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Resumo: Os vestibulares ainda são a forma de ingresso nas universidades brasileiras e, dentro 

dessa prova, a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo é predominante. Para 

Ingedore Koch a produção textual é uma atividade interacional entre sujeitos com objetivos 

pré-determinados dentro de um determinado contexto social. Em vista disso e conscientes de 

que o ingresso dos alunos na academia depende dessa prova, o Colégio Regina Coeli, desde 

2011, ampliou o ensino de Língua Portuguesa e inseriu Redação nas séries finais do Ensino 

Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio. Além disso, oportunizou aos seus alunos de 2º e 

3º anos oficinas semanais de Produção Textual com a finalidade de capacitá-los na produção 

de redações ricas em argumentos, contexto e criatividade, demonstrando, assim, a importância 

da leitura e de fatos atuais para o desenvolvimento de uma boa escrita e pensamento crítico. A 

metodologia utilizada perpassa diversos aspectos: as aulas curriculares e as oficinas abordam 

a estrutura do texto, as competências exigidas pelo Enem e principais universidades, a 

discussão de temas, a produção textual, a correção e a devolução individual das produções. 

Todo esse processo faz-se necessário para que os alunos dominem as competências exigidas 

pelos concursos e alcancem resultados que lhes permitam ingressar nas mais diversas 

instituições. Percebeu-se, ao longo dos anos, uma significativa melhora nas produções dos 

discentes. Por meio não só das correções realizadas, mas também da devolução individual, o 

avanço dos textos foi visível. Percebeu-se, ainda, que a confiança dos estudantes em relação 

aos temas das redações e também com o tempo disponível para a produção da textual 

aumentou significativamente. Tal desempenho vem sendo observado em todos os concursos e 

no Enem. Neste último, particularmente, desde 2014, o número de redações que obtiveram 

nota 1000 reduziu-se drasticamente, no entanto, nesse período, os alunos do Regina Coeli 

destacaram-se com duas notas mil em dois anos diferentes. Outrossim, um elevado número do 

discentes conquistou notas acima de 900, permanecendo, dessa forma, acima do nível do país. 
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Introdução 

O Brasil, enquanto colônia portuguesa, foi uma exceção no que diz respeito à 

educação na América Latina, pois enquanto a Espanha espalhou o ensino superior em suas 

colônias, Portugal deixou o país limitado a universidades na Metrópole. Com a vinda da 

Família Real ao Brasil, em 1808, a população brasileira pôde, enfim, ter acesso à academia. 

Porém, devido à má formação dos alunos interessados em ingressar nos poucos cursos 

superiores existentes, foi instituída uma prova de seleção. Alguns anos mais tarde, em 1915 
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surgiu o vestibular devido à reorganização dos ensinos secundário e superior. Desde aquela 

época, a escrita era avaliada e assim perdura até os dias atuais.  

Diante disso, sempre ficou muito clara a importância da escrita em todos os 

concursos vestibulares e a prova de redação sempre foi uma das mais temidas pelos 

candidatos, uma vez que é preciso saber argumentar e convencer um leitor acerca de um tema 

desconhecido. 

Em 1998, com o surgimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a 

importância da produção textual novamente foi abordada e respaldada. Uma vez que o Enem 

possibilita o ingresso em diversas instituições de ensino superior públicas e privadas, os 

discentes, a cada ano, preocupam-se mais com essa prova. Pensando nessa nova realidade de 

acesso à graduação, o Colégio Regina Coeli, desde 2009, tenta proporcionar aos seus 

educandos novas formas de aprendizagem para a produção de textos dissertativo-

argumentativos - tipologia exigida pelo Enem e pela maioria dos concursos vestibulares e que 

exige mais do que uma simples exposição de ideias, é preciso assumir um ponto de vista no 

qual as habilidades de leitura e escrita são avaliadas. Naquele ano, a disciplina de Redação 

passou a ser incluída na matriz curricular, desvinculando-se da Língua Portuguesa a fim de 

que os alunos percebessem a importância da produção textual. Nesse percurso, foi observado 

que um atendimento mais próximo seria de grande valia para que os alunos identificassem os 

pontos positivos e negativos dos textos por eles produzidos. Em 2011, foi proposto que além 

dos dois períodos semanais de da disciplina de Redação, as turmas do 2° e 3° anos do Ensino 

Médio contariam, cada uma, a ter mais dois períodos de Oficinas de Produção Textual e, 

dentro dessas duas horas de aula, uma seria dedicada a plantões individuais em sistema de 

rodízio. 

