pois a etnografia busca uma descrição profunda sobre um grupo específico de pessoas. 

Como a observação é importante para a descrição etnográfica, Mattos (2011, p.54) 

argumenta que “a descrição etnográfica depende das qualidades de observação, de 

sensibilidade ao outro, do conhecimento sobre o contexto estudado, da inteligência e da 

imaginação científica do etnógrafo”. Em concordância sobre a observação, Angrosino 

(2009) evidencia que um bom etnógrafo não deve restringir o seu olhar sobre o 

ambiente e as pessoas pesquisadas, ele precisa ter a consciência de que as informações 

provenientes de todas as fontes são relevantes e muito têm a dizer sobre o objeto 

investigado.  

 

3.1.2. Pesquisa Etnográfica: Método 

 

A pesquisa etnográfica permite ao pesquisador utilizar métodos variados devido à sua 

característica de flexibilidade e é conhecida como “observação participante, pesquisa 

interpretativa, pesquisa hermenêutica, dentre outras” (MATTOS, 2011, p.51). É um 

estudo que exige do pesquisador a observação direta em campo por um período de 

tempo para observar e interpretar o cotidiano de um grupo específico de pessoas. 

Angrosino (2009) salienta que a etnografia pode ser um método porque é com base em 

pesquisa de campo e um produto pelo fato de seu resultado tornar-se uma narrativa.  

Conforme André (1995), na educação se faz pesquisa do tipo etnográfico pelo fato de o 

pesquisador utilizar técnicas associadas à etnografia, como a observação participante, a 

entrevista e a análise de documentos. Dessa forma, “o que se tem feito é uma adaptação 

                                                 
35 “É, na medida do possível, alguém que participa subjetivamente nas vidas daqueles que estão sendo 
estudados, assim como um observador objetivo daquelas vidas” (ANGROSINO, 2009, p. 31). 
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da etnografia à educação, o que me leva a concluir que fazemos estudos do tipo 

etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito” (ANDRÉ, 1995, p. 28). 

O método etnográfico difere-se dos outros por alguns motivos. Como Angrosino (2009, 

p. 31) afirma, “ele é baseado na pesquisa de campo, é personalizado, é multifatorial, ele 

requer um compromisso de longo prazo, é indutivo, é dialógico e holístico”. Entende-se, 

com base no argumento do autor, que o método utilizado na etnografia baseia-se na 

pesquisa de campo pelo fato de grupos particulares de pessoas contribuírem para o 

pesquisador ter contato com os costumes, hábitos e comportamentos próprios desses 

seres, facilitando, assim, a observação mais profunda do que se quer conhecer. É 

personalizado por envolver pessoas como objeto de pesquisa e por colocar o 

pesquisador como participante e observador. É multifatorial por permitir a utilização de 

vários instrumentos de coleta de dados. Em relação ao tempo, a pesquisa pode durar 

meses ou até algumas semanas, isso dependerá do que se quer pesquisar. É indutivo por 

descrever com detalhes, ou seja, considerar importante tudo que faz parte do grupo 

pesquisado. É dialógico por haver interação entre o pesquisador e o grupo pesquisado. É 

holístico por tentar apresentar o estudo de forma mais completa possível, ou seja, 

retratar o retrato mais completo do grupo observado.   

Garcez e Schulz, durante sua pesquisa, utilizaram diferentes recursos para coletarem os 

dados, tais como: 

Observação participante, realizamos entrevistas informais com professores, 
com a equipe diretiva e com alunos. Colecionamos diferentes materiais e 
documentos, alguns produzidos pelos educadores, como o relatório de sua 
pesquisa sócio-antropológica, outros da própria Secretaria Municipal de 
Educação.  Além disso, registramos e coletamos textos e cartazes que 
tratavam do Projeto Político Pedagógico, relatos de autoria dos educadores, e 
exemplares de jornal da escola, em que eram publicados textos de autoria de 
estudantes, professores e funcionários. (GARCEZ e SCHULZ, 2015, p.14). 

A multiplicidade de instrumentos de coleta de dados que a etnografia possibilita ao 

pesquisador enriquece os dados coletados e facilita a interpretação na análise dos dados, 

pois, quanto mais se conhece a comunidade investigada, melhor e mais claro será o 

entendimento sobre o resultado obtido, podendo, assim, trazer várias explicações sobre 

determinadas ações dos participantes.  

Portanto, na pesquisa etnográfica, a observação participante é um recurso principal de 

investigação, sendo o pesquisador a base. Apesar do contato direto com as pessoas que 
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participam da pesquisa, o pesquisador precisa saber se distanciar de seus conceitos pré-

formados, de julgamentos, isto é, não deixar seu subjetivismo influenciar na observação.  

 

3.1.3. A Coleta de Dados na Pesquisa Etnográfica 

 

O pesquisador que atua no campo, em alguns locais, poderá ser visto como um intruso e 

“essa imagem é totalmente incompatível com um pesquisador etnográfico” 

(CANÇADO, 1994, p. 56). Para evitar tal situação, é fundamental que estabeleça entre 

ele e seu público uma relação de confiança. Apesar disso, sabemos que poderá ocorrer a 

mudança de comportamento dos participantes pelo fato de haver alguém lhes 

observando ou a forma como o pesquisador observa poderá influenciar nos resultados, 

pois, “embora possamos dar tudo de nós pela exatidão, temos de ter sempre em mente 

que os valores, as interações e os fatos do comportamento humano às vezes estão no 

olhar do observador. Eles podem ser manipulados, deliberadamente ou não, pelos 

informantes” (ANGROSINO, 2009, p. 54). Em relação à observação em campo, a 

descrição etnográfica “depende das qualidades de observação, de sensibilidade ao outro, 

do conhecimento sobre o contexto estudado, da inteligência e da imaginação científica 

do etnógrafo” (MATTOS, 2011, p. 54).  

É fundamental que o pesquisador etnográfico siga os princípios êmico e holístico para 

garantir a neutralidade durante a pesquisa. Nessa perspectiva, espera-se que “o 

pesquisador etnográfico, no momento da aplicação da pesquisa, deve ter um 

comportamento de não julgamento em relação ao seu foco de pesquisa, isto é, estudar a 

interação do jeito que ela ocorre no contexto” (CANÇADO, 1994, p.57).  

Em relação à investigação na sala de aula, André salienta que é importante o 

pesquisador ter um olhar diferenciado, isto é: 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na 
dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia a dia, 
apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, identificando as 
estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e 
compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo 
interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, negados, 
reconstruídos ou modificados (ANDRÉ, 1995, p. 41). 
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Isso quer dizer que a escola é vista como um espaço social onde ocorrem movimentos 

de aproximação e afastamento. Nesse sentido, o estudo da prática escolar não pode ser 

uma mera descrição do que acontece nela em seu cotidiano. Sendo assim, o etnógrafo 

deve ficar atento no ambiente pesquisado para coletar o máximo de informações 

possíveis das pessoas, do contexto, da linguagem utilizada, da cultura que os rodeia etc. 

Daí a importância de ser um observador participante, pois esse tipo de observação é 

“um processo de aprendizagem por exposição ou por envolvimento nas atividades 

cotidianas ou rotineiras de quem participa no cenário da pesquisa” (ANGROSINO, 

2009, p. 76). 

Garcez e Schulz (2015) relatam em sua pesquisa sobre o ambiente de práticas de 

linguagem em Linguística Aplicada que o contato com o campo pesquisado por meio da 

pesquisa etnográfica contribuiu para eles adquirirem uma nova forma de ver a escola ou 

a educação atual, isto é, aprenderam que, em uma pesquisa de campo, todas as fontes de 

informações são preciosas para compreender e interpretar os dados.  Concluíram que o 

entendimento do universo ampliado constrói saberes para situações específicas. 

O pesquisador etnográfico, por utilizar várias técnicas de coleta de dados, precisa ter 

algumas habilidades, tais como menciona Angrosino (2009, p. 56): em observação, 

denomina  como “o ato de perceber as atividades e os inter-relacionamentos das pessoas 

no cenário de campo através dos cinco sentidos do pesquisador”; em entrevistas, como 

“um processo que consiste em dirigir a conversação de forma a colher informações 

relevantes” (ANGROSINO, 2009, p. 61); em pesquisas de arquivo, como “a análise de 

materiais que foram guardados para pesquisa, serviço e outros objetivos, oficiais ou 

não” (ANGROSINO, 2009, p. 69). Já para Cançado (1994), em gravação, observação, 

transcrição na íntegra da interação entre as pessoas e ter visão holística.  

Quanto às habilidades mínimas que um etnógrafo precisa desenvolver, André 

argumenta que: 

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 
aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os documentos 
são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas 
vinculações mais profundas e completar as informações coletadas através de 
outras fontes (ANDRÉ, 1995, p. 28). 
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A observação participante permite o contato direto com as pessoas no ambiente da 

pesquisa e o objeto pesquisado. Além disso, devido à flexibilidade que a pesquisa 

etnográfica permite, o etnógrafo pode adotar várias formas de coleta de dados. Isso 

dependerá do que se quer pesquisar.  

A observação pode ser não participante e participante. Na primeira o pesquisador 

observa fora do grupo por meio de questionário ou entrevista enviada para os 

participantes da pesquisa. Ele é visto pelo grupo estudado apenas como um “legítimo 

estudioso que tomou as necessárias precauções éticas ao estruturar a sua pesquisa” 

(ANGROSINO, 2009, p. 33). Já a segunda é a base da pesquisa etnográfica, pois coloca 

o pesquisador dentro da comunidade estudada, há interação entre o pesquisador e o 

grupo. Assim, a observação participante é “um modo de pesquisar que coloca o 

pesquisador no meio da comunidade que ele está estudando” (ANGROSINO, 2009, 

p.17).  

Para realizar uma observação participante relevante para a pesquisa científica, não basta 

apenas o pesquisador estar me meio à comunidade observando e interagindo, é 

necessário cultivar o hábito de realizar anotações de campo bem estruturadas que 

incluam os aspectos mencionados no Quadro 13. 

Quadro 13 – Informações necessárias no Diário de bordo 

01 Uma explicação do cenário específico (p. ex., escola, lar, igreja, loja). 

02 Uma relação dos participantes (número, características gerais, p. ex., idades, gêneros). 

03 Descrições dos participantes (feitas da forma mais objetiva possível: “O homem vestia calças 
rasgadas e sujas”, não “O homem parecia pobre”). 

04 Cronologia de eventos. 

05 Descrições do cenário físico e de todos os objetos materiais dentro dele (detalhadamente, sem 
pressupor coisa alguma).  

06 Descrições de comportamentos e interações (evitando interpretações: “o homem chorava e batia 
na cabeça com os punhos”, não “O homem parecia descontrolado” – especialmente se não for 
possível gravar em vídeo). 

07 Registros de conversas ou de outras interações verbais (tão verbais quanto possível, especialmente 
se não for possível ou desejável ligar um gravador).  

Fonte: (ANGROSINO, 2009, p.59). 

Conforme mencionado no Quadro 13, Informações necessárias no diário de bordo, as 

anotações de campo poderão ser registradas em um diário de bordo e quanto mais 
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detalhadas forem, mais informações terá o pesquisador, o que facilitará no momento da 

análise da pesquisa.  Na redação do diário de bordo, deve conter alguns pontos 

importantes, como ressalta Angrosino: 

Quadro 14 – Proposta de redação para o Diário de bordo 

01 Cuide para que cada ficha de notas (ou qualquer outro formato de registro mais conveniente) 
tenha cabeçalho com data, lugar e hora de observação. 

02 Procure registrar o máximo possível de trocas verbais palavra por palavra; nada transmite mais a 
sensação de “eu estive lá” do que as próprias palavras dos informantes. 

03 Use pseudônimos ou outros códigos para identificar os informantes a fim de preservar o 
anonimato e o sigilo. 

04 Cuide para registrar os eventos em sequência: alguns pesquisadores gostam de dividir seu bloco 
de notas em horas ou até minutos para poderem assim colocar as ações exatamente em ordem. 

05 Mantenha todas as descrições de pessoas e objetos materiais em nível objetivo; tente evitar fazer 
inferências baseadas apenas em aparências. 

Fonte: (ANGROSINO, 2009, p.60). 

As orientações citadas pelo autor, de acordo com o Quadro 14, Proposta de redação para 

o diário de bordo, são fundamentais para que o pesquisador tenha organização na 

elaboração de seu diário de bordo, pois ele funcionará como um registro da observação 

e o auxiliará durante a análise dos dados. 

Outro fator relevante é a ética durante a realização da pesquisa etnográfica com a 

observação participante, pois, a todo momento, o pesquisador está em interação com as 

pessoas pesquisadas e a subjetividade, muitas vezes, se faz presente. Por isso, Celani 

(2005) ressalta a importância de o pesquisador não tratar as pessoas da pesquisa como 

um objeto e nem colocá-las em evidência indevidamente. Ele precisa resguardar tanto a 

identidade quanto a dignidade dos membros investigados. O sigilo e a privacidade em 

relação aos dados da pesquisa são fundamentais. Assim, ao realizar as anotações em um 

diário de campo, Angrosino (2009, p.111) afirma que “um procedimento comum é usar 

códigos (números e pseudônimos) ao descrever as pessoas em diários de campo e em 

qualquer relatório gerado pela pesquisa”.  Para Celani (2005) é fundamental que as 

pessoas que participam da pesquisa se sintam seguras em relação à preservação de seus 

dados, pois um pesquisador sem ética poderá causar sérios danos tanto em relação à 

pesquisa quanto à sociedade e à sua profissão.  
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3.1.4. Ética na Pesquisa Etnográfica 

 

Com base no dicionário Houaiss (2003, p. 224), a ética é definida como “princípios de 

conduta, ciência da moral”. Ela orienta o ser humano em seus comportamentos, ou seja, 

serve de guia para o homem ter disciplina para saber escolher entre o que é certo ou 

errado. Nesse sentido, a ética também pode ser conceituada como “estudo dos juízos de 

apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do 

bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto” 

(CELANI, 2005, p.105). Desse modo, ela regula as atitudes do homem para ele poder 

viver harmoniosamente na sociedade. 

A ética deve permear o trabalho investigativo do pesquisador, principalmente em 

pesquisas campo, uma vez que, ela precisa trazer benefícios para a sociedade e não 

prejuízos. Esse tipo de estudo geralmente envolve pesquisador e pessoas participantes 

do processo, por isso é “importante que a ética conduza as ações de pesquisa, de modo 

que a investigação não traga prejuízo para nenhuma das partes envolvidas” (PAIVA, 

2005, p. 44). 

Trabalhos etnográficos, hoje, têm sido realizados em ambientes diversificados onde há 

pessoas envolvidas, pois os etnógrafos “se ocupam basicamente das vidas cotidianas 

rotineiras das pessoas que eles estudam” (ANGROSINO, 2009, p.31). Em decorrência 

disso, os etnógrafos, geralmente, fazem parte da vida diária dos participantes. Eles 

utilizam, muitas vezes, a observação participante36 como estratégia na coleta de dados.   

A observação participante permite ao pesquisador o contato constante com o público 

pesquisado. Em virtude disso, essa “interação tão próxima pode criar situações nas 

quais os membros da população estudada são inadvertidamente prejudicados” 

(ANGROSINO, 2009, p. 109). Angrosino alega que o pesquisador, para não prejudicar 

os integrantes da pesquisa, precisa ter uma conduta ética, ou seja, não julgar o 

comportamento do outro principalmente com base no valor pessoal do pesquisador, 

                                                 
36 “A observação participante não é propriamente um método, mas sim um estilo pessoal adotado por 
pesquisadores em campo de pesquisa que, depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de 
usar uma variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu modo de vida” 
(ANGROSINO, 2009, p. 34). 
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resguardar a identidade e privacidade do pesquisado, respeitar as pessoas, ser honesto 

etc. Celani (2005) menciona que pesquisas interpretativistas fortemente são 

influenciadas pela intersubjetividade. Por isso a necessidade de o pesquisador estar 

atento não só ao que observa, mas também, a suas próprias atitudes,  comportamentos,  

linguagem, ao que escreve sobre o objeto entre outros para não ser influenciado de 

forma negativa nem subjetiva.  

Em relação à interação entre pesquisador e pesquisado, Paiva argumenta que há 

necessidade de o pesquisador fazer questionamento para si próprio: 

A coleta é feita sem alterar o ritmo e o planejamento da instituição; a 
instituição e os informantes/participantes estão devidamente informados 
sobre os objetivos da pesquisa; a forma de transcrição de dados coloca o 
informante em situação constrangedora; o pesquisador se preocupa em dar 
retorno aos seus informantes; o pesquisador omite informações sobre o 
pesquisado de forma a ressaltar o foco de seu trabalho; no caso dos 
experimentos e pesquisação, as interferências propostas são benéficas às 
pessoas que estão contribuindo para a pesquisa, nos experimentos haverá 
algum prejuízo para o grupo de controle e ao usar questionários e entrevistas, 
o pesquisador respeita as preocupações do informante? (PAIVA, 2005, P.54-
57). 

A autora, por meio de sete perguntas propostas ao pesquisador, quer ressaltar a 

importância do uso da ética na pesquisa de campo principalmente em espaços públicos e 

que envolvam pessoas. O pesquisador precisa ter em mente que, por mais que sua 

pesquisa traga benefícios para a comunidade, é ele que precisa se adequar ao ambiente, 

sem atrapalhar a rotina das pessoas, não obrigar os participantes a fazerem o que não 

querem. A pesquisa precisa ter o consentimento de ambos, informar aos participantes os 

objetivos da pesquisa para, no momento da transcrição dos dados, não causar 

constrangimentos aos participantes por causa de alguma informação acrescentada. A 

pesquisa não deve ser feita sem dar um retorno para os integrantes dela, pois eles têm o 

direito de ter acesso aos resultados. Não se deve mencionar apenas os aspectos 

negativos, mas colocar também os aspectos positivos, mesmo não sendo o foco do 

trabalho. Por último, durante a aplicação de técnicas de coleta de dados, principalmente 

o uso de questionários ou entrevistas, é importante dar liberdade para os pesquisados 

respondê-los, sem pressão de tempo, deixá-los refletir melhor sobre as perguntas e até 

mesmo o próprio pesquisador deve refletir sobre suas perguntas colocadas nos 

questionários ou nas entrevistas.  
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Celani (2005) informa que a atenção voltada para a pesquisa com ética nas áreas da 

ciência é recente. Com base nos materiais sobre metodologia de pesquisa que fazem 

parte de sua biblioteca pessoal, ela observou que apenas um livro aborda o tema ética na 

pesquisa. Em virtude disso, a autora afirma que: 

Os livros brasileiros analisados, em sua maioria na área de ciências sociais, 
ensinam a elaborar projetos de pesquisa, mas, quando tratam da coleta e 
análise dos dados, o alvo é apenas orientar o leitor a ser bem sucedido em sua 
pesquisa. Em um dos livros, o pesquisador é aconselhado a dar todas as 
instruções ao pesquisado, demonstrar a importância da pesquisa, deixar claro 
qual é o seu destino final e garantir o anonimato. No entanto, esses conselhos 
parecem ser muito mais uma estratégia para se conseguir a colaboração dos 
pesquisados do que para se enfatizar o direito de quem colabora com a 
pesquisa de ser devidamente esclarecido sobre o destino dos dados que está 
produzindo (CELANI, 2005, p.45). 

A autora ressalta que o trabalho de pesquisa realizado com ética é fundamental e não 

apenas o êxito da pesquisa. Os pesquisados não podem ser vistos como um simples 

objeto37. Lidar com pessoas exige do pesquisador a preocupação com a conduta ética 

constantemente, pois dependendo da forma como a pesquisa é conduzida poderá criar 

constrangimentos para os participantes. O pesquisador precisa ter em mente que a 

colaboração consentida pelos pesquisados é importante para ele conseguir realizar a sua 

investigação, caso contrário, o estudo não se realizará.  

Paiva (2005) esclarece que pesquisas na área da linguagem geralmente são realizadas 

em escolas públicas. Desse modo, o pesquisador precisa entender que, mesmo o aluno 

não pagando mensalidade, o discente não é obrigado a aceitar a participar da pesquisa. 

Além disso, a autora alega que há um preconceito contra as instituições públicas, isto é, 

“(...) um desejo de expor suas deficiências, sem, contudo, lhes dar o devido retorno, ou 

ainda, sem fazer uma análise dos riscos que os resultados de uma pesquisa podem 

representar para a imagem da instituição” (PAIVA, 2005, p.46). 

Celani (2005) afirma ser fundamental que os futuros pesquisadores educadores sejam 

formados e preparados para pesquisarem com foco na ética. Além disso, durante a 

formação, este deve compreender que há responsabilidades e obrigações a serem 

cumpridas com a sociedade. Isso deve ser ensinado não só pelo professor da graduação, 

                                                 
37 “Os etnógrafos tendem cada vez mais a considerar seus informantes como parceiros de pesquisa ou 
colaboradores em vez de objetos” (ANGROSINO, 2009, p.114). 
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mas também pelo pesquisador experiente, que poderá orientar o pesquisador iniciante a 

expor seus pensamentos com respeito e liberdade por meio de debates.  

Portanto, a ética deve permear qualquer pesquisa realizada com seres humanos, pois 

eles não são objetos, e sim colaboradores.   

 

3.2. Escola 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública, na cidade de Mariana, Minas Gerais. A 

opção pela escola foi pelo fato de eu já ter trabalhado nela e por possuir cinco turmas de 

3º Anos do Ensino Médio, no turno da manhã, e pela localização acessível. 

A escola investigada foi fundada em 03 de janeiro de 1961. No início de sua fundação,  

funcionou por um tempo no prédio de outra instituição. Somente em 1970, começou as 

atividades em prédio próprio. Ela funciona com turmas do Ensino Médio, nos turnos da 

manhã, tarde e noite. Seu prédio tem dois andares, dois banheiros para os alunos, uma 

biblioteca, duas secretarias, uma sala de diretoria, uma sala de professores (com 

banheiro), uma sala de informática, um laboratório de ciências, uma sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma cozinha, um 

refeitório, jardim, uma quadra esportiva descoberta, um almoxarifado, despensa, 

estacionamento para funcionários e um auditório. Ela possui quatorze salas de aula. No 

turno da manhã, ela possui cinco 3º Anos, além de turmas de 1º e 2º Anos do Ensino 

Médio. São, em média, 1050 alunos no total.  

 

3.3. Seleção dos sujeitos  

 

Os alunos selecionados para participarem da pesquisa são de uma escola pública 

estadual da cidade de Mariana, Minas Gerais.  

A escola é composta por um público proveniente de instituições particulares da região, 

Instituto Federal de Minas Gerais de Ouro Preto e até mesmo de outras públicas da 
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cidade e da região. Além disso, os alunos são incentivados pelos professores a 

participarem do ENEM para que possam tentar uma vaga na universidade.  

Das cinco turmas do 3º Ano, do turno da manhã, foram escolhidas três para realizar a 

pesquisa e elas foram nomeadas como A, B e C. A escolha das turmas foi pelo fato do 

horário das aulas serem mais compatíveis com o da pesquisadora. A turma A possui 31 

alunos, a turma B, 29 alunos e a turma C, 28. As turmas A e B têm aulas com um 

professor de Português, que será chamado de PX, e a turma C tem aulas com outro, que 

será chamado de PY. Cada turma é composta por alunos e alunas com faixa etária entre 

17 e 19 anos. Os alunos são dos bairros Centro, Barro Preto, São Gonçalo, Colina, São 

Cristovão, alguns do Cabanas e dos distritos de Ouro Preto Antônio Pereira e Vila 

Samarco. Alguns alunos participarão do ENEM de 2019 mesmo com dificuldades na 

língua escrita e na leitura, conforme informado pelos professores PX e PY.  

Os professores de Língua Portuguesa, PX e PY, são graduados em Letras pela 

Universidade Federal de Ouro Preto e Mestres em Letras também pela Universidade 

Federal de Ouro Preto. São efetivos e trabalham na escola há seis anos.  

 

3.4. Coleta e Catalogação dos Dados 

 

Como dito anteriormente, a coleta dos dados foi feita em três turmas de 3º Ano do 

Ensino Médio (nomeadas neste trabalho de A, B e C). Elas funcionam no turno da 

manhã e atendem, em média, 30 alunos cada uma. Participaram também da pesquisa 

dois professores de Língua Portuguesa (PX e PY) que trabalham nessa escola, 

localizada na cidade de Mariana, Minas Gerais. O professor PX leciona para as turmas 

A e B, e o professor PY para a turma C. Os dois docentes são efetivos na escola, sendo 

que o professor PX leciona nas turmas desde o início do ano letivo de 2019, já o 

professor PY assumiu a turma em agosto do ano de 2019.  

Veja o quadro a seguir: 
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Quadro 15 – Dados da pesquisa 

Escola Estadual Dom Silvério 

Turma A B C 

Nº alunos 31 29 28 

Professores PX PX PY 

Duração Maio a novembro de 
2019 

Maio a novembro de 
2019 

Agosto a novembro de 
2019 

Turno Manhã Manhã Manhã 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Antes de iniciar a investigação em sala de aula, a pesquisadora reuniu com PX e PY, 

individualmente, para esclarecer todos os pontos da pesquisa, pedir a colaboração deles 

na conversa com os alunos referente à participação deles como sujeitos da pesquisa e 

também pedir permissão ao docente para observar as aulas. A pesquisadora também 

conversou com a Direção e a Coordenação da escola, para as quais foram entregues um 

documento por escrito explicando a pesquisa e pedindo autorização, assinado pelo 

professor orientador da pesquisa.  

No primeiro dia da pesquisa, em cada sala de aula, a pesquisadora promoveu uma roda 

de conversa com os alunos para explicar sobre a pesquisa e pedir a colaboração de 

todos. Também, foi entregue a PX e PY e aos alunos que concordarem em participar, o 

Termo de Consentimento como documento de autorização para realização da pesquisa. 

Ao final de cada investigação nas turmas A, B e C foi entregue aos alunos um 

questionário contendo 27 questões, e aos professores PX e PY um questionário 

contendo 18 questões (vide documentos anexos nas páginas 186 e 188). Todas as 

questões são discursivas e buscam conhecer um pouco sobre os alunos e os professores 

para poder traçar um perfil de cada turma.  

Foram analisadas 41 redações conforme mostra o quadro abaixo: 

Quadro 16 – Quantidade de redações para análise 

Turma A B C 

Professor PX PX PY 

Redações 16 08 17 
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De acordo com o Quadro 16, Quantidade de redações para análise, apesar de as turmas 

terem, em média, 30 alunos, nem todos quiseram participar da pesquisa e outros 

faltavam nos dias da pesquisa. Conforme PX e PY, é comum alguns alunos faltarem 

frequentemente, principalmente às aulas de sextas-feiras.  

O critério de seleção foi principalmente alunos que fariam o ENEM 2019, porém 

participaram também aqueles que não fariam o exame, mas que se dispuseram a 

colaborar com a pesquisa.  

As aulas de observação foram as de Língua Portuguesa que abordaram a redação do tipo 

dissertativo-argumentativo, por ser o objeto de estudo. Vale ressaltar que todas as 

observações e rodas de conversa foram anotadas em diário de bordo como registro e que 

para as rodas de conversas não foram feitos roteiros, pois a conversa deu-se de forma 

informal.  

 

3.5. Observação em Sala de Aula 

 

As observações, nas turmas nomeadas como A, B, com o professor PX, e na turma C, 

com o professor PY, foram anotadas em um diário de bordo sobre as atividades de 

redação do texto dissertativo-argumentativo. 

Nas turmas A e B, com o professor PX, a pesquisa iniciou-se em maio de 2019. As 

aulas de redação sobre o texto dissertativo-argumentativo não ocorriam semanalmente.  

Em relação aos procedimentos utilizados por PX, foi interessante ele ter feito o 

diagnóstico das dificuldades da turma para iniciar o trabalho com a tipologia textual 

dissertação-argumentativa. Assim, ele tinha noção do que seria preciso sanar e quais 

assuntos selecionar para planejar suas aulas.  

A pesquisadora salienta que foram trabalhados com os alunos alguns elementos 

importantes para a produção da dissertação–argumentativa, como o conceito, estrutura, 

características e algumas estratégias de argumentação (vide documentos anexos, página 

206). Vale ressaltar que é fundamental o trabalho com a coesão e a coerência, embora 

não foram explicadas detalhadamente na sala de aula. Além disso, pouco foi solicitado à 
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prática de escrita de redação, sendo apenas três propostas dentro do período de 

observação. A prática de reescrita de redação não ocorreu durante as observações. A 

pesquisadora compreende como fundamental para o desenvolvimento da escrita, a 

prática constante de redação bem como o planejamento do texto, a escrita, a revisão e a 

reescrita, pois ajudam no processo de aprimoramento. Outro fato observado é a ausência 

com o trabalho detalhado das cinco Competências da Prova de Redação do ENEM. 

É importante evidenciar que a escola selecionada para a pesquisa não tem um professor 

específico para lecionar a disciplina Redação. PX, por exemplo, leciona Literatura, 

Redação e Língua Portuguesa e precisa dividir todo o conteúdo proposto no bimestre 

em quatro aulas semanais. Além disso, ele precisa participar de projetos 

interdisciplinares na escola e trabalhar em outro turno. Percebe-se que há sobrecarga de 

funções, o que, muitas vezes, compromete o trabalho do professor em sala de aula por 

escassez de tempo e outros fatores. Apesar disso, vale ressaltar que, se o docente fizer 

um trabalho contextualizado, ou seja, envolvendo o ensino de gramática, Redação e 

Literatura a favor do uso da língua em situação real, o aluno, com certeza, terá mais 

clareza no processo de ensino-aprendizagem, podendo facilitar assimilação dos 

conteúdos que a escola deseja que ele aprenda. 

O professor PX, em uma roda de conversa com a pesquisadora, relatou, com base no 

questionário que ele respondeu, que trabalha com frequência a produção escrita em sala 

de aula, utilizando diversos gêneros textuais e a reescrita das redações, principalmente 

textos dissertativo-argumentativos. Segundo ele, muitos alunos se empenham em 

melhorar a escrita em relação à primeira versão. Além disso, o tipo de texto mais 

solicitado é o dissertativo-argumentativo, mas salienta que os alunos “dominam 

razoavelmente a língua escrita”. Em relação a isso, a pesquisadora observa que, há 

discrepância com o relato dos alunos, no questionário, pois dos trinta e três participantes 

da pesquisa das turmas A e B, vinte e sete afirmam não fazer a reescrita das redações. 

Como a pesquisadora não teve acesso às redações reescritas, não tem como afirmar se 

realmente elas ocorreram ou não, pois em nenhum momento da observação, falou-se em 

solicitação de reescrita.  
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A escolha do tema para as redações pesquisadas nas turmas A e B foi feita por PX, que 

sugeriu aos alunos oito temas que poderiam cair na prova de Redação do ENEM de 

2019, retirados do site www.imaginie.com.br. São eles: 

1. O avanço e o combate à depressão; 

2. Obesidade no Brasil; 

3. Bullying e violência nas escolas brasileiras; 

4. Epidemias e volta de doenças erradicadas; 

5. Controle parental na internet; 

6. Desafios da mobilidade urbana no Brasil; 

7. Evasão escolar; 

8. Habilidades socioemocionais nas escolas. 

PX pediu aos alunos que escolhessem um título dos oito temas apresentados, aquele que 

o aluno julgasse mais difícil, pesquisasse sobre o assunto e produzisse uma dissertação-

argumentativa com base na proposta de Redação do ENEM.  

Nota-se que o método utilizado por PX foi com o objetivo de levar o aluno a ter contato 

com um assunto que ele não domine para poder adquirir o hábito da leitura de assuntos 

diversos e, por meio da pesquisa, adquirir conhecimento e construir seu ponto de vista 

para elaborar sua redação. Assim, foi solicitado a eles que escrevessem um texto 

dissertativo-argumentativo, conforme a estrutura do texto da Cartilha do Participante do 

ENEM, pois eles já tinham conhecimento ao tipo de texto proposto. Mas não houve, em 

sala de aula, discussão sobre os temas, não teve textos motivadores, ou seja, não teve 

uma proposta escrita de redação para ser entregue aos alunos. Vale ressaltar que não é 

viável lançar um tema solto para os alunos produzirem uma redação.  

As redações foram recolhidas pela pesquisadora, a partir da sugestão de PX, 

considerando que a atividade não seria retomada. Por isso, naquele dia, a pesquisa se 

encerraria nas turmas A e B.  

Na turma C, com o professor PY, a pesquisa iniciou-se em agosto de 2019. As aulas de 

redação sobre o texto dissertativo-argumentativo não ocorriam semanalmente.  
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Em relação aos procedimentos utilizados por PY, a pesquisadora observa que as aulas 

voltadas para o texto dissertativo-argumentativo, além de abordarem conceito, estrutura 

e características, o professor sempre fazia um paralelo oralmente com a Prova de 

Redação do ENEM, tratando de questões como: título, o que zera uma redação, respeito 

aos direitos humanos, o quadro das cinco Competências, a estrutura do texto exigida na 

prova e o motivo de os temas serem de ordem social, científica, cultural ou política. 

Também, PY ressaltava a importância de os alunos lerem atualidades com assuntos 

diversos. Ressalta-se que as cinco Competências não foram trabalhadas com uma 

explicação mais aprofundada.  Outro fato observado foi a pouca prática de escrita de 

redação, pois, durante o período de observação, foram solicitadas apenas duas redações. 

O professor justificou o fato alegando que reconhece a necessidade de praticar mais a 

escrita da redação, mas há tantas outras tarefas a se cumprir que a redação acaba 

tomando muito tempo, visto os prazos solicitados pela escola. A prática de reescrita da 

redação também não foi solicitada em sala de aula. Vale esclarecer que não basta apenas 

o aluno conhecer a estrutura e as características de um texto para saber escrevê-lo. A 

escrita é um processo que precisa ser contínuo para ser aperfeiçoada mediante 

planejamento, escrita, revisão e reescrita.   

PY, em uma roda de conversa com a pesquisadora e, com base no questionário 

respondido por ele, relatou que diariamente trabalha a escrita por meio de questões 

discursivas de interpretação de texto e a reescrita é solicitada todas as vezes que pede a 

produção de uma redação. Segundo as observações dele, após a reescrita do texto dos 

alunos, observa que geralmente eles descartam a primeira versão e produzem outro. Em 

relação a isso, é fundamental evidenciar que, de acordo com os questionários 

respondidos pelos alunos, há uma divergência, pois dos dezenove participantes da 

pesquisa, dezoito responderam que não fazem a reescrita do texto e apenas uma alegou 

fazer a reescrita quando solicitado. Durante as observações, a pesquisadora não teve 

contato com a reescrita dos textos, por isso não tem como afirmar se realmente ocorria 

ou não a reescrita do texto.  