 

A importância de saber expressar-se nas produções textuais 

Em diversos contextos da vida social e acadêmica, a escrita torna-se fundamental 

para qualquer cidadão. Porém, em um concurso tão concorrido quanto o Enem, a produção 

textual é imprescindível para que toda uma futura carreira seja definida. Observa-se, no 

entanto, que nem sempre o aluno consegue passar para o texto todo o conhecimento que foi 

apreendido em sua vida escolar. Ferreira & Dias (2002) argumentam que:  

É a escrita que permite a construção de pontos de vista e de uma visão de 
mundo, e a atribuição de sentido a este mundo. Já a leitura é aquela que vai 

em busca desses pontos de vista, verificando-os, questionando-os e 

investigando os meios de sua elaboração. Só a leitura, entendida como uma 

atividade social e reflexiva pode  propiciar uma relação criativa, crítica e 

libertadora com a escrita, mostrando-se como um desafio para qualquer 

processo de democratização e mudança social coletiva. (SOLE, 1988, apud 

Ferreira & Dias, 2002). 

 



A Competência 3 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio avalia justamente 

a habilidade de selecionar e organizar fatos e informações em defesa de um ponto de vista. É 

nesse quesito que os corretores tomam conhecimento da habilidade que os candidatos têm em 

desenvolver e explicitar seus argumentos baseados em conhecimentos adquiridos em sua 

jornada escolar. Percebe-se, dessa forma, que o produtor de textos dissertativo-argumentativos 

precisa mobilizar uma série de estratégias a fim de construir um texto com unidade de sentido. 

A problemática ocorre justamente nesse ponto, pois normalmente quem presta esse 

tipo de concurso é muito jovem e por mais conhecimento que tenha, não lhe parece uma tarefa 

fácil expor, em um texto, os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. As oficinas 

de produção textual têm como um de seus objetivos a ordenação desses conhecimentos para 

que, defrontados com qualquer tema, os educandos saibam produzir argumentos coerentes e 

que fujam do senso comum, além de apresentar estratégias argumentativas que provem o seu 

ponto de vista. 

O êxito em um texto dissertativo-argumentativo depende da interação entre o 

produtor e o corretor. Por mais que haja critérios de avaliação (no Enem, cinco competências) 

a subjetividade e o conhecimento do corretor do texto também precisam ser levados em conta. 

Sabe-se que os professores selecionados devem ser graduados em Licenciatura em Letras 

(Língua Portuguesa) ou Linguística e, portanto, o seu conhecimento de mundo é, 

normalmente, bem superior ao do candidato. É isso, também, que o aluno precisa 

compreender, pois mesmo o seu texto sendo avaliado por dois corretores e a discrepância total 

não podendo ultrapassar 80 pontos em uma mesma competência e 100 pontos na nota final, a 

sua produção textual não pode ser “pobre” uma vez que seus corretores têm um certo domínio 

do saber, logo, pessoas cultas e bem informadas. Para Ferraro, por exemplo, “Um bom texto 

conjuga domínio da estrutura linguística e domínio dos temas que vai desenvolver” 

(FERRARO et al. 2008).  

A “Cartilha do participante do Enem 2017” diz que: 

“A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do 
tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, 

cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às 

competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de 

escolaridade. 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  ormal da 

l ngua portuguesa   ocê deverá, também, elaborar uma proposta de 

intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do 

texto que respeite os direitos humanos ” 

 

Nota-se, assim, a importância de saber expressar-se adequadamente para a defesa de 

um ponto de vista e dominar a tipologia textual pedida. 



 

Metodologia 

As oficinas oferecidas aos alunos do 2° e 3° anos complementam as aulas da matriz 

curricular. Enquanto nestas o foco é a produção textual, aquelas procuram subsidiar 

conhecimentos que visem ao aperfeiçoamento das corretas técnicas de escrita, além promover 

atendimentos personalizados. 