Sugerido por PY, as redações de tema “Impacto da escassez da água no século XXI” 

foram as recolhidas pela pesquisadora para análises, pois o professor não iria retomar 

mais o assunto. Assim, naquele dia, a pesquisa se encerraria na turma C.  
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Para a pesquisadora, o encerramento da pesquisa foi pertinente, pois um dos objetivos 

era analisar se as redações do tipo dissertativo-argumentativo dos alunos atendiam à 

proposta da Prova de Redação do ENEM, ou seja, as cinco Competências. Até aquele 

momento, os alunos que estavam se preparando para fazerem as Provas do ENEM, 

pressupõe-se que estariam preparados. Além disso, a pesquisa só terminaria no 

momento em que as aulas do texto dissertativo-argumentativo fossem encerradas como 

ocorreu naquele dia.  

 

3.6. Perfil dos alunos 

3.6.1. Turma A 

 

A turma A tinha vinte e nove alunos, sendo dezenove alunas e dez alunos, na faixa 

etária de 17 a 19 anos. Apenas dezesseis alunos aceitaram participar da pesquisa, sendo 

que catorze participariam do ENEM no ano de 2019 e dois, não. As dezesseis redações 

foram recolhidas para a pesquisa, sendo dez de alunas e quatro de alunos que fariam o 

ENEM e os outros dois participantes, não. 

Veja as informações no quadro abaixo:  

Quadro 17 – Dados da Turma A 

TURMA A 

Faixa etária  17 a 19 anos de idade 

Alunas 19 Alunos 10 Total de alunos 29 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Alunas que 

fariam ENEM 

10 Alunos que 

fariam ENEM 

04 Total de 

participantes 

16 

Aluna que NÃO 

faria ENEM 

01 Aluno que NÃO 

faria ENEM 

01 Total de 

redações 

recolhidas 

16 
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Dos dezesseis participantes da pesquisa, catorze residiam nos bairros da cidade de 

Mariana e apenas dois na Vila Samarco, distrito de Ouro Preto. Eram alunos que 

concluiriam o Ensino Médio em três anos e frequentavam a mesma escola desde o 1º 

Ano do Ensino Médio.  

Com base no questionário aplicado aos alunos, dos dezesseis participantes da pesquisa, 

todos alegaram que, fora da escola, o gênero textual que mais escreviam eram as 

mensagens de celulares, no whatsapp. Em relação ao gosto pela escrita, principalmente 

de redação, doze alunos alegaram não gostar, apenas quatro afirmaram que gostavam. 

Os alunos que não gostavam de escrever redação afirmaram ter dificuldade em utilizar a 

escrita conforme as regras gramaticais e achavam que não escreviam bem porque liam 

pouco. Quanto ao hábito de leitura, onze alunos afirmaram que liam, fora do ambiente 

escolar, notícias de jornais ou revistas e livros, mas não especificaram o gênero textual. 

Apenas cinco alegaram que liam outras coisas, como mensagens de celulares ou rede 

social. Sobre o texto dissertativo-argumentativo, todos definiram como um texto no qual 

se aborda um assunto e expressa sua opinião por meio de argumentos. Quanto à 

reescrita da redação, catorze alunos disseram que não tinham o hábito de reescrevê-la e 

apenas duas alunas afirmaram que reescreviam. Vale ressaltar que, na pergunta, pedia a 

justificativa, entretanto, ninguém justificou. Sobre as aulas de produção de texto, nove 

alunos afirmaram que são boas, pois discutiam assuntos da atualidade, produziam 

redações e tinham explicações sobre a Prova de Redação do ENEM. Sete alunos 

alegaram que as aulas não eram proveitosas o suficiente, pois havia poucas aulas sobre 

o texto dissertativo-argumentativo e pouco se escrevia redação.  Dos catorze alunos que 

fariam a Prova do ENEM, doze alunos alegaram não se sentirem preparados para o 

exame. Apenas dois se sentiam preparados, pois estudavam em casa, faziam pesquisas 

sobre o texto dissertativo-argumentativo, tinham aula particular de redação, escreviam 

redação e assistiam vídeo-aula no Youtube. 

Conforme o exposto acima, alguns alunos buscavam preparação para as provas do 

ENEM fora do ambiente escolar. Isso demonstra interesse pelos estudos e vontade de 

aprofundar ou adquirir novos conhecimentos, pois, para obter uma boa nota no ENEM, 

é preciso dominar uma série de conteúdos e muita dedicação nos estudos.  

 



112 
 
3.6.2. Turma B 

 

A turma B tinha trinta e um alunos, sendo dezenove alunas e doze alunos, na faixa etária 

de 17 a 19 anos. Apenas dezessete aceitaram participar da pesquisa, sendo que quinze 

participariam do ENEM no ano de 2019 e apenas dois não participariam. Mas, somente 

oito entregaram a redação para a pesquisa. 

Veja as informações conforme o quadro abaixo:  

Quadro 18 – Dados da Turma B 

 TURMA B  

Faixa etária  17 a 19 anos de idade 

Alunas 19 Alunos 12 Total de alunos 31 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Alunas que 
fariam ENEM 

10 Alunos que 
fariam ENEM 

05 Total de 
participantes 

17 

Aluna que NÃO 
fariam ENEM 

02 Aluno que NÃO 
fariam ENEM 

-- Total de 
redações 

recolhidas 

08 

 

Dos dezessete participantes da pesquisa, quinze residiam em Mariana e apenas dois em 

Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. Todos concluiriam o Ensino Médio em três 

anos e frequentavam a mesma escola desde o 1º Ano do Ensino Médio.  

Com base nas perguntas do questionário aplicado a eles, a pesquisadora observou que 

catorze alunos tinham o hábito de ler notícias na internet e mensagens de celular, 

whatsapp, livros de romances, Facebook, Twitter, livros literários, mangás, HQs. 

Enquanto apenas três afirmaram não gostar de ler. Em relação ao gosto pela escrita, 

principalmente da redação, nove alunos afirmaram gostar de escrever porque 

consideram importante saber se expressar por meio da escrita.  Oito alunos responderam 

que não gostavam, alegando preguiça, falta de domínio das regras gramaticais ou 

simplesmente por realmente não gostarem. Apesar disso, admitiram que saber escrever 

era importante. Quanto aos gêneros textuais que costumavam escrever fora do ambiente 

escolar, todos responderam mensagens no whatsapp e gêneros escolares. Sobre o texto 

dissertativo-argumentativo, quinze alunos afirmaram que ele era um texto que defende 
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uma opinião por meio de argumentos e dois disseram que é defesa de argumentos. Na 

questão da reescrita da redação, treze alunos afirmaram que não tinham o hábito de 

reescrevê-la pelo fato de não gostarem da escrever, terem preguiça, falta de tempo e não 

fazerem redação com frequência. Apenas quatro alegaram reescrevê-la. Para treze 

alunos, as aulas de Língua Portuguesa que abordavam o ensino de redação eram boas 

para prepará-los para a Prova de Redação do ENEM. Apenas três alunos não 

consideravam que as aulas eram suficientes para trem um resultado satisfatório no 

exame, e um aluno não respondeu. Dos quinze alunos que fariam a Prova do ENEM, 

nove não se sentiam preparados e cinco alunos se sentiam preparados. Apesar disso, 

todos relataram que estudavam em casa, assistindo vídeo-aulas no Youtube, tinham aula 

particular de redação e liam assuntos da atualidade. 

A pesquisadora salientou que os alunos que fariam a Prova do ENEM buscavam 

preparação não só na escola, mas também fora do ambiente escolar.  

 

3.6.3. Turma C 

 

A turma C tinha 28 alunos, sendo dezenove alunas e nove alunos, na faixa etária de 17 a 

19 anos. Apenas dezenove alunos aceitaram participar da pesquisa, sendo que dezesseis 

participariam do ENEM no ano de 2019 e apenas três, não. Entretanto, apenas dezessete 

entregaram a redação para a pesquisa. 

Veja as informações conforme o quadro abaixo: 

Quadro 19 – Dados da Turma C 

 TURMA C  

Faixa etária  17 a 19 anos de idade 

Meninas 19 Meninos 09 Total de alunos 28 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Alunas que 
fariam ENEM 

12 Alunos que 
fariam ENEM 

04 Total de 
participantes 

19 

Alunas que 
NÃO fariam 
ENEM 

03 Alunos que 
NÃO fariam 
ENEM 

-- Total de 
redações 

recolhidas 

17 
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Todos os alunos participantes da pesquisa residiam na cidade de Mariana. Também, eles 

concluiriam o Ensino Médio em três anos e frequentavam a mesma escola desde o 1º 

Ano do Ensino Médio.  

Com base nas perguntas do questionário aplicado a eles, a pesquisadora observou que 

dezessete alunos alegaram ler notícias na internet, mensagens de celular, whatsapp, e 

livros, mas não especificaram. Apenas dois alegaram não gostar de ler. Quanto à prática 

de escrever, principalmente de redação, catorze alegaram não gostar, apesar de 

reconhecerem a importância da escrita. Apenas cinco disseram gostar de escrever 

redação. Todos disseram que o gênero textual que mais escreviam fora da escola, eram 

mensagens de celular. Em relação ao texto dissertativo-argumentativo, catorze 

responderam que era um texto escrito na terceira pessoa do singular no qual se defende 

um ponto de vista por meio de argumentos, dois responderam que era a apresentação de 

uma tese, um respondeu que era um texto que apresenta uma situação-problema, dois 

não responderam. Quanto à reescrita da redação, dezoito afirmaram não ter esse hábito. 

Apenas um respondeu que reescrevia. Sobre as aulas de Língua Portuguesa, treze alunos 

responderam que elas eram boas por prepará-los para a Prova de Redação do ENEM, 

três alegaram que não são boas, pois se trabalhava pouco com aulas de redação, dois 

afirmaram que eram cansativas, mas necessárias, e um não respondeu. Dos dezesseis 

participantes da pesquisa que fariam a Prova do ENEM, onze afirmaram não se sentirem 

preparados para realizar o exame, cinco afirmaram que estavam preparados. Estes 

buscavam reforço, fora da escola, pesquisando notícias da atualidade, assistindo vídeo-

aulas no Youtube, fazendo aula particular de redação e produzindo redação em casa. 

Para a pesquisadora foi lamentável o número de alunos participantes da pesquisa que 

não se sentiam preparados para a realização da Prova do ENEM. O mais agravante foi o 

fato de passarem anos dentro da escola e chegarem ao final do Ensino Médio sem 

estarem confiantes para realizarem uma prova. Sabe-se das deficiências no ensino-

aprendizado que perpassam de série em série. É uma questão que precisa ser analisada 

pela escola para tentar ser revertida. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as análises das redações dos alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio da escola selecionada para a pesquisa. A base para a análise será as cinco 

Competências do ENEM. Foram três turmas investigadas, conforme já mencionado 

anteriormente, sendo nomeadas de A, B e C.  

As análises das redações pesquisadas dos alunos serão apresentadas por Competências. 

Foram selecionadas aquelas que melhor se adequavam à Competência. 

 

4.1. Competência 1 – Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa 

 

De acordo com a Cartilha do Participante do ENEM (2019), esta Competência exige do 

candidato domínio da modalidade escrita padrão da Língua Portuguesa, incluindo as 

convenções da escrita, como: acentuação, emprego de letras minúsculas e maiúsculas, 

ortografia, uso do hífen e separação de sílabas, destacando assim, as regras ortográficas 

e de acentuação gráfica segundo o Novo Acordo Ortográfico. Junto às regras 

ortográficas, essa competência avalia também a adequação às regras da gramática.  

Ao analisar as redações pesquisadas dos alunos das turmas A, B e C, percebe-se que 

alguns desvios são mais recorrentes, os quais são: acentuação, pontuação, ortografia, 

concordância verbal, concordância nominal, crase, separação silábica e letra maiúscula. 

E, nas redações pesquisadas dos alunos de todas as turmas, nota-se que os desvios da 

acentuação, de ortografia e pontuação se destacam entre os mencionados anteriormente.  

Conforme Pasquale e Ulisses (2008), as regras da acentuação têm a função de organizar 

a tonicidade das palavras, ou seja, mostrar a intensidade de pronúncia. Portanto, os 

acentos dividem-se em: acento agudo, acento circunflexo, o trema, o til e o acento 

grave. Caso a acentuação na palavra não seja feita corretamente, será considerado 

desvio gramatical. Os exemplos estão no quadro a seguir: 
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Quadro 20 – Desvios de acentuação da Turma A 

Aluno Trechos das redações 

A1 “A depressão e dos maiores pobremas do nosso país, o numero de casos de depressão estão 
em constante crecimento, atingindo principalmente aos jovens, e até levando ao suicídio”. 

“Essa doença, é um dos maiores dor que o ser humano possa sentir, pois é uma dor na alma, 
é uma tristeza profunda que vem la de dentro, e a maioria não falam o que sentem vivem o 
dia como se fosse uma escuridão sem pedir ajuda, e acaba mostrando uma coisa que elas 
mesmo não são, um brilho no rosto, um sorriso nos labios, mais vivendo um inferno por 
dentro, e so notamos isso quando vemos um amigo dentro de um caixão morto por causa 
desse pobrema. ” 

A3 “A depressão é um distúrbio mental que causa perda de interesse em atividades e um 
sentimento de tristeza, prejudicando o dia à dia da pessoa diagnosticada”.  

“Diante do que se presencia na atual sociedade, a depressão em muitos casos o diagnostico 
é tardio, o que pode agravar ainda mais o quadro. O que mais se observa hoje em dia, são as 
campanhas contra a depressão que ocorrem devido aos altos diagnosticos e numeros 
excessivos de suicídios, essas campanhas geralmente são espalhadas de forma mundial, em 
escolas, redes sociais, locais publicos, etc”.     

A4 “A obesidade é um problema serio que vem crescendo rapidamente no Brasil, causando 
varios problemas de saúde, e precisa ser combatido”. 

“Uma forma de privinir a obesidade é incentivar as crianças e jovens a comerem mais 
legumes e verduras e pararem ou diminuirem o consumo de alimentos industrializados e 
compartilhar informações que concientizem a população sobre a pratica de esportes para 
que o numero de obesos diminua”.  

A5 “No Brasil hoje em dia a obesidade é um fator muito comum entre crianças e adultos varias 
vezes por causa da ansiedade em comer e também muitas vezes por gostar de comer 
exageradamente não favorecendo ao corpo. Também tem o fato da pessoa ser obesa que vem 
de familia por ter alguém na familia que seja e nasce ja sobrepeso”. 

“É importante analisar as refeições nada benefica. A alimentação rica em conservantes e 
industrializados que não são saudaveis para a sáude”.  

A8 “Os índices de obsidade no Brasil vem aumentando com um grande avanço entre crianças e 
adultos por conta da falta de educaçao alimentar e sedentarismo. Esse problema esta 
deixando a sociedade brasileira cada vez mais assustada, levando em conta seus altos 
numeros, 50% da população esta acima do peso”.  

“Sempre devemos cuidar da saude, praticando exercicios fisicos, uma boa alimentação é 
tendo projetos para conscientizar a população”.  

 

No quadro 20, Desvios de acentuação da Turma A, observa-se alguns desvios de 

acentuação nas redações da turma A. Abaixo seguem as correções conforme a regra da 

gramática: 

- A1 – faltou acento no verbo “é” e nas palavras “número”, “lá” e “lábios”; 

- A3 – faltou acento nas palavras “diagnóstico (s)”, “números” e “públicos”. Além 

disso, colocou crase no “a” da expressão “dia a dia”; 
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- A4 – faltou acento nas palavras “sério”, “vários”, “diminuírem”, “prática” e “número”; 

- A5 – faltou acento nas palavras “várias”, “família”, “já”, “benéfica”, “saudáveis”, e, 

na palavra “saúde”, o acento foi colocado no “a” da sílaba “sa”; 

- A8 – faltou colocar o til na palavra “educação” e acento nas palavras “números”, 

“saúde”, “exercícios físicos”.  

A acentuação é um “modo de proferir um som ou grupo de sons com mais relevo do que 

outros. Esse relevo se denomina acento” (BECHARA, 2015, p.98). Ainda para o autor, 

o acento é de intensidade porque o acento exige esforço expiratório. Por isso, as 

palavras acima recebem o acento agudo (´) pelo fato de as letras acentuadas 

representarem “as vogais tônicas da palavra” (PASQUALE; ULISSES, 2008, p. 55). Já 

a palavra “educação” recebe o acento til (~), pois “indica que as letras a e o representam 

vogais nasais” (PASQUALE; ULISSES, 2008, p. 56). 

Portanto, percebe-se que os desvios cometidos pelos alunos citados são recorrentes no 

decorrer do texto. Isto demonstra não só falta de domínio das regras de acentuação 

como também deficiências na aprendizagem da língua materna, pois pressupõe-se que 

um aluno, ao chegar ao final da educação básica, deveria dominar as habilidades de 

leitura e de escrita.  

   Quadro 21 – Desvios de acentuação da Turma B 

Aluno Trechos das redações 

B1 “Assim, essa doença e é alimentada com falta de dialogos, conselhos e ate mesmo ajudar ou 
falta de incentivos para procurar um nutricionista. Com excesso ao uso de aparelhos como 
celulares tv e entre outros, as pessoas bem ficando mais sedentárias, nao fazem atividades 
físicas, só ficam deitadas, nao obtem nenhum tipo de articulação para movimentos corporais 
que isso as fazem nao se ajudar e as manter mais prejudicadas”.    

B3 “Essas ações dos pais ou responsáveis são muito importantes pois a muitos perigos como a 
alienação de crianças e jovens, que pode ser resultado em algo pior, como o estupro de 
vulneravel".  

“É muito importante se fazer amigo e companheiros de seus filhos para que caso venha 
acontecer, os filhos se sintam protegidos e contém para seus pais, para que coisas desses 
tipos nao aconteçam”.  

B4 “Depressão é uma doença grave que ao contrário do que muitos pensam, vai muito além de 
uma simples variação de humor por causa dos acontecimentos do dia a dia. E um disturbio 
psiquico que vem aumentando cada vez mais nos ultimos anos e vem afetando pessoa todas 
idades”.  

“A pesar do grande aumento dos casos de depressão, soluções também vem aumentando, 
com remédios anti-depressivos, psicologos e psiquiatras bem qualificados”.  
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B8  O título do texto é “O avanço do combate á depressão”. 

“Portanto, as principais formas de combater e tratar a depressão são o uso de medicamentos 
antidepressivos e terapias, além de mudanças no estilo de vida como praticar exercícios 
físicos e evitar habitos ruins para a saúde”. 

 

No quadro 21, Desvios de acentuação da Turma B, observam-se alguns desvios de 

acentuação nas redações da turma B. Abaixo seguem as correções conforme a regra da 

gramática: 

- B1 – faltou acento na palavra “diálogos”, “até” e “obtêm”. Além disso, não colocou o 

til na palavra “não”. 

A palavra “diálogo” recebe acento agudo (´), pois, segundo Pasquale e Ulisses (2008), a 

letra acentuada indica vogal tônica. Ainda para os autores, o verbo “obter” recebe 

acento circunflexo (^) por fazer parte de um grupo de palavras que recebem acento 

excepcional, isto é, verbos derivados do “ter e vir”, na terceira pessoa do plural recebe 

tal acento no tempo presente do indicativo. 

- B3 – verbo “contar” está acentuado indevidamente, pois está no presente do 

subjuntivo e não deve ser acentuado. Também, faltou o til na palavra “não”. O tempo 

verbal “presente do subjuntivo”, de acordo com Pasquale e Ulisses (2008, p. 195), 

“expressa processos hipotéticos, que muitas vezes estão ligados ao desejo, à suposição”. 

O ideal seria colocar na oração “que eles contem” para atender às regras da gramática. 

A acentuação na palavra “não” é o acento til (~), pois para Pasquale e Ulisses (2008), a 

letra acentuada indica vogal tônica. 

- B4 – as palavras “distúrbio”, “psíquico”, “últimos” e “psicólogos” não foram 

acentuadas. As três primeiras palavras recebem o acento agudo (´), pois ele é 

“empregado para assinalar as vogais tônicas fechadas i e u” (CELSO CUNHA, 2001, p. 

64). A última palavra é proparoxítona, isto é, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica e 

conforme as regras de acentuação, “são todas acentuadas” (PASQUALE; ULISSES, 

2008, p. 57). 

- B8 – a palavra “hábitos” não foi acentuada. Nesse caso, a palavra recebe acento agudo 

(´) por ele ser “empregado para assinalar as vogais tônicas abertas e semi-abertas a, e e 

o” (CELSO CUNHA, 2001, p. 64). Também, ocorreu um equívoco ao acentuar o “a” 
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expresso no título, pois, além de utilizar acento agudo com a intenção de crase, o verbo 

combater, por sua regência, não pede crase, pois alguém combate alguma coisa e não a 

alguma coisa.  

   Quadro 22 – Desvios de acentuação da Turma C 

Aluno   Trechos das redações 

C1 “Um dos grandes probemas atuais é a escaces de áqua que atinge varíos paises no mundo 
inteiro, em alguns locais isso ocorre por ocorrencia natural, já em outras por ação humana 
ativa”. 

“Primeiramente, quando nos falamos desse ocorrido de maneira natural. Podedemos ver que 
em varias regiões se tem clima que tem uma contínua ocorrencia de secas que acabam por 
atingir fortimente a população e assim ser um problema de difisil resolução”.  

C2 “O século 21 tende a ser o século da escassez, e por varias razoes. Uma delas é a herança do 
uso indiscriminado da água que vimos no seculo 20 e que colocou varias regiões em alto 
grau de estresse hidrico". Temos ainda a poluição das águas e as mudanças climaticas. 
Alias, veremos, cada vez mais, que será através da, água que sentiremos os maiores efeitos 
das mudanças climaticas”.   

C3 “O consumo adequado por dia de água potavél a ser ingerida por pessoa e de 2 litros, mas ao 
total, contando com higienização, saneamento, refeições e outros fatores, é necessário entre 
50 a 100 litros de água diario e individual”.  

C4 “A escassez de água esta afetando todo o mundo. Pois de acordo com os estudos da ONU 
isso demonstrou uma grande quantidade de abastecimento de água que está sendo bastante 
baixa para cada pessoa”. 

C5 “A escassez de água é algo presente na atualidade, o desperdicio, a falta de conscientização 
são fatores que contribuem para falta de água. Segundo estudos o consumo de água no Brasil 
é de 187 litros de água, um dos países com o consumo de água mais baixo, de acordo com 
pesquisas realizadas em 20 de agosto de 2018, os africanos consomem abaixo da média ideal 
segundo a OMS”. 

“Além do grande problema da escassez de água, no Brasil á muitas cidades que a água não é 
tratada, enfrentamos varios problemas relacionados á água.  

 

No quadro 22, Desvios de acentuação da Turma C, observam-se alguns desvios de 

acentuação nas redações da turma C. Abaixo seguem as correções conforme a regra da 

gramática: 

- C1 – a palavra “vários” foi acentuada de forma incorreta. Faltou acento nas palavras 

“países”, “ocorrências”, “várias” e “nós”; 

- C2 – faltou acento nas palavras “várias”, “século”, “hídrico”, “climáticas” e “aliás”. 

Faltou o til em “razões”; 
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- C3 – desvio no acento da palavra “potável”, pois acentuou a letra “e”, e faltou acento 

em “diário”; 

- C4 – faltou acento no verbo “está”; 

- C5 – faltou acento nas palavras “desperdício” e “vários”. Desvio ao colocar o sinal de 

crase “à” e ao utilizar “a” com sentido de verbo haver.  

De forma geral, as palavras mencionadas acima recebem acentuação, de acordo com 

Pasquale e Ulisses (2008, p. 55), por terem letras com “vogais tônicas”, sendo o acento 

agudo (´).    

Em cada quadro apresentado anteriormente, sendo o 1, 2 e 3, quanto aos desvios de 

acentuação, das turmas A, B e C, não foram expostos todos os exemplos, pois se 

observa que é um dos desvios mais recorrentes nas redações em relação à Competência 

1.  

Outro fator mencionado é a ortografia. Para Pasquale e Ulisses (2008), a ortografia tem 

por objetivo representar corretamente a escrita das palavras. Ainda para os autores 

(2008, p. 35), ela “fixa padrões de correção para a grafia das palavras. Atualmente, a 

ortografia em nossa língua obedece a uma combinação de critérios etimológicos 

(ligados à origem das palavras) e fonológicos (ligados aos fonemas representados)”. 

Além disso, a forma de escrever as palavras tem relação com acordos ortográficos que 

envolvem outros países que utilizam a Língua Portuguesa. Por isso, escrever uma 

palavra corretamente significa seguir um padrão estabelecido por um acordo 

ortográfico. Isso não é o que se verifica em muitas redações pesquisadas. Sendo assim, 

veja o quadro abaixo com alguns desvios de ortografia. 

 Quadro 23 – Desvios de ortografia da Turma A 

Aluno   Palavras retiradas das redações 

A1 “A depressão é dos maiores pobremas do nosso país, o numero de casos de depressão estão 
em constante crecimento, atigindo principalmente aos jovens, e até levando ao suicidio”. 

A2 “De anos para cá, doenças como sarampo, tétano, rubéola, poliomelite, que haviam sido 
erradicados, voltaram a ser problemas para a sociedade". 

“Um dos grandes motivos, para que essas doenças tenham voltado e tornado-se problema, é 
a negação dos pais das crianças e dos própios adultos, a tomarem as vacinas para a 
prevenção de tais doenças”. 

A4 “Uma forma de previnir a obesidade é incentivar as crianças e jovens a comerem mais 
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legumes e verduras e pararem ou diminuirem o consumo de alimentos industrializados e 
compartilhar informações que concientizem a população sobre a pratica de esportes para 
que o numero de obesos diminua”. 

A8 “Os índices de obsidade no Brasil vem aumentando com um grande avanço entre crianças e 
adultos por conta da falta de educação alimentar e sendentarismo”.  

“Esse pobrema esta deixando a sociedade brasileira cada vez mais assustada, levando em 
conta seus altos numeros, 50% da população esta acima do peso”. 

A11 “O preço de transporte publico. A precaridade dos serviços prestados, mobiliza a sociedade 
das grandes cidades Brasileiras”.  

“Com esse fator, e claro que ouve uma explosão no uso de automóveis, e afetou bastante a 
qualidade de vida e a se tornou mais dificieis nas metrópoles, que empactou no tempo gasto 
no transito e nos numeros de acidentes”.  

 

No quadro 23, Desvios de ortografia da Turma A, observam-se alguns desvios de 

ortografia nas redações da turma A. Abaixo seguem as correções conforme a regra da 

gramática: 

- A1 – faltou “s” na palavra “crescimento”, e grafia incorreta da palavra “problema”, 

por não utilizar “r” na primeira sílaba “pr”, e por trocar “l” por “r” no meio “bl”. 

Também, faltou colocar a letra “n” na palavra “atingindo”;  

- A2 – faltou “i” na palavra “poliomielite” e “r” em “próprios”; 

- A4 – trocou em “ve” por i, sendo “prevenir” e faltou “s” após o “n”, sendo 

“conscientizem”; 

- A8 – faltou “e” após o “b” em “obesidade” e faltou colocar a letra “r” na sílaba inicial, 

sendo “problema”;  

-A11 – acrescentou a letra “i” na última sílaba, sendo “difíceis”. Faltou colocar a letra 

“e” em “precariedade”. Iniciou a palavra “impactou” com a letra “e”. Utilizou letra 

maiúscula indevidamente na palavra “brasileiras”.   

   Quadro 24 – Desvios de ortografia da Turma B 

Aluno   Palavras retiradas das redações 

B1 “Esse gravamento que vem aumentando, tem como base causas por ansiedades, 
alimentação, depressão, nervosismo e entre outras ...”.  

B2 “O governo também deveria investir em aulas de informática para as pessoas saberem usar a 
internet adequadamente e passar à usar em pró das coisas”. 

B4 “O uso desinfreado das redes sociais é um dos fatores que deixam o caminho livre para 
depressão, pois nela as pessoas falam o que querem e do jeito que querem, fazendo com que 
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uma pessoa se sinta mal".  

“A pesar do grande aumento dos casos de depressão, soluções também vem aumentando, 
com remédios anti-depressivos, psicologos e psiquiatras bem qualificados”. 

B6 “As fake news que vinculam vacinas a autismo e a falta de campanhas de consentização 
também ajudaram com que o vírus, que vinha com os refugiados venezuelanos se 
expalhasse com maior facilidade”.  

B7 “Traumas que resultam essas situações, podem ser apenas comentários que parecem 
inofencivos na primeira infância, mas que causam grandes consequências no bem estar 
mental de uma pessoa".  

 

No quadro 24, Desvios de ortografia da Turma B, observam-se alguns desvios de 

ortografia nas redações da turma B. Abaixo seguem as correções conforme a regra da 

gramática: 

- B1 – na palavra faltou a letra “a” no início em “agravamento”; 

- B2 – faltou a letra “l” no final da palavra “prol”; 

- B4 – trocou a letra “e” pelo “i” em “desenfreado”. Separou a letra “a” da palavra 

“apesar”, e, conforme o Novo Acordo Ortográfico, a palavra “antidepressivo” é sem 

hífen, pois, como afirma Tufano (2008, p. 23), “quando o prefixo termina por vogal, 

usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal”. E esse não é o caso 

da palavra citada. 

- B6 – faltou colocar “sci” e utilizou “sen”, sendo “conscientização”. Escreveu o verbo 

“espalhar” com “x “ na primeira sílaba; 

- B7 – trocou a letra “s” pela “c” em “inofensivos”. 

Quadro 25 – Desvios de ortografia da Turma C 

Aluno Palavras retiradas das redações 

C1 “Um dos grandes probemas atuais é a escaces de áqua que atinge varios paises no mundo 
inteiro, em alguns locais isso ocorre por ocorrencia natural, já em outras por ação humana 
ativa".   

 “Podedemos ver que em varias regiões se tem climas que tem uma contínua ocorrencia de 
secas que acabam por atingir ocorrencia de secas que acabam por atingir fortimente a 
população e assim ser um problema de difisil resolução”. 

C4 “No entanto esse diminuimento de água é ruim pois inclui à água para bebermos, a lavagem 
de roupas e para o nosso banho”. 

C6 “A água é fundamental para a nossa saúde e para nosso uso pessoal. A água não é so 
importante para nós, mas tambem para plantas e animais, sem ela quase todos ser vivo ira 



123 
 

acabar, já que a maior parte presissa dela”.   

“Mas ainda esse ano, 2019, teve um outro acontecimento, a Barragem de Brumatinho 
rompe, esse fenomino não calsou muito impacto ambiental, mas, contaminou a água e 
animais ao redor”.  

C9 “A água no nosso planeta é simplesmente o bem mais inestimável e valioso desponível, 
podemos não dar o valor correto para a mesma, mas é certo". 

C14 “A água tratada corretamente e usada da maneira correta pode ser essencial para ter uma 
vida conciente e saudável”. 

“Cada pessoa recomenda uma certa quantidade de água por dia, mas com a falta de água ou 
despedicio de água causados por outras pessoas que não sabem usala corretamente”.  

 

No quadro 25, Desvios de ortografia da Turma C, observam-se alguns desvios de 

ortografia nas redações da turma C. Abaixo seguem as correções conforme a regra da 

gramática: 

- C1 – na palavra “problema”, faltou a letra “l” após a “b”. Na palavra “escassez”, foi 

trocado dígrafo “ss” pela letra “c” e o “z” por “s”. A palavra “água” teve o “g” trocado 

por “q”. O termo “podemos” teve a sílaba “de” dobrada. Já “fortemente”, na sílaba “te” 

teve o “e” trocado por “i”. Enquanto em “difícil”, na sílaba “cil”, houve troca do “c” 

pelo “s”; 

- C4 – palavra inexistente, sendo “diminuição” a palavra viável; 

- C6 – na palavra “fenômeno”, foi trocada a letra “e” por “i”. No termo “causou”, 

utilizou-se a letra “l” no lugar do “u”. O verbo “precisar” teve sua grafia escrita com “s” 

no lugar do “c” e “ss” no lugar do “s”; 

- C9 – na palavra “disponível”, trocou-se a letra “i” pela “e”; 

- C14 – o termo “usala” se refere ao verbo “usar” mais pronome oblíquo, sendo “usá-

la”. Na palavra “consciente”, faltou a letra “s” antes do “c”. Já em “desperdício” faltou 

o “r” na segunda sílaba. 

Os quadros anteriores, 23, 24 e 25, mostraram alguns desvios de ortografia que 

aparecem nas redações pesquisadas. Porém nem todos foram mostrados porque se 

percebeu que, raramente, as redações deixam de apresentar algum tipo dos desvios 

mencionados anteriormente.  
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Outro elemento que compromete a escrita do aluno em relação à Competência 1 é o uso 

da pontuação, mais especificamente, o uso da vírgula. É muito comum, na escrita dos 

alunos, trechos muitos longos, cheio de vírgulas e nem sempre utilizam o ponto final no 

final das orações.  

Segundo Cereja e Cochar (2009), um texto escrito cria sentidos diversos dependendo da 

pontuação que tem e o uso dela dependerá da intenção de quem o produz. Por isso, os 

sinais de pontuação relacionam-se com o contexto.  

Sabe-se que, no texto dissertativo-argumentativo, a pontuação a ser utilizada é a de 

acordo com as regras da gramática, ou seja, da pontuação que tem por objetivo marcar 

“na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 

que se quer dar ao texto” (CEREJA; COCHAR, 2009, p. 491). Os sinais de pontuação 

são: vírgula, ponto e vírgula, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois-

pontos, aspas, parênteses, travessão e reticências. Não serão apresentados detalhes na 

explicação de regras de pontuação.  

A seguir, está apresentado um quadro com os desvios de pontuações praticados nas 

redações pesquisadas dos alunos.  

   Quadro 26 – Desvios de pontuação da Turma A 

Aluno Trechos das redações 

A1 “Essa doença, é um dos maiores dor que o ser humano possa sentir (...)”. 

A2 “Parte das vezes, adultos tem mais dificuldade do que as próprias crianças, que tanto temem 
as agulhas, pois, se negam a tomar vacinas por achar que estão imunes a doenças (...)”. 

A5 “No Brasil hoje em dia a obesidade é um fator muito comum entre crianças e adultos varias 
vezes por causa da ansiedade em comer (...)”. 

A8 “A obesidade infantil, tem como fator principal, a falta de alimentação adequada”. 