Nos dois períodos semanais referentes à grade curricular, a docente aborda um tema 

(geralmente inédito) e, a partir dele, divide o tempo entre leitura da proposta e dos textos de 

apoio, desenvolvimento dos argumentos, busca de estratégias argumentativas, antecipação de 

propostas de intervenção social, escrita no rascunho e escrita definitiva. 

Para a execução das oficinas, as turmas foram divididas em dois grupos menores, a 

fim de que o processo de aprendizagem seja mais efetivo. Nas terças-feiras, das 15 horas e 45 

minutos às 18 horas, são atendidos os alunos do 3° ano, enquanto nas quintas-feiras, das 16 

horas e 35mim às 18 horas, os do 2°. Os períodos das oficinas pedagógicas buscam sanar todo 

o processo necessário para que as produções textuais sejam efetivas nos períodos da matriz. 

As imagens 1, 2 e 3, feitas durante as aulas de oficina, mostram o processo de aprendizagem. 

Antes de tudo, é feito um estudo de cada uma das cinco competências do Exame Nacional do 

Ensino Médio para que o aluno tenha conhecimento de como será avaliado em cada uma 

delas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

(Inep), a separação por competências tem a finalidade de tornar a avaliação mais objetiva. 

Desse modo, conhecer detalhadamente cada uma das cinco competências  proporciona aos 

alunos a visão de como ele será avaliado e como os desvios podem ser corrigidos, conforme 

se observa na imagem 4. 

Cada uma das cinco competências está dividida em seis níveis de desempenho e, 

conforme o nível, as notas variam de 0 (zero) a 200 (duzentos) pontos. É importante que cada 

aluno saiba exatamente o porquê de ele ter obtido determinada nota em cada uma delas. Por 

exemplo, a Competência 1 diz respeito ao domínio da modalidade escrita formal da língua 

portuguesa e de escolha de registro, e somente textos que tiverem desvios de convenção de 

escrita considerados como excepcionalidade é que alcançarão os 200 pontos máximos nessa 

competência. Nas oficinas, com as próprias produções textuais dos alunos, eles, juntamente 

com a professora, analisam quais foram os seus desvios e por que sua nota condiz com os 

erros apontados pela correção da docente. 

Entre todas as competências que servem de base para a correção das provas de 

redação do Enem, aquela que toma boa parte do tempo das aulas das oficinas textuais é, sem 

dúvida, a 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. Para um adolescente de 16, 17 anos, é ainda um pouco 

difícil relacionar todos os conteúdos aprendidos durante a vida escolar com uma proposta de 

texto dissertativo-argumentativo (argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é 

dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la). O aluno, então,  precisa 

construir, a um só tempo, uma redação coerente e repleta de informações que demostrem 

todos os ensinamentos obtidos em sua vida escolar. Dessa forma, nas oficinas, discutem-se 

temas que serão posteriormente escritos (nas aulas da matriz curricular). As propostas 

discutidas sempre se baseiam nos eixos temáticos propostos pelo  Inep. Nos últimos anos, 

observou-se que tanto a primeira, quanto a segunda aplicação do Enem têm temas 

relacionados ao eixo social (2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira, 2017:  Desafios para Formação Educacional de Surdos, por exemplo) e, assim 

sendo, a discussão desse eixo temático está presente em muitas aulas. Para o estudo dos eixos, 

os alunos são conduzidos a buscarem em sua memória tudo o que foi aprendido por eles 

nesses anos de estudo e que podem se relacionar aos temas: contextualização histórica, 

períodos literários, filósofos e sociólogos que estudaram determinados assuntos e como 

relacioná-los a possíveis temas. Além disso,  argumentos pertinentes e que fujam do senso-

comum também são discutidos a fim de que os alunos desenvolvam seu senso crítico.  