A9 “Porisso, para combater o bullying, é necessário reunir provas e ter alguma testemunha do 
fato para que o agressor seja punido (sem ponto final)” 

 

No quadro 26, Desvios de pontuação da Turma A, pode-se perceber desvios de 

pontuação nas redações da turma A como em: 

- A1 – separa sujeito do verbo. Pela regra gramatical, não se separam esses dois termos, 

pois para Bechara (2015, p. 629) “na série de sujeitos seguidos imediatamente de verbo, 
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o último sujeito da série não é separado do verbo por vírgula”. Portanto, o mesmo caso 

ocorre em A8 e A9.  

- A2 – a conjunção “pois” entre vírgulas. A conjunção “pois”, no texto citado, tem 

sentido de porque, por isso, não deveria vir entre vírgulas, apenas vírgula antes do pois. 

Sendo assim, é uma conjunção coordenada explicativa, o que Celso Cunha (2001, p. 

647) argumenta, nesses casos, que a vírgula é utilizada para “separar as orações 

coordenadas sindéticas [...]”.  

- A5 – falta utilização da vírgula no adjunto adverbial “hoje em dia”, pois Celso Cunha 

(2001, p. 645) afirma que se usa vírgula para “isolar o adjunto adverbial antecipado”.  

- A8 – separa sujeito de verbo. Pela regra gramatical não se separa sujeito de verbo; 

- A9 – não coloca ponto final para finalização da oração. 

   Quadro 27 – Desvios de pontuação da Turma B 

Aluno Trechos das redações 

B1 “Com excesso ao uso de aparelhos como celulares tv e entre outros (...)”.  

B3 “Essas ações dos pais ou responsáveis são muito importantes pois a muitos perigos como a 
alienação de crianças (...)”. 

B4 “(...) as pessoas não tem empatia pelas outras, e acabam falando e fazendo coisas que vão 
marcar muito o emocional (...)”. 

B6 “Em janeiro de 2019 foram confirmados 10.302 casos de sarampo (...)”. 

B7 “Se desligar das redes sociais, e das tecnologias é uma ótima maneira de controlar (...)”. 

 

No quadro 27, Desvios de pontuação da Turma B, pode-se perceber desvios de 

pontuação nas redações da turma B como em: 

- B1 – na oração faltou colocar vírgula em numeração de elementos como “celulares, tv 

e entre outros”. Para Cereja e Cochar (2005, p. 315), usa-se a vírgula para “separar 

termos que exercem a mesma função sintática [...]”.  

- B3 – faltou colocar vírgula antes da conjunção “pois” por ser explicativa. Cereja e 

Cochar (2005) afirmam que as orações coordenadas sindéticas são separadas por vírgula 

da oração principal. 
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- B4 – a vírgula utilizada antes da conjunção “e” está indevida, pois, na segunda e na 

terceira orações, não há sujeitos diferentes, o que dá ideia de adição. Conforme Celso 

Cunha (2001), só se usa vírgula antes do “e” se os sujeitos das orações forem diferentes. 

- B6 – faltou utilizar a vírgula na locução adverbial de tempo “em janeiro de 2019”, pois 

Celso Cunha (2001, p. 645) afirma que se utiliza a vírgula para “isolar o adjunto 

adverbial antecipado”.  

- B7 – separa o sujeito composto por vírgulas, colocando-a antes da conjunção “e”, que 

não é viável pela regra da gramática, pois, para Bechara (2015), só se utiliza vírgula 

antes do “e” se forem sujeitos diferentes. 

Quadro 28 – Desvios de pontuação da Turma C 

Aluno Trechos das redações 

C2 “O século 21 tende a ser o século da escassez, e por varias razoes”. 

C4 “A escassez de água esta afetando todo o mundo pois de acordo com os estudos da ONU 
(...)”. 

C5 “Portanto, nós que somos dependentes da água devemos nós conscientizar sobre o consumo 
(...). 

C6 “Mas ainda esse ano, 2019, teve um outro acontecimento (...)”.  

C7 “Além disso necessitam de grande investimento e acabam causando muitos impactos 
ambientais, como foi a transposição do rio São Francisco, que acabou diminuindo em 70% o 
volume do rio”. 

 

No quadro 28, Desvios de pontuação da Turma C, pode-se perceber desvios de 

pontuação nas redações da turma C como em: 

- C2 – utilização da vírgula indevida antes da conjunção “e”, pois os sujeitos não são 

diferentes na oração e há sequência na ideia, sendo uma conjunção de valor aditivo. 

Segundo Celso Cunha (2001), utiliza-se vírgula antes do “e” somente se forem sujeitos 

diferentes. 

- C4 – faltou colocar a vírgula antes da conjunção “pois” por ter sentido explicativo. 

Nesse caso, Cereja e Cochar (2005, p. 315) evidenciam que se coloca vírgula nas 

“orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas pela conjunção e”. 

- C5 – faltou utilizar vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas, como 

apresentado por Celso Cunha (2001). 
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- C6 – faltou utilizar vírgula após a conjunção “mas”, pois Celso Cunha (2001, p. 648) 

afirma que “das conjunções adversativas, mas emprega-se sempre no começo da oração 

[...]”. 

- C7 – faltou vírgula após a conjunção aditiva “além disso”, porque, de acordo com 

Cereja e Cochar (2005), usa-se vírgula nas orações coordenadas sindéticas. 

Portanto, para que a escrita das redações pesquisadas dos alunos atenda a Competência 

1, faz-se necessário um ensino-aprendizado significativo das regras gramaticais, pois, 

por mais que muitas vezes a escola priorize o ensino de regras gramaticais, ainda não é 

suficiente para fazer com que um aluno as domine de forma eficiente. Por isso, é preciso 

rever a forma como se tem trabalhado a gramática em sala de aula. Também ressalta-se 

que, apesar dos alunos apresentarem desvios de ortografia, pontuação entre outros, isto 

não quer dizer que eles não saibam escrever. O discente conhece sua língua materna, 

porém, em muitas vezes, não a escreve conforme o desejado pela escola, aplicando a 

língua padrão.    

 

3.2. Competência 2 – Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 

várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa 

 

A Competência 2 busca avaliar se o candidato compreende a proposta de redação para 

ser desenvolvida no formato do texto dissertativo-argumentativo a partir de uma 

situação-problema que exige reflexão sobre um tema específico de ordem social, 

político, científico ou cultural. Além disso, ela avalia também a capacidade de o 

candidato recorrer a várias áreas do conhecimento para debater o tema. 

Em relação à situação-problema, Azevedo argumenta que: 

É colocada para que cada participante selecione um recorte apropriado a 
partir da leitura dos textos motivadores que compõem a proposta de redação e 
de seu acervo pessoal, reorganizando os conhecimentos já construídos para 
enfrentar a proposição, tendo por base uma reflexão própria da realidade, 
transcrevendo-a em seu projeto de texto (AZEVEDO, 2015, p. 34). 
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Conforme o exposto acima, a Competência 2 envolve as habilidades de leitura e escrita 

do candidato, pois ele precisa fazer uma delimitação do tema, ou seja, realmente 

compreender o assunto para criar seu ponto de vista e defendê-lo por meio de 

argumentos. 

Um texto para ser considerado dissertativo-argumentativo precisa ter uma estrutura, 

apresentando tese, desenvolvimento e conclusão, por isso ele é considerado “aquele que 

se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto” (CARTILHA 

DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p. 16). Lembrando que não basta apenas o 

candidato expor as ideias, é preciso argumentá-las, recorrendo às estratégias de 

argumentação. Assim, o texto é dissertativo pelo fato de expor informações, e é 

argumentativo por defender uma tese. 

Quanto a isso, Azevedo afirma que: 

Como a dissertação está relacionada à defesa de posicionamentos em 
diferentes contextos sociais, é preciso saber argumentar. Espera-se, então, 
que os participantes do exame compreendam a proposta apresentada, 
consigam aplicar conceitos, revelem reflexão crítica e sejam capazes de 
exercer sua cidadania por meio de ideias bem articuladas, que indiquem 
caminhos para a solução dos problemas apresentados, considerando também 
a pluralidade cultural que caracteriza a sociedade brasileira, uma vez que, ao 
final da educação básica, o participante precisa revelar a capacidade de ter 
uma participação responsável na realidade na qual se encontra inserido 
(AZEVEDO, 2015, p. 43). 

Pressupõe-se que os concluintes do Ensino Médio devam ter desenvolvidas as 

habilidades de leitura e escrita para saber se posicionar diante de um fato com 

argumentação bem articulada. 

No intuito de verificar se as redações dos alunos que estão terminando a educação 

básica atendem às Competências exigidas na Prova de Redação do ENEM, serão 

apresentadas algumas análises de redações de alunos na fase final do Ensino Médio. 

Ao analisar as redações dos alunos, percebe-se que, em relação ao tema proposto pelos 

professores PX e PY, eles não tiveram fuga ou tangenciamento ao tema. Em relação à 

estrutura do texto dissertativo-argumentativo, conforme solicitado na Prova de Redação 

do ENEM, o texto precisa apresentar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 

Portanto, verifica-se que a maioria apresenta a estrutura do texto dissertativo-

argumentativo.  
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Veja os quadros de números 29, 30 e 31 a seguir: 

Quadro 29 – Estrutura das redações pesquisadas da Turma A 

Turma Aluno Texto dissertativo-
argumentativo 

Texto dissertativo Texto não atende a 
proposta 

A A1   X 

A A2 X   

A A3 X   

A A4  X  

A A5 X   

A A6  X  

A A7 X   

A A8 X   

A A9   X 

A A10   X 

A A11 X   

A A12 X   

A A13 X   

A A14 X   

A A15 X   

A A16 X   

 

Conforme o quadro 29, Estrutura das redações pesquisadas da Turma A, verifica-se que 

onze alunos escreveram a redação com quatro parágrafos, três escreveram com três 

parágrafos e apenas dois alunos escreveram dois parágrafos.  

Quadro 30 – Estrutura das redações pesquisadas da Turma B 

Turma Aluno Texto dissertativo-
argumentativo 

Texto dissertativo Texto não atende a 
proposta 

B B1 X   

B B2 X   

B B3  X  

B B4 X   

B B5 X   

B B6 X   
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B B7  X  

B B8  X  

 

Conforme o quadro 30, Estrutura das redações pesquisadas da Turma B, verifica-se que 

cinco alunos escreveram a redação com quatro parágrafos e três escreveram com três 

parágrafos.  

 

Quadro 31 – Estrutura das redações pesquisadas da Turma C 

Turma Aluno Texto dissertativo-
argumentativo 

Texto dissertativo Texto não atende a 
proposta 

C C1 X   

C C2  X  

C C3  X  

C C4  X  

C C5  X  

C C6  X  

C C7   X 

C C8 X   

C C9 X   

C C10  X  

C C11 X   

C C12 X   

C C13   X 

C C14 X   

C C15 X   

C C16 X   

C C17 X   

 

Conforme o quadro 31, Estrutura das redações pesquisadas da Turma C, verifica-se que 

nove alunos escreveram a redação com quatro parágrafos, seis escreveram com três 

parágrafos e apenas dois escreveram com um e dois parágrafos. 
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Por meio dos quadros de números 29, 30 e 31, pode-se verificar que, das 41 redações 

pesquisadas, 25 apresentam estrutura do texto dissertativo-argumentativo com quatro 

parágrafos, 11 apresentam estrutura com três parágrafos conforme o texto dissertação e 

5 não atendem a nenhuma estrutura de texto, isto é, estão incompletos.  

Sabe-se que o texto dissertativo tem um caráter expositivo. Já o texto argumentativo 

busca defender um ponto de vista. Desse modo, o texto dissertativo-argumentativo tem 

por finalidade não só explicar algo, mas também defender o ponto de vista por meio de 

argumentos que sustentem a opinião. Para Cereja e Cochar (2009), é comum as escolas 

trabalharem o texto do tipo dissertativo sem vinculação à persuasão, apenas transmissão 

de conhecimento.  

Alguns aspectos são importantes para a produção do texto dissertativo-argumentativo, 

por isso, segundo Polito e Polito (2018), há dois princípios fundamentais de 

estruturação. O primeiro diz respeito a três etapas, sendo a tese, exposição de um ponto 

de vista; o desenvolvimento com justificativas para sustentar o que defende; e, por 

último, a conclusão que seja capaz de atender e fechar as ideias defendidas no texto por 

meio da construção de argumentos. O segundo refere-se ao tipo de argumentação 

escolhida para sustentar o ponto de vista selecionado.   

Vale ressaltar que os textos que apresentam a estrutura do tipo dissertativo-

argumentativo não necessariamente expõem um conteúdo que seja totalmente coerente 

com a solicitação da Competência 2, pois a argumentação apresentada nas redações 

pode ter um caráter mais expositivo, sendo que é preciso expor e justificar as ideias 

apresentadas. 

 Veja os exemplos das redações de A8, B5 e C17, a seguir: 
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Redação 1, aluno A8, Turma A. 

 

A redação 1 escrita pelo aluno A8 da Turma A apresenta o texto na estrutura de quatro 

parágrafos. Ela deve conter “um parágrafo para a introdução, dois para o 

desenvolvimento argumentativo e um para a conclusão” (POLITO; POLITO, 2018, p. 

97).  

No primeiro, apresenta a tese sobre a obesidade no Brasil, sendo a “falta de alimentação 

adequada e sedentarismo”.  

No segundo parágrafo, ele emite uma opinião e justifica com um dado sem colocar 

fonte e data. Então, fica uma informação vaga. Conforme a Cartilha do Participante do 

ENEM (2019), a Competência 2 avaliará a capacidade de o candidato escrever o texto 

dissertativo-argumentativo na estrutura dele e fazer referência à informação de área 

diversa do conhecimento para sustentar seu argumento. 
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No terceiro parágrafo, trata da obesidade infantil de forma vaga, apenas faz referência 

ao assunto sem argumentação consistente.  

No quarto parágrafo, opina sobre o que se deve fazer para evitar a obesidade, não 

retoma a tese e apenas menciona projetos para solucionar o problema, mas não 

apresenta a proposta de intervenção.  

Em relação à introdução e à conclusão, é preciso haver consonância entre elas. É 

importante destacar que, “embora todas as partes da redação devam ser coerentes entre 

si, redobre a atenção para verificar se há coerência entre a introdução e a conclusão, já 

que, por estarem mais distantes, às vezes, essa correlação não fica clara ou não 

acontece” (POLITO; POLITO, 2018, p. 99). 
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Redação 2, aluno B5, Turma B. 
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Na redação 2, escrita pelo aluno B5 da Turma B, o texto é estruturado em quatro 

parágrafos.  

No primeiro parágrafo, o texto faz referência a um filme para introduzir o assunto sobre 

a depressão. Isso é uma estratégia interessante, pois demonstra que o candidato tem 

conhecimento e informação sobre o tema. Sobre essa estratégia, Polito e Polito (2018) 

defendem que tudo que o candidato aprendeu no decorrer de sua vida por meio de 

leituras de revistas, jornais e matérias veiculadas na internet pode ser utilizado no texto 

para demonstrar o preparo e o saber atualizado sobre o mundo que rodeia o candidato. 

Nesse primeiro parágrafo também é apresentada a tese que será abordada no decorrer do 

texto.  

No segundo, defende um ponto de vista ao afirmar que “a ausência dos pais é um 

complicador para a depressão do filho”. Porém apenas expôs e não recorre a alguma 

área do conhecimento para justificar seu ponto de vista. No terceiro, ocorre a mesma 

coisa que aconteceu no segundo, isto é, apresenta um ponto de vista, mas não utiliza 

algum dado concreto para sustentá-lo.  

O texto dissertativo-argumentativo não tem caráter só explicativo, pois ele “se organiza 

na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com 

argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia 

defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias” (CARTILHA DO 

PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p. 16). 

No quarto, a conclusão remete à tese e coloca o “Ministério da Saúde” como a 

instituição social para solucionar o problema da depressão, ainda recorre à mídia como 

forma de auxílio à execução da proposta de intervenção e coloca a finalidade.   
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Redação 3, aluno C17, Turma C. 

 

Na redação 3, escrita pelo aluno C17 da Turma C, o texto apresenta a estrutura com 

quatro parágrafos.  
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No primeiro, aborda a importância da água para atender vários serviços. A partir daí, 

apresenta a tese sobre o tema. Vale ressaltar que o autor utiliza o pronome “sua” 

frequentemente no parágrafo. A utilização de forma inadequada desse termo gera 

ambiguidade, como no trecho “pensando na sua importância”, pois não fica claro se se 

refere à água ou à energia elétrica, ambos são abordados no parágrafo. Quanto a isso, 

Platão e Fiorin (2006, p. 372) afirmam que, “quando um elemento anafórico está 

empregado num contexto tal que pode referir-se a dois termos antecedentes distintos, 

isso rompe a coesão e, por conseguinte, provoca ambiguidade”.  

No segundo, refere-se a estudos de forma vaga, porque não menciona data e fonte para 

concretizar a informação que se quer defender. Utiliza aspas em três palavras para 

mostrar que não é sua fala e sim dos estudos que citou anteriormente. Em relação a isso, 

Polito e Polito (2018, p. 100-101) argumentam que, “se não se lembrar da citação exata, 

o que normalmente ocorre, sobretudo com a pressão do momento do exame, cite o 

pensamento do autor com suas palavras, sem aspas”.       

No terceiro, para continuar a defender seu ponto de vista, recorre à informação da 

Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas, mas não cita a 

data para informar quando isso ocorreu. Tal procedimento é interessante, porque 

demonstra que o candidato tem conhecimento sobre o assunto e está atento às 

informações que circulam na sociedade.  

No quarto, não retoma a tese. Apresenta o ator social responsável pela execução da 

proposta de intervenção, apesar de não explicá-la.  

 

3.3. Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista  

 

A Competência 3 avalia a maneira como o candidato defende seu ponto de vista, ou 

seja, como seleciona, organiza, relaciona e interpreta informações ou fatos e argumenta 

sobre a tese. Assim, o texto precisa apresentar “claramente, uma ideia a ser defendida e 

os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da 

proposta de redação” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p. 18).  
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Desse modo, a observação da coerência é necessária, pois é preciso que os argumentos 

sejam bem articulados para o texto ter clareza, ter continuidade semântica. Além disso, 

um texto, para ser bom, “não basta ter boas ideias ou bom vocabulário. Para isso, boas 

ideias e bom vocabulário precisam tomar a forma de enunciados que, unidos uns aos 

outros, construam passo a passo, uma tessitura de conexões lógicas e semânticas” 

(CEREJA; COCHAR, 2009, p. 517). Isto está relacionado tanto à coesão, articulação de 

palavras, quanto à coerência, articulação de ideias.  

A coerência é “um fator de interpretabilidade do texto, pois é ela que possibilita a 

atribuição de um sentido unitário ao texto” (PLATÃO; FIORIN, 2006, p. 396). Por isso, 

é importante o candidato elaborar um projeto de texto38 capaz de deixar clara a 

organização estratégica dos argumentos, visto que o planejamento da escrita auxilia no 

processo de construção do sentido do texto de forma clara.  

Em virtude disso, serão apresentadas algumas redações de alunos do 3º Ano do Ensino 

Médio com o intuito de mostrar se os textos atendem às exigências da Competência 3.  

Vejam as redações de A4, A6, B5, B8, C12 e C15, a seguir: 

                                                 
38 Segundo o que consta na Cartilha do Participante do ENEM: “É o planejamento prévio à escrita da 
redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no 
texto” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p. 19).  
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Redação 4, aluno A4, Turma A. 

Pode-se observar, na Redação 4, do aluno A4 da Turma A, que ela atende à estrutura do 

texto dissertativo-argumentativo. Para Cereja e Cochar (2009), tradicionalmente a 

escola trabalha o tipo de texto dissertação que geralmente apresenta a estrutura formada 

em tese, o desenvolvimento e a conclusão e sua estrutura é bem semelhante à maioria 

dos gêneros argumentativos. O ideal é a redação conter “um parágrafo para a 
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introdução, dois para o desenvolvimento argumentativo e um para a conclusão” 

(POLITO; POLITO, 2018, p. 97).  

Em relação à Competência 3, apresenta a tese na introdução, mas não seleciona de 

forma eficiente os argumentos que a sustentam, ou seja, dá opinião, mas não recorre às 

estratégias de argumentação para fortalecer o que se diz.  

No segundo parágrafo, percebe-se que o autor aborda a questão dos alimentos 

industrializados que fazem mal à saúde, causando obesidade. Explica o motivo da 

preferência por esses alimentos, mas não justifica seu ponto de vista nem recorre às 

outras áreas do conhecimento. Segundo Platão e Fiorin (2006, p. 286), “as opiniões 

pessoais expressam apreciações, pontos de vista, julgamentos, que exprimem aprovação 

ou desaprovação. No entanto, elas terão pouco valor se não vierem apoiadas em fatos”.  

No mesmo parágrafo, há uma quebra na sequência das ideias, porque, ao invés de dar 

continuidade ao que fala, muda o assunto, tratando do preconceito que pessoas obesas 

sofrerem na sociedade. Pode-se dizer que faltou coerência ao parágrafo, já que a falta de 

sequência do texto fez perder o sentido dele. A coerência é um “fator de 

interpretabilidade do texto, pois é ela que possibilita a atribuição de um sentido unitário 

ao texto. Está relacionada, portanto, a sua organização subjacente” (PLATÃO; FIORIN, 

2006, p. 396). 

No 3º parágrafo, conclui o texto, retomando a tese e sugerindo uma alimentação que 

ajuda a evitar a obesidade, ou melhor, o texto não se encerra com um desenvolvimento 

suficiente para um bom desempenho na Competência 3. Desse modo, a proposta de 

intervenção também fica solta, já que o texto não teve uma organização coerente dos 

argumentos para se pensar nas soluções.  
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Redação 5, aluno A6, Turma A. 

 

Na redação 5, escrita pelo aluno A6 da Turma A, pode-se perceber que a estrutura 

apresenta a tese e recorre a uma informação concreta para iniciar o assunto. Isto 
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demonstra que a pessoa, produtora do texto, tem conhecimento sobre o assunto.  

No segundo parágrafo, o autor menciona a informação sobre o “Acordo realizado entre 

os países do Mercosul para conter o surto de doenças”, mas o faz de maneira vaga, pois 

não coloca todas as informações, fala apenas do sarampo, sendo que o Acordo trata 

também da rubéola e da poliomielite. Além disso, não desenvolve o assunto. No 

decorrer da argumentação, o trecho torna-se confuso com frases longas e repetindo 

ideias. 

Ressalta-se que, “dentro da busca de coerência, que as ideias sejam encadeadas de tal 

forma que uma sirva de base para a seguinte e, assim, em progressão lógica e 

concatenada, se entrelacem desde o princípio até o final” (POLITO; POLITO, 2018, p. 

122). Portanto, no texto, não há coerência argumentativa e falta organização e seleção 

das ideias. Vale destacar também que o texto precisa ser coerente para haver 

compreensão por parte do leitor, o que não se observa por completo nesse texto.  

No terceiro parágrafo, a conclusão não retoma a tese, apenas expõe uma opinião e 

coloca uma sugestão de solução do problema, mas não coloca o ator social responsável 

pela execução.   
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Redação 6, aluno B5, Turma B. 

 

Na redação 6, escrita pelo aluno B5, da Turma B, no primeiro parágrafo, o autor do 

texto faz referência a um filme para introduzir o assunto sobre a depressão. Isto é 
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interessante, pois demonstra que o candidato tem conhecimento e informação sobre o 

tema.  

Segundo Polito e Polito (2018), tudo que o candidato aprendeu no decorrer de sua vida 

por meio de leituras de revistas, jornais e matérias veiculadas na internet poderá ser 

utilizada no texto para demonstrar o preparo e o saber atualizado sobre o mundo que 

rodeia o candidato. Além disso, apresenta a tese que será abordada no decorrer do texto. 

As ideias são apresentadas numa sequência lógica. 

No segundo parágrafo, inicia o período, defendendo seu ponto de vista, ou seja, “a 

ausência dos pais é um complicador para a depressão do filho”. Mas, apenas expôs e 

não recorreu a alguma área do conhecimento para justificar seu ponto de vista. Segundo 

Polito e Polito (2018), toda redação dissertativo-argumentativa precisa apresentar uma 

linha de argumentação capaz de justificar o posicionamento exposto no texto. Isto quer 

dizer que não basta o autor do texto apenas expor sua ideia, ele precisa recorrer a 

estratégias argumentativas para sustentar seu argumento, como a fatos históricos, 

considerações filosóficas, dados concretos e entre outros. 

No terceiro, busca explicar como a depressão é compreendida pela sociedade. Há uma 

generalização na ideia exposta. Como o texto não estratégias argumentativas, o que é 

exposto é visto como senso comum. Além disso, não dá continuidade ao que foi 

abordado no parágrafo anterior. 

O texto dissertativo-argumentativo não tem caráter só explicativo, pois ele “se organiza 

na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com 

argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia 

defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias” (CARTILHA DO 

PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p. 16). 

No quarto, a conclusão, remete a tese e coloca o “Ministério da Saúde” como a 

instituição social para solucionar o problema da depressão, recorreu à mídia como 

forma de auxílio à execução da proposta de intervenção e colocou a finalidade.  
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Redação 7, aluno B8, Turma B. 
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Na redação 7, do aluno B8 da Turma B, no primeiro parágrafo, o autor do texto não 

deixa evidente sua tese, embora inicie seu texto abordando o tema e recorrendo a 

informações e dados concretos. O fato de apresentar esses elementos enriquece o texto 

por demonstrar que a pessoa que escreve tem conhecimento sobre o assunto. Na prova 

de redação do ENEM, quanto mais demonstrar conhecimento e criatividade, melhor 

será a nota do candidato. Em relação à exposição das ideias, percebe-se que tem 

sequência lógica.  

No segundo parágrafo, apenas expõe sua opinião sem recorrer às estratégias 

argumentativas que são fundamentais para sustentar o que se fala. Entende-se que, em 

um texto dissertativo-argumentativo, não basta apenas transmitir informações, é preciso 

argumentar, entendendo que argumento é “todo procedimento linguístico que visa a 

persuadir, a fazer o receptor aceitar o que lhe foi comunicado, a levá-lo a crer no que foi 

dito e a fazer o que foi proposto” (PLATÃO; FIORIN, 2006, p. 284). 

Outro fator a ser considerado nesta análise é a utilização da 1ª pessoa do singular que, 

no texto dissertativo-argumentativo, não é permitida por ser um texto que exige 

posicionamento imparcial. Além disso, as ideias não estão bem organizadas e 

selecionadas, pois há períodos longos que comprometem a coerência. 

No terceiro parágrafo, considerou-se que o autor do texto retoma a tese – o combate à 

depressão –, porque foi o elemento exposto no desenvolvimento. Durante a conclusão, 

apenas dá sua opinião sobre o assunto abordado, mas não coloca a proposta de 

intervenção como deveria, que é apresentar uma solução, o agente para executar essa 

ação, o modo e o porquê de essa solução ser apresentada.  
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Redação 8, aluno C12, Turma C. 

 

Na redação 8, escrita pelo aluno C12 da Turma C, observa-se que, no primeiro 

parágrafo, apresenta o assunto e a tese. No decorrer do período, há alguns desvios como 

de acentuação, plural, emprego de pontuação e de conjunção indevida, por isso, a 

sequência lógica das ideias fica comprometida.  

No segundo parágrafo, para sustentar seu ponto de vista, recorre a um dado de forma 

vaga e com lacunas, isto é, não menciona a fonte e a data em que o dado foi divulgado. 
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Dessa forma, a informação gera dúvida quanto à veracidade. Por isso, é preciso que “os 

dados apresentados devem ser pertinentes, suficientes, adequados, fidedignos” 

(PLATÃO; FIORIN, 2006, p. 286). 

No terceiro parágrafo, não dá sequência ao que se fala no parágrafo anterior. Percebe-se 

que, o autor do texto apenas expõe o assunto e não justifica. É fundamental desenvolver 

e ampliar o argumento, “estabelecendo uma relação entre o que foi proposto na tese e 

nas considerações do parágrafo anterior” (POLITO; POLITO, 2008, p. 127). 

No quarto parágrafo, o autor finaliza o texto, expondo sua opinião, faltando argumentar 

seu ponto de vista e não houve finalização do texto com a proposta de intervenção. 

Portanto, observa-se que o texto tem caráter expositivo.  

 

 

Redação 9, aluno C15, Turma C. 
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Na redação 9, escrita pelo aluno C15 da Turma C, nota-se que a introdução apresenta a 

tese e a explica com sequência na ideia. Além disso, o autor utiliza a comparação para 

realçar seu ponto de vista. 

No segundo parágrafo, a população é apresentada como a responsável pela escassez de 

água. Porém, é importante frisar, nem sempre só o povo é responsável por tal fato, o que 

poderia ter sido mencionado. O autor recorre a dados para sustentar o que fala, mas de 

forma vaga, pois indica a fonte sem especificar a data de quando foi divulgada. É 

importante colocar dados ou informações concretas e pertinentes na redação. Assim, a 

informação terá mais credibilidade. Também, observa-se que, faltou o parágrafo, uma 

melhor organização, seleção e interpretação dos dados para ter mais clareza. 

No terceiro parágrafo, o autor apresenta uma comparação em relação ao assunto 

mencionado no parágrafo anterior. Isso enriquece o texto, pois demonstra que o autor 

utiliza estratégia argumentativa e é capaz de analisar os dados apresentados. Mas, ao 

mesmo tempo, faltou justificar melhor a comparação para que a argumentação ficasse 

mais eficiente. 

No quarto parágrafo, conclui o texto, propondo uma intervenção por meio de períodos 

longos que comprometem a coerência do texto.  

 

3.4. Competência 4 – Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação 

 

A Competência 4 avalia a organização textual, que se refere à relação lógica existente 

entre as orações e os parágrafos que seja capaz de garantir a sequência das ideias, 

coerência, do texto por meio da coesão. Esse termo é definido como o “fenômeno que 

diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se 

encontram interligados, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências 

veiculadoras de sentidos” (KOCH, 1998, p. 35). 
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Desse modo, tal articulação será feita pelos recursos coesivos, “em especial operadores 

argumentativos, que são responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do 

texto, por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa-consequência, de 

conclusão etc.” (CARTILHA DO PARTICIPANTE DO ENEM, 2019, p. 21). Na 

Cartilha ainda são considerados outros elementos são responsáveis pela coesão: 

advérbios, preposições, conjunções e locuções adverbiais, visto que auxiliam na relação 

de sentido entre as orações e os parágrafos.  

No intuito de verificar se os alunos do 3º Ano do Ensino Médio escrevem o texto 

dissertativo-argumentativo, atentando-se para a coesão, com base nas cinco 

Competências do ENEM, serão apresentados alguns exemplos. 

 
Redação 10, aluno A3, Turma A (parte 1). 
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Redação 10, aluno A3, Turma A (parte 2). 

 

Na redação 10, escrita pelo aluno A3 da Turma A, pode-se observar que o texto é 

articulado de forma mediana, com inadequações e com poucos recursos coesivos, como 

por exemplo a repetição da palavra “depressão”. O autor poderia substituí-la por meio 

da coesão referencial ou remissiva, a qual, de acordo com Koch (2004, p. 31), é “aquela 

em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro (s) elemento (s) nela 

presentes ou inferíveis a partir do universo textual”.  

No segundo parágrafo, há continuidade ao parágrafo anterior. A expressão rede social é 

utilizada e mais adiante a substituiu por internet. Neste caso, não houve repetição de 

palavras, fazendo a utilização da coesão referencial ou remissiva. 
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No terceiro parágrafo, não há sequência da ideia anterior. Observa-se que há repetições 

de palavras como “depressão”, “diagnóstico” e “campanha”. A falta de utilização de 

recurso coesivo pode tornar a leitura do texto cansativa devido às repetições. Ainda que 

nem todo texto, conforme Koch (1998), necessite da coesão como condição necessária e 

suficiente para a coerência, a redação do ENEM é um desses textos em que a coesão é 

fundamental para garantir a legibilidade e uma interpretação mais clara por ajudar na 

progressão textual.   

O quarto parágrafo inicia com a conjunção “portanto” como recurso coesivo para 

demonstrar uma conclusão. Nesse caso, foi utilizada a coesão sequencial para que as 

informações do texto fossem articuladas entre os parágrafos. Ela é feita “por conectores 

ou operadores discursivos, que são palavras ou expressões responsáveis pela 

concatenação, pela criação de relações entre os segmentos do texto” (PLATÃO; 

FIORIN, 2006, p. 374). 

Ainda no mesmo parágrafo, ao utilizar o termo “quadro”, entende-se que a ideia ficou 

vaga, ou seja, a quem se refere no texto, diagnóstico ou depressão? O autor precisa ficar 

atento aos termos que irá utilizar no decorrer do texto para que o leitor tenha clareza.  
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Redação 11, aluno A7, Turma A (parte 1). 
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Redação 11, aluno A7, Turma A (parte 2). 

 

Na redação 11 do aluno A7 da Turma A, nota-se, no decorrer do texto, que as partes não 

são bem articuladas e o repertório de recursos coesivos é escasso, pois há muitas 



155 
 
repetições ao longo dele. Na sequência, o autor utiliza a expressão “essa doença” para se 

referir à “depressão”. Há um desvio na utilização da expressão, pois seria viável o 

pronome demonstrativo ou o substantivo, visto que a coesão referencial cria relação 

entre palavras ou expressões, sendo assim, permite que o leitor identifique a que termo 

se refere. Conforme Koch (2004), a coesão referencial ou remissiva pode ser de ordem 

lexical ou gramatical. Ainda para a autora, a lexical seria a substituição do termo por 

nomes e a gramatical relaciona-se a um nome, concordando em gênero e número.  

Ainda no mesmo parágrafo, o autor utiliza a expressão “tal fato” para se referir à ideia 

exposta anteriormente, o aumento da depressão entre os jovens. Observa-se que utilizou 

a coesão referencial de forma correta, ou seja, não repetiu palavras. 

No segundo parágrafo, é utilizada a conjunção coordenada aditiva “ademais” para 

demonstrar que irá acrescentar informações ao texto. A utilização da conjunção auxilia 

na relação de sentido entre os parágrafos ou orações por meio da coesão sequencial. No 

decorrer, repete as palavras “mundo e depressão”. Nesse caso, poderia ter utilizado a 

coesão referencial ou remissiva que contribui para evitar a repetição de palavras. 

O terceiro parágrafo é iniciado com a conjunção coordenada aditiva “além disso” para 

demonstrar que acrescentará mais informações ao assunto abordado por meio da coesão 

sequencial. No decorrer do texto, utiliza-se a coesão referencial ou remissiva para se 

referir a “jovens”, sendo os pronomes “eles” e “deles”. Quanto à utilização de pronomes 

como recurso coesivo, Platão e Fiorin (2006, p. 371) denominam como coesão por 

retomada ou por antecipação, podendo ser anafóricos, “todos os termos que servem para 

retomar outros”, ou catafóricos, “quando esses termos antecipam, anunciam outros”. 