A Competência 5 é uma das mais temidas pelos alunos, visto que é exigida somente 

pelo Enem. Nesta competência, é solicitado ao aluno a elaboração de proposta de intervenção 

para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Para obter a nota máxima nesse 

quesito, é preciso elaborar muito bem proposta de intervenção, de forma detalhada, 

relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Observou-se que egressos 

perdiam, em média, 40 pontos pelo fato de não haver detalhamento da proposta de 

intervenção. Pensando nisso, desde o ano passado, essa competência passou a ter maior 

atenção. Nas oficinas, foram debatidos quais os possíveis agentes, as ações a eles pertinentes, 

os objetivos / efeitos das ações, além do público a ser atingido em cada uma das propostas. 

Percebeu-se que um ano de trabalho já rendeu frutos, pois um bom número de alunos já 

alcançou 200 pontos nessa competência no ano de 2017. 

Depois de os alunos dominarem completamente a matriz de correção do Enem, 

outras universidades que geralmente são buscadas por nossos discentes também são 

trabalhadas como, por exemplo, Universidade de Caxias do Sul e Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Da mesma forma que ocorre com o Exame Nacional, cada uma das 

instituições tem suas matrizes exaustivamente estudadas com o intuito de que o educando 

saiba exatamente o que a banca espera dele. 



Com o domínio de todo o processo da escrita, os alunos, com o avançar das oficinas, 

sentem-se muito mais seguros em relação aos temas abordados. Ademais, o tempo médio para 

escrita foi diminuído em ambas as turmas. 

Além do estudo das matrizes de correção, outro fator contribuinte para o excelente 

desempenho dos alunos do Colégio Regina Coeli é o atendimento personalizado dado a cada 

aluno. Tanto no 2º, quanto no 3º ano, uma parte tempo da oficina de produção textual é 

dedicada à análise das redações produzidas nas aulas da matriz curricular. Durante 

aproximadamente 15 minutos, professora e aluno discutem acerca de todos os desvios 

cometidos nas produções textuais corrigidas e devolvidas anteriormente, além de, juntos, 

analisarem outras formas de expressão para que os o texto fique mais coerente e coeso. Esse 

atendimento possibilita ao educando maior compreensão daquilo que realmente merece 

atenção e que fará diferença na nota final da produção textual. Desde que o processo de 

plantão individual foi implantado, a nota das redações do Enem aumentou de 708,18 para 

777,78. Dessa forma, fica claro que não só a discussão de eixos e temas, mas também um 

atendimento personalizado contribuem de forma decisiva para a melhora do processo ensino-

aprendizagem. 

O ano de 2014 foi um marco para o Exame Nacional do Ensino Médio. Naquele ano, 

 6.193.565 candidatos prestaram a prova, mas apenas 250 alunos em todo o país alcançaram a 

nota  máxima, 35 mil alunos obtiveram notas entre 901 e 999 e cerca de 530.000 (8,5% dos 

participantes) zeraram a prova de redação. Evidenciou-se, naquele instante, que a escrita dos 

alunos brasileiros precisava ser aperfeiçoada. A aluna do Regina Coeli, Taiane Cechin, 

alcançou a nota máxima e muitos outros alunos tiveram médias acima de 900. Para o Colégio 

ficou evidente que os frutos das oficinas começavam a ser colhidos. 

 

Resultados 

Desde 2009, quando a disciplina de Redação passou a fazer parte da matriz 

curricular, as médias obtidas pelos alunos do Colégio Regina Coeli apresentaram significativa 

melhora. 

Para efeitos de comparação, o gráfico 1 exemplifica as médias dos últimos quatro 

anos (2014 a 2017). 

O destaque que se pretende dar a esses números diz respeito à evolução entre os anos 

de 2016 e 2007. Acredita-se que esses quase 70 pontos a mais no último ano em relação ao 

anterior dizem respeito, sobretudo, à implementação dos plantões individuais. 

Além do gráfico que mostra o avanço em um curto período de tempo, saber de  

alunos e de ex-alunos o que pensam acerca das oficinas e como elas influenciaram em suas 



notas também demonstra a efetividade das atividades propostas.  Os depoimentos a seguir 

relatam o quanto as oficinas de redação e os plantões individuais contribuíram decisivamente 

para o avanço na escrita. 