Outro fato observado é a repetição da expressão verbal “sejam capazes”. Sabe-se que, 

em alguns tipos de textos, a repetição é desejável e até permitida para enfatizar o que se 

quer falar. Já nos textos dissertativo-argumentativos, não é viável a repetição pelo fato 

de demonstrar falta de coesão textual. Também, há repetição das palavras “jovem e 

depressão”. Nota-se que, apesar de fazer uso de alguns recursos coesivos, a incidência 

de repetição é frequente. 

No quarto parágrafo, a conjunção de conclusão “por fim” que pode ser considerada 

como recurso coesivo sequencial. Na conclusão, é interessante iniciá-lo dessa forma, 

pois indica a finalização de uma ideia. Para se referir às palavras “jovens, adultos e 
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crianças”, no decorrer do texto, pronome “eles” é a alternativa para substituição. 

Também substitui a palavra “depressão” por “doença”. Nota-se a utilização da coesão 

referencial ou remissiva que auxilia na progressão da ideia. Após isso, volta a cometer 

um desvio de coesão, repetindo as palavras “doença, sociedade e depressão”.  

 

Redação 12, aluno B2, Turma B (parte 1). 
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 Redação 12, aluno B2, Turma B (parte 2). 

 

Na redação 12 do aluno B2 da Turma B, observa-se que repertório de recursos coesivos 

é limitado, visto que, no primeiro parágrafo, ao abordar o assunto sobre fake news, o 

autor menciona o termo notícias e, na sequência, utiliza manchetes apelativas e matérias 

como se estivesse dando continuidade ao texto. Há repetição de palavra por serem 

sinônimas de notícia, porém, da maneira como foram utilizadas, não funcionam como 

recurso coesivo.  
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Há repetição da palavra “algo”. Não haveria necessidade de repeti-la, nem para dar 

ênfase ao que se fala, pois em texto dissertativo-argumentativo, quando mais repetições 

houver, menos credibilidade terá o texto.  

Não fica claro, na sequência do texto, o que é fake News, e, ao se afirmar que atinge 

pessoas, o autor utiliza a coesão referencial de forma indevida, porque utiliza a 

expressão “àquelas pessoas” para retomar o termo “pessoas”. Seria viável apenas a 

utilização do pronome “àquelas”. Por fim, repete a palavra notícias, sendo que, ela 

poderia ser substituída por um sinônimo ou pronome do caso reto, “elas”.  

No segundo parágrafo, o autor utiliza a coesão sequencial por meio da conjugação do 

verbo, apesar de não ser viável na pessoa que está conjugada para o tipo de texto escrito, 

porque é recomendável, o uso da terceira pessoa do singular.  

A palavra vacinação é repetida no decorrer do texto. Ela poderia ter sido substituída por 

um sinônimo, exemplo, “imunização” ou “vacina”. Também, repete o termo “pessoas” 

que poderia ser substituída pelo pronome “elas” e, mais adiante, por pronome oblíquo. 

A palavra “doença” poderia ser substituída como patologia.  

Nota-se que, é um parágrafo com frequentes repetições de palavras e pouca utilização 

de recurso coesivo. Isto empobrece o texto, pois demonstra que o autor não tem 

domínio dos recursos linguísticos disponíveis na língua para ajudar na progressão 

textual. 

No terceiro parágrafo, para não repetir a palavra “notícias”, o autor poderia substituí-la 

pelo pronome oblíquo, exemplo, transmiti-la. Além disso, observa-se que o parágrafo 

tem período longo, o que facilita a repetição de ideias ou palavras e compromete a 

sequência de ideias do texto. Segundo Polito e Polito (2018, p. 132), assim como os 

parágrafos e as frases devem estar conectados, também os períodos que compõem os 

parágrafos precisam estar inter-relacionados. 

O parágrafo inicia com uma conjunção coordenada conclusiva para indicar a finalização 

do texto. Ao utilizar, logo em seguida, outra conjunção de igual valor “com isso”, repete 

a palavra por serem sinônimas. Tal repetição compromete a leitura e a progressão 

textual. Ao repetir a palavra “pessoas”, o autor poderia utilizar o pronome do caso reto, 

“elas”. Portanto, é um texto com bastantes repetições.  
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Redação 13, aluno B4, Turma B. 

 

Na redação 13, escrita pelo aluno B4 da Turma B, percebe-se que, no primeiro 

parágrafo, para evitar a repetição da palavra depressão, o autor substituiu-a por 

“distúrbio psíquico”. Assim, recorre-se ao recurso coesivo referencial ou remissivo para 

dar continuidade ao texto, sem comprometê-la.  
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No segundo parágrafo, para evitar a repetição da expressão “rede social” no decorrer do 

texto, utiliza o pronome “nela”. Porém repetiu o verbo querer, que poderia ser 

substituído, devido ao sentido exposto no texto, por “de qualquer forma”.  

No terceiro parágrafo, o autor utilizou um operador argumentativo para reforçar a ideia 

de que a depressão já é um problema social há algum tempo e vem aumentando. Para 

confirmar isso, utiliza a conjunção “pois” como recurso explicativo. Na sequência, 

repete a palavra depressão que poderia ser substituída, por exemplo, tristeza ou 

melancolia. 

No quarto parágrafo, ao iniciar com um operador argumentativo de oposição, comete 

um desvio, pois o ideal seria utilizar o de conclusão para indicar a finalização do texto. 

Em relação à concatenação lógica e interdependência dos parágrafos, Polito e Polito 

(2018, p. 132) argumentam que, “as frases e os parágrafos precisam guardar entre si 

uma relação que permita a concatenação lógica do texto e a interdependência das ideias. 

De tal forma que, se uma das partes for retirada ou não for coerente, irá prejudicar o 

entendimento e o sentido do texto”. Portanto, é uma redação que articula as partes do 

texto de forma mediana, com inadequações, apresentando um repertório de recurso 

coesivo pouco diversificado.   
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Redação 14, aluno C15, Turma C. 

 

Na redação 14, do aluno C15 da Turma C, observa-se que a utilização da conjunção 

“porém”, está inadequada, o que atrapalha a continuidade do texto. Além disso, a 

progressão textual está comprometida, pois precisa haver sequência nas ideias 
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apresentadas. E a coesão pode auxiliar na concatenação e interdependência das frases, 

parágrafos e períodos, visto que “a cada ideia que apresentar, verifique se ela está 

conectada com a que acabou de escrever” (POLITO; POLITO, 2018, p. 133). Os 

autores querem dizer que não basta apenas colocar um conectivo para ligar às orações 

dentro de um período, é preciso ficar atento ao sentido que produzirá no texto para que 

as partes sejam harmoniosas.  

No segundo o parágrafo, o operador argumentativo “de acordo” é utilizado para 

apresentar um dado mencionado vagamente no texto. No decorrer do período, o autor 

utiliza a coesão por conexão “e” para indicar adição de uma ideia.  

O terceiro parágrafo é marcado pela ausência de recursos coesivos para auxiliar na 

progressão textual, pois há repetições tanto de palavras quanto de ideia. Isto 

compromete a interpretação do leitor e torna-se um parágrafo com pouca legibilidade. 

No quarto, foi utilizada a expressão denominada operador argumentativo “em virtude do 

que foi dito”, sendo sua significação de explicação. Por isso, ela foi utilizada de forma 

indevida, pois é um parágrafo de conclusão, sendo uma conjunção coordenada 

conclusiva mais viável para demonstrar a finalização do texto.  

Quanto ao uso de conectores para dar sequência à ideia no texto, ou seja, ligar as partes 

do texto, conforme Platão e Fiorin (2006) é preciso considerar que eles estabelecem 

uma relação semântica com função de argumentação. Ainda para os autores, “quando se 

escreve, é preciso usar o conector adequado ao tipo de relação que se quer exprimir, 

com vistas à elaboração da argumentação” (PLATÃO; FIORIN, 2006, p. 375).  
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Redação 15, aluno C17, Turma C. 

 

Na redação 15, do aluno C17 da Turma C, no primeiro parágrafo, o autor utiliza os 

pronomes “dela” e “sua” para fazer referência ao termo “água” por meio da coesão 

referencial ou remissiva. Contudo, no decorrer do texto, acaba repetindo a palavra 

“água”. Utiliza o operador argumentativo, a conjunção “como”, para exemplificar um 

fato.  

Vale ressaltar que o autor utiliza o pronome “sua” frequentemente no parágrafo. Sua 

utilização de forma inadequada gera ambiguidade e isto aconteceu no texto, no trecho 

“pensando na sua importância”, pois não fica claro se refere à água ou à energia elétrica 

porque ambos são abordados no parágrafo. Quanto a isso, Platão e Fiorin (2006, p. 372) 

afirmam que, “quando um elemento anafórico está empregado num contexto tal que 
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pode referir-se a dois termos antecedentes distintos, isso rompe a coesão e, por 

conseguinte, provoca ambiguidade”.  

No segundo, a palavra “água” continua sendo repetida, sem utilização de um recurso 

coesivo para evitar a repetição. Além disso, utiliza o pronome isso para se referir à ideia 

anterior, dando continuidade ao que se fala.  

No terceiro, inicia o parágrafo com um operador argumentativo “nesse tocante” para dar 

continuidade ao que se abordou no parágrafo anterior. No decorrer do texto, utilizou de 

forma inadequada o pronome “desse”, que é a junção da preposição de + o pronome 

esse, pois é um pronome demonstrativo que “indica o que está perto de da pessoa com 

quem se fala” (CEREJA; COCHAR, 2005, p. 149). Também, utilizou o pronome isso 

para fazer referência a algo dito anteriormente e progredir com a ideia. Na finalização 

do parágrafo, repete-se o termo água.  

No quarto, utiliza a conjunção “portanto” para indicar a finalização do texto. Na 

sequência, utiliza a conjunção “além disso” para indicar a adição de uma ideia. Portanto, 

o texto apresenta problemas no uso do recurso coesivo para relacionar as partes dele.  

  

 3.5. Competência 5 – Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos. 

 

A Competência 5 avalia uma proposta de intervenção para a situação-problema 

abordada no texto, respeitando os direitos humanos. Isso significa sugerir algo ou 

propor uma solução para tentar resolver o problema, mesmo que de forma mínima. 

Assim, o candidato demonstrará o exercício de sua cidadania por poder atuar na 

realidade em que vive.  

Em relação à construção da proposta de intervenção, a Cartilha do Participante do 

ENEM afirma que: 

Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas 
propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para 
executá-la, de acordo com o âmbito da ação escolhida: individual, familiar, 
comunitário, social, político, governamental e mundial. Além disso, você 
deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou finalidade, bem 
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como algum outro detalhamento (CARTILHA DO PARTICIPANTE, 2019, 
p. 24).  

Na proposta de intervenção, não basta o candidato apresentar uma sugestão ou possível 

solução, é importante também apresentar qual instituição social será responsável pela 

execução da proposta, pois somente um órgão devidamente autorizado, poderá ser o ator 

social.  

Com o objetivo de verificar se as cinco Competências do ENEM aparecem na escrita de 

alunos do 3º Ano do Ensino Médio, com destaque para a quinta Competência, serão 

apresentados alguns textos para análise. 
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Redação 16, aluno A2, Turma A (parte 1). 
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Redação 16, aluno A2, Turma A (parte 2). 

 

Na redação 16, escrita pelo aluno A2 da Turma A, observa-se que o candidato, em sua 

proposta de intervenção, propõe que o governo proíba crianças e adolescentes a 

frequentarem a escola, caso não sejam vacinados. Ele fere um direito das crianças e dos 

adolescentes, pois conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53, Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, “a criança e o adolescente têm direito à educação, 
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visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990). Desse modo, o candidato não exerce sua 

cidadania de forma reflexiva, pois demonstra voltar-se contra um direito adquirido. 

Outro ponto é o fato de propor campanhas e propagandas televisionadas de forma vaga, 

ou seja, apenas menciona, mas não explica como isso poderia ser útil para a sociedade. 

Portanto, a proposta não atende corretamente a Competência 5. 

 

Redação 17, aluno A11, Turma A. 
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Na proposta da redação 17, escrita pelo aluno A11 da Turma A, o candidato alega que o 

governo não faz nenhum investimento em transporte ferroviário. Ele utiliza senso 

comum, pois, conforme reportagem da Revista Veja, no dia 20 de janeiro de 2019, o 

ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que o governo 

planejava três novas concessões de ferrovias. Ao tratar da questão do metrô, realmente, 

o Brasil deixa a desejar, sendo que, segundo reportagem da Revista Superinteressante, 

de 31 de outubro de 2016, apenas cinco cidades brasileiras têm metrô. Com esses dados, 

o candidato poderia elaborar sua proposta de intervenção, mas ele não fez. Em relação à 

proposta de intervenção, Polito e Polito (2018, p. 145) afirmam que, “se não apresentar 

a proposta de intervenção ou sugerir soluções para problemas que não foram solicitados 

na prova, a nota será zerada”. Portanto, a redação não atende a Competência 5. 
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Redação 18, aluno B4, Turma B. 

 

Na redação 18, escrita pelo aluno B4 da Turma B, o candidato não elabora a proposta de 

intervenção. Apenas dá a sua opinião em relação ao assunto defendido. É de suma 
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importância, em uma redação do ENEM, a proposta de intervenção, pois é uma 

exigência da Competência 5, conforme a Cartilha do Participante do ENEM. Além 

disso, ela demonstra a capacidade de o candidato mostrar como agiria em relação a uma 

realidade que o cerca, exercendo assim, sua cidadania de forma consciente. Portanto, o 

texto não atende a Competência 5. 

 

Redação 19, aluno B6, Turma B. 

 

Na redação 19, escrita pelo aluno B6 da Turma B, o candidato elabora uma proposta de 

intervenção de forma insuficiente, pois alega que campanhas de vacina devem ser 

aumentadas. No país, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 14, 

parágrafo 1º, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, “é obrigatória à vacinação das 
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crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias” (BRASIL, 1990). O 

autor também alega que deve haver fiscalização do cartão de vacina nos projetos do 

governo como Bolsa Família. Sabe-se que nem toda criança no Brasil é de família 

vinculada a ela, portanto, isto não faz muito sentido. Teria que pensar em outra solução. 

Em relação à apresentação do cartão de vacina como exigência para matrícula em uma 

escola, muitas escolas já fazem isso. Logo, o texto não atende forma eficiente a 

Competência 5. 

 

Redação 20, aluno C16, Turma C. 
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Na redação 20, escrita pelo aluno C16 da Turma C, observa-se que o autor elaborou a 

proposta de intervenção de forma insuficiente, pois apenas mencionou como solução “o 

uso de registros e contabilização” de forma vaga e não citou a instituição social 

responsável. Quanto a isso, a Cartilha do Participante do ENEM (2019, p. 24) afirma 

que, “para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor 

uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la, de acordo 

com o âmbito da ação escolhida: individual, familiar, comunitário, social, político, 

governamental e mundial”. Portanto, o texto não atende de forma suficiente a 

Competência 5. 

 

 

Redação 21, aluno C17, Turma C.  
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Na redação 21, escrita pelo aluno C17 da Turma C, nota-se que ele elabora a proposta 

de intervenção de forma mediana, pois coloca a instituição social responsável pela 

solução do problema fazendo uma breve referência ao que se deve fazer, mas não a 

explica.  

Quanto à proposta de intervenção incompleta, Polito e Polito argumentam que: 

Suas sugestões para a proposta de intervenção precisam ser claras, objetivas, 
consistentes e realizáveis. Se as suas recomendações para solucionar as 
questões apresentadas na proposta de redação forem inconsistentes, 
superficiais, vagas, incoerentes ou sem respaldo em sua linha argumentativa, 
com certeza irão prejudicar a nota de avaliação. (POLITO E POLITO, 2018, 
P.145) 

Os autores chamam a atenção para o fato de que não basta apresentar uma proposta de 

intervenção sem ser criteriosa, ou seja, coerente e relacionada à situação-problema 

exposta no texto. É importante demonstrar clareza nos passos a serem seguidos e 

apresentar o ator social responsável pela resolução do problema.   

Além disso, também aborda a questão do investimento na pesquisa para baratear a 

dessalinização dos oceanos, que é um fato interessante e necessário. Portanto, o texto 

atende a Competência 5 de forma mediana. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção escrita, especificamente a redação escolar, tem sido um assunto que ainda 

incomoda muitos professores e alunos. São recorrentes reclamações por parte dos 

docentes de que os discentes não sabem escrever. Neste estudo, partiu-se da ideia de que 

o aluno sabe escrever, embora apresente dificuldades em redigir alguns gêneros 

escolares solicitados na escola. Em relação ao texto dissertativo-argumentativo, 

conforme as cinco Competências do ENEM, constatou-se que as redações atendem em 

parte o que a prova de Redação do ENEM propõe. No entanto, isso não significa que o 

discente não saiba escrever, mas que ele não escreve a redação de acordo com o 

solicitado pela prova de Redação do ENEM. 

Para o aluno adequar sua escrita para obter uma nota mil na prova de Redação do 

ENEM é preciso realizar um trabalho voltado para o que propõe a Cartilha do 

Participante, pois ela subordina o candidato a critérios padronizados e apresenta, com 

detalhes, cada passo do texto a ser produzido, ou seja, o que ela quer que ele escreva. 

Portanto, ela quer moldar o candidato. Assim, entende-se que a Cartilha opera com o 

modelo de letramento autônomo, isto é, anula o sujeito em sua prática social, torna-o 

passivo em sua aprendizagem.  

Muitos dos alunos concluintes do Ensino Médio da escola participante da pesquisa 

fariam as provas do ENEM, principalmente de Redação, a qual exige não só o domínio 

das habilidades de leitura e escrita, mas também das cinco Competências propostas pela 

Cartilha do Participante. Por isso, este trabalho buscou analisar as redações do tipo 

dissertativo-argumentativo, de alunos do 3º Ano do Ensino Médio, para verificar se eles 

escrevem conforme as cinco Competências exigidas na prova de Redação do ENEM.  

O tema torna-se relevante para o meio acadêmico, primeiramente por se tratar do 

problema com a escrita que perpassa desde a alfabetização até o ensino superior. Sendo 

assim, este trabalho poderá contribuir para os estudos sobre a prática da escrita na 

educação básica, podendo proporcionar reflexões a partir dos resultados obtidos e até 

instigar novas pesquisas para preencherem alguma lacuna existente.  
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Esta pesquisa promove também uma reflexão por parte dos professores de língua 

materna, atuantes no Ensino Médio, que poderão, a partir dos resultados obtidos, 

repensar suas práticas pedagógicas referentes ao ensino de redação do texto dissertativo-

argumentativo conforme exigência da prova de Redação do ENEM. Assim, em seu 

planejamento, poderá criar estratégias pedagógicas de ensino para mediar, de forma 

significativa, o desenvolvimento da habilidade da escrita do aluno e, consequentemente, 

atender à proposta de Redação do ENEM, pois o aluno proficiente na escrita certamente 

atingirá uma nota satisfatória no ENEM, mas por entender e saber produzir aquele 

gênero textual, não por ter sido moldado por um método mecanizado.  

Durante a investigação, foram levantadas outras questões que poderão contribuir para 

nova pesquisa:  

 – Qual critério de correção o professor utiliza para alegar que um aluno não sabe 

escrever? 

– Como o letramento escolar contribui para o aluno se tornar um escritor competente? 

– O ensino de um gênero textual por meio da sequência didática realmente contribui 

para o aluno escrever com qualidade? 

– A diversidade de gêneros textuais trabalhadas em sala de aula contribui para o aluno 

se tornar um escritor competente?   

O trabalho de campo permitiu o contato com o objeto pesquisado, redação escolar. A 

partir disso, constataram-se os seguintes resultados: 

A. Quanto ao primeiro objetivo específico, pode-se dizer que, durante as observações 

das aulas de Língua Portuguesa sobre o texto dissertativo-argumentativo, o fato de um 

único professor lecionar Gramática, Literatura e Redação em apenas quatro aulas 

semanais e ainda ter que participar de projetos interdisciplinares, gera sobrecarga de 

tarefas ao trabalho docente. Além disso, lidar com turmas cheias, muitas vezes, 

compromete a qualidade do trabalho. Constatou-se, ainda, que há um esforço por parte 

dos professores X e Y em propor um ensino-aprendizado significativo para os alunos 

sobre o objeto pesquisado. Ao mesmo tempo, percebeu-se a falta de uma sequência 

didática com foco na redação do ENEM para direcionar as aulas, pois, por meio dela, 
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acredita-se que os alunos teriam um conhecimento mais aprofundado sobre o texto 

dissertativo-argumentativo. 

B. Visando ao segundo objetivo específico, foram selecionadas quarenta e uma redações 

do tipo dissertativo-argumentativo para verificar se elas atendem à proposta das cinco 

Competências do ENEM. Em cada turma, verificou-se que nenhuma redação atendia 

totalmente ao que se exige na prova de Redação do ENEM, apenas em partes, isto é, 

encontrou-se, em todas, mais de dois desvios relacionados a cada Competência. Vale 

ressaltar que quanto menos desvios, melhor a nota. Entretanto, isso não significa que o 

discente não saiba redigir uma redação, apenas sua escrita não está totalmente em 

acordo com a proposta da Cartilha do Participante do ENEM, que opera com um 

processo de escrita mecanizada. 

Constatou-se também que as argumentações apresentadas no desenvolvimento das 

redações, geralmente têm caráter expositivo e, quando faziam referência a algum dado 

concreto ou informação relacionada ao tema, abordavam de forma vaga, ou seja, não 

colocavam a fonte e a data, deixando dúvida em relação ao que se expunha e raras vezes 

argumentavam para defender o ponto de vista. Também, raramente faziam referência a 

outras áreas do conhecimento para fundamentar a argumentação. Portanto, permanece 

no senso comum.  

Um fator que chamou a atenção foi o tema escolhido pelos alunos das turmas A e B, às 

quais foram sugeridos oito temas dos quais cada aluno escolheria um. A maior parte 

preferiu falar da “Depressão”. Esta tem aumentado no Brasil com o passar nos anos, 

principalmente entre os jovens. Infere-se que muitos se identificaram com o problema 

por estarem passando por um período de transição para a vida adulta. Por esse motivo, 

podem ter crises emocionais, variações de humor, frustações, se sentirem solitários etc. 

A falta de domínio da inteligência emocional, muitas vezes, gera dificuldades em saber 

lidar com as situações novas enfrentadas ou com as pressões sociais, ocasionando a 

depressão. O fato de, na escola, em setembro, ter sido trabalhado o tema “depressão”, 

devido à campanha intitulada Setembro Amarelo, pode ter influenciado a escolha dos 

alunos pelo tema. Também, ocorreu o suicídio de um professor da turma, que sofria de 

depressão. Isto gerou comoção e tristeza entre os alunos e toda a comunidade escolar.  
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Quanto à estrutura da redação do texto dissertativo-argumentativo para o ENEM, os 

textos pesquisados, em sua maior parte, apresentaram a estrutura com três parágrafos. 

Também há aqueles, uma minoria, que apresentavam apenas dois parágrafos. Logo, a 

estrutura mais utilizada é a do texto dissertativo, pois verificou-se mais exposição do 

tema do que argumentação.   

Quanto à proposta de intervenção, percebeu-se que há alunos que só emitem uma 

opinião e outros a elaboram de forma vaga, ou seja, apresentam o ator social e não 

explicam com detalhes a ação interventiva para a situação-problema.   

C. O terceiro objetivo específico que aborda a questão da reescrita não foi atingido, 

visto que, durante as observações, em nenhum momento, os professores X e Y fizeram a 

solicitação da reescrita da redação. Conforme a rodas de conversa e os questionários 

respondidos, PX e PY alegaram que solicitam a reescrita. Mais uma divergência foi 

encontrada nos questionários dos alunos, pois a maioria alegou não realizar a reescrita. 

Por causa do objetivo não atingido, este trabalho apresenta uma lacuna que poderá ser 

preenchida a partir de outras reflexões sobre o tema abordado. 

Em campo, enfrentaram-se algumas limitações, pois este trabalho faria uma pesquisa 

comparativa sobre o objeto pesquisado, em duas escolas públicas da cidade de Mariana, 

Minas Gerais. Devido a um contratempo em uma das escolas, foi necessário mudar a 

metodologia da pesquisa para ser possível atingir os objetivos dentro do prazo 

estabelecido. 

Por fim, apesar da lacuna não preenchida, pela falta de um objetivo específico não ter 

sido atingido, esta pesquisa tem a contribuir para os estudos sobre o tema pelo fato de 

focar nas redações de alunos concluintes do Ensino Médio, especificamente no texto 

dissertativo-argumentativo com base nas cinco Competências do ENEM. É um tipo de 

escrita que visa à defesa de um ponto de vista por meio de argumentos convincentes. 

Além disso, a escola tem a função de preparar o aluno para exercer a cidadania. E para 

exercê-la de forma reflexiva-participativa-consciente-crítica é preciso que o aluno saiba 

se posicionar diante dos fatos que ocorrem na sociedade. Desse modo, esta pesquisa 

permitirá compreender e refletir sobre a formação desse aluno, ou seja, como a escola 

tem preparado esse estudante para atuar na sociedade. Ressalta-se que o objeto de 

estudo está associado com o exercício da cidadania, pois para o texto dissertativo 
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argumentativo ser bem escrito, é preciso conhecimento sobre vários assuntos, reflexão, 

defesa de ponto de vista e saber argumentar. Visto que não basta apenas expor uma 

opinião, é preciso sustentá-la.  
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APÊNDICES 

 

Nesta seção estão apresentados os documentos elaborados pela pesquisadora para coleta 

de dados, são eles: Questionário direcionado aos alunos, Questionário direcionado aos 

professores, Amostra dos Dados dos Questionários. 

Apresenta-se também nesta seção uma parte meramente ilustrativa dos questionários 

aplicados, preservando a identidade dos participantes. Foram selecionados três dos 

questionários respondidos pelos alunos, sendo um de cada turma.  

Constam-se, além desses documentos, os questionários respondidos pelos professores 

nomeados por PX e PY, preservando a identidade e o endereço dos mesmos.   
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APÊNDICE A – Questionário direcionado aos alunos 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: 

ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 
Ficha informativa/Questionário 

 
Questionário sobre a produção escrita no Ensino Médio – Aluno 

 
Caro (a) aluno (a), a sua contribuição ao responder este questionário será importante 
para auxiliar no estudo sobre produção escrita no Ensino Médio.  
Por gentileza, responda à caneta azul ou preta. 
 
1. Qual é o seu nome completo? 
 
2. Qual a sua idade? 
 
3. Você se considera: 
 
(   ) Branco         (   ) Pardo      (   ) Negro 
 
4. Qual é o seu sexo? 
 
(   ) Masculino       (   ) Feminino 
 
5.  Você reside em Mariana ou em distrito? Qual local? 
 
6. Qual o nome da escola em que estuda?  
 
7. Há quanto tempo você estuda nesta escola? 
 
8. Você está completando o Ensino Médio em quantos anos? 
 
9. O que você lê fora do ambiente escolar? Explique. 
 
10. Você gosta de escrever? Explique. 
 
11. Você escreve com que frequência? 



189 
 
 
12. Qual o gênero textual você escreve no seu cotidiano? E em que suporte? 
 
13. Para você, a escrita é importante? Explique. 
 
14. Você tem dificuldades em utilizar a língua escrita? Explique. 
 
15. Você pretende fazer a prova do Enem este ano? Por qual motivo? 
 
16. É a primeira vez que fará a prova do Enem? Explique. 
 
17. Se você já fez a prova do Enem no ano anterior, explique o que achou da prova de 
Redação do Enem.  
 
18. O que é dissertação-argumentativa para você? Explique. 
 
19. Você tem o hábito de reescrever sua redação produzida na escola? Explique. 
 
20. O que a reescrita de um texto significa para você? Explique. 
 
21. O que é argumentar para você? Explique. 
 
22. O que é língua formal para você? Explique. 
 
23. O que é um produtor de texto competente para você? Explique. 
 
24. Como você avalia as aulas de produção de texto aqui na sua escola? Explique. 
 
25. Você acha que a escola lhe prepara para a prova de Redação do Enem? Explique. 
 
26. Você se sente preparado para fazer a prova de Redação do Enem? Explique. 
 
27. Como você se prepara fora da escola para a prova de Redação do Enem? Explique.  

 
 
 

Obrigada por sua colaboração. 
Elaine da Fonseca Ramos 
Professora de Língua Portuguesa 
Mestranda em Letras: Estudos da Linguagem/ICHS/UFOP/2019 
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APÊNDICE B – Questionário direcionado aos professores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: 

ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 
 

Ficha informativa/Questionário 
 
 

Questionário sobre a produção escrita no Ensino Médio – Professor 
 
Caro (a) Professor (a), a sua contribuição ao responder este questionário será importante 
para auxiliar no estudo sobre produção escrita no Ensino Médio.  
Por gentileza, responda à caneta azul ou preta. 
 
1. Qual é o seu nome completo? Qual a sua idade? 
 
2. Qual a sua formação profissional?  
 
3. Em que instituição de ensino se formou e em que ano?  
 
4. Você tem Pós-graduação? Em qual instituição de ensino e ano de conclusão? 
 
5. Você faz algum curso de extensão relacionado ao ensino de produção escrita? Cite 
pelo menos 2 e instituição. 
 
6. Você se considera: 
 
(   ) Branco         (   ) Pardo      (   ) Negro 
 
7. Qual é o seu sexo? 
 
(   ) Masculino       (   ) Feminino 
 
8.  Você reside em Mariana ou em distrito? Qual local? 
 
9. Qual o nome da escola em que trabalha?  
 
10. Há quanto tempo você trabalha nesta escola?  
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11. Você é do quadro efetivo ou contrato? 
 
12 Com que frequência você trabalha a produção escrita em sala de aula? 
 
13. Qual gênero textual você mais trabalha em sala de aula? Explique. 
 
14. Como você considera a escrita de seus alunos? Explique. 
 
15. Você trabalha com a reescrita das redações? Explique. 
 
16. Caso trabalhe com a reescrita das redações, você percebe alguma diferença em 
relação à anterior? Explique. 
 
17. Como você prepara seus alunos para a prova de Redação do Enem? Explique. 
 
15. Quais as observações que você pode fazer em relação aos alunos que apresentam 
dificuldades com a produção escrita? Explique. 
 
 
Obrigada por sua colaboração. 
Elaine da Fonseca Ramos 
Professora de Língua Portuguesa 
Mestranda em Letras: Estudos da Linguagem/ICHS/UFOP 
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APÊNDICE C – Questionários preenchidos pelos alunos 
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6.4. Redações das Turmas A, B e C 

6.5. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

6.6. Declaração 
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APÊNDICE D – Questionários preenchidos pelos professores 
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ANEXOS 

Nesta seção contam-se documentos que foram utilizados na pesquisa, mas não foram 

elaborados pela autora, são eles: Propostas de redação, Alguns Conteúdos trabalhados 

em sala de aula, Redações das Turmas A, B e C e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 
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ANEXO I – Propostas de redação 

 

TEMA: 01  TURMAS: A e B 

Temas que poderiam cair na prova de Redação do ENEM de 2019, retirados do site 

www.imaginie.com.br. Os alunos teriam que escolher um dos que seguem listados 

abaixo: 

1. O avanço e o combate à depressão; 

2. Obesidade no Brasil; 

3. Bullying e violência nas escolas brasileiras; 

4. Epidemias e volta de doenças erradicadas; 

5. Controle parental na internet; 

6. Desafios da mobilidade urbana no Brasil; 

7. Evasão escolar; 

8. Habilidades socioemocionais nas escolas. 

TEMA: 01 TURMA: C 

 

TEMA DE REDAÇÃO: IMPACTOS DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO SÉCULO 

XXI 

 ROBERTA RINALDI SETEMBRO 20, 2018 MEIO AMBIENTE 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema “Impactos da escassez de água no século 

XXI”, apresentando proposta de intervenção. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

TEXTO I 

Segurança hídrica 
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“A água potável e segura e o saneamento adequado são fundamentais para a redução da 

pobreza, para o desenvolvimento sustentável”, enfatiza Ban Ki-moon, secretário-geral 

da ONU até 2016. Estudos das entidades internacionais demonstram que o 

abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento para cada pessoa deve ser 

contínuo e suficiente para usos pessoais e domésticos. Estes usos incluem água para 

beber, saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e higiene pessoal 

e do lar. A OMS avalia que são necessários entre 50 a 100 litros de água por pessoa, por 

dia, para assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a minimização dos 

problemas de saúde. A organização recomenda, por exemplo, para uma mulher lactante 

que tenha uma atividade física, mesmo que moderada, a ingestão de 7,5 litros por dia. 

Mas a maior parte das pessoas que têm problemas de acesso a água limpa usa apenas 

cerca de cinco litros por dia, correspondentes a um décimo da quantidade média diária 

utilizada nos países ricos apenas para descarregar privadas, revelou o Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2006 do Programa da ONU para o Desenvolvimento 

(PNUD), “A água para lá da escassez: Poder, pobreza e a crise mundial da água”. 

Direito humano à água 

Para a OMS a preservação do direito humano à água deve ser um fim em si mesmo e 

um meio de consubstanciar os direitos genéricos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e outros instrumentos com vínculo jurídico, inclusive o direito à vida, à 

educação, à saúde e a um alojamento adequado. A escassez e a luta pelo recurso natural 

em vários países levou a ONU a reforçar o tema “segurança hídrica” na agenda de 

debates do seu Conselho de Segurança. Em 1992, lançou o Dia Mundial da Água. A 

entidade também definiu alguns parâmetros básicos necessários à segurança hídrica, 

cujo conceito é: “Capacidade de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a 

quantidades adequadas de água de qualidade para garantir meios de sobrevivência, o 

bem-estar humano, o desenvolvimento socioeconômico; para assegurar proteção contra 

poluição e desastres relacionados à água, e à preservação de ecossistemas em um clima 

de paz e estabilidade política”. 

Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-

pessoas-no-mundo-eameaca-seguranca-alimentar Acesso em 20 agosto 2018. 
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TEXTO II 

 

Disponível em: http://www.unipacs.com.br/noticias/o-problema-da-escassez-da-agua/ Acesso em 20 agosto 2018. 

TEXTO IV 

 

Disponível em: https://walterbjr.blogspot.com/2014/07/a-centralidade-da-agua-na-competicao.html Acesso em 20 

agosto 2018. 

Retirado do site: https://www.imaginie.com.br/temas/impactos-da-escassez-de-agua-no-seculo-xxi/ 
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ANEXO II – Conteúdos aplicados em sala de aula 
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ANEXO III – Redações da Turma A 
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ANEXO IV– Redações da Turma B 
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ANEXO V – Redações da Turma C 
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ANEXO VI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

  