O primeiro depoimento é da ex-aluna Rafaela Pellicioli, egressa do ano de 2016. Sua 

nota no Enem daquele ano foi 980 (houve perda de 20 pontos na Competência 1) 

“As oficinas de redação sempre me ajudaram a não só refletir sobre os temas 

trazidos para o debate pela professora, mas também a utilizar tais temas 

juntamente com as percepções que tínhamos sobre os assuntos para outras 

redações do Enem e de vestibulares. Em grupo, muitas ideias e formas de 

pensar sobre um determinado assunto surgiam para a roda, o que sempre 

ampliou minha visão e melhorou meus argumentos. A escrita, como a 

matemática, é um eterno exercício de lógica que exige treino, não basta 

apenas sabermos o que queremos dizer se não soubermos colocar de maneira 

organizada no papel. As oficinas, mais do que nas aulas curriculares, 

ajudaram-me e até hoje me ajudam a expor minhas ideias de maneira 

estruturada e confiante.” 

 

Apresentamos, também, o relato de uma egressa do ano de 2017. A discente perdeu 

40 pontos na Competência 5. 

 “Chamo-me Bruna Berton, hoje possuo 17 anos. Formei-me ano passado no 

Ensino Médio, no Colégio Regina Coeli de Veranópolis, tendo sido aluna da 

professora Cristiane Zanette. Devo muito das minhas ótimas notas obtidas 

nas redações dos vestibulares a ela.  

Durante o horário normal de aula, possuíamos apenas dois períodos 

destinados à redação, o que era muito pouco, afinal, é uma das provas mais 

exigidas nos exames vestibulares. Percebendo isso,  oram criadas as “o icinas 

de redação” que, com certeza,  oram  undamentais para nosso melhor 

entendimento acerca dos textos dissertativo-argumentativos. Nossas aulas 
ocorriam a cada quinze dias, já que a turma foi dividida em dois grupos a fim 

de que o atendimento pudesse ser melhor realizado. Ao final, existia o 

“plantão”, ou seja, éramos chamados pela pro essora, individualmente, para 

que ela pudesse apontar os erros de nossas redações – que tinham sido 

produzidas na semana anterior - e sugerir melhorias.  

As oficinas eram legais, produtivas ,descontraídas e possibilitaram um 

aprendizado muito melhor. Analisávamos redações nota 1000 do Enem para 

percebermos que não era um “bicho de sete cabeças” e que pod amos  azer 

também. Estudávamos citações de renomados autores que pudessem 

comprovar nossos argumentos. Trocávamos ideias sobre tópicos que 

poderiam ser tema de alguma universidade. E, sem dúvida, escrevíamos. Ao 
realizar o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, neste 

ano e, ao me deparar com o texto da Martha Medeiros que falava sobre o 

Brasil, consegui escrever minha redação baseada em duas outras que eu havia 

produzido durante as oficinas, realizando todas as melhorias sugeridas pela 

profe Cris, o que resultou em uma ótima nota e, felizmente, na aprovação.  

Sem dúvida, as oficinas foram fundamentais para a nossa turma. Obtivemos 

notas maravilhosas, tanto no Enem como nos vestibulares prestados. Todo o 

esforço valeu, sim, muito a pena.” 

 

Outro testemunho importante vem do egresso do ano de 2017, Lucas Zacarias. Sua 

nota total foi de 980, havendo desconto de 20 pontos na Competência 1. 

“O processo de aprendizagem resultante das aulas de oficinas de redação com 
a professora Cristiane Zanette foi, sem dúvida, de muita valia não apenas 

para aprimorar meu repertório sociocultural, mas também aperfeiçoar e 

corrigir eventuais erros e dúvidas oriundos da elaboração de qualquer 



dissertação. Por meio do atendimento individual, a professora elencava, de 

forma minuciosa, quais os pontos positivos e negativos que cada produção 

textual apresentava além de sugerir possíveis mudanças para frases, ideias e 

termos mal colocados no escrito. Usufruindo dos recursos tecnológicos e da 

interação professor-aluno, Cris sugeria frases-chaves e ideias relacionadas a 

cada eixo temático possibilitando, dessa forma, adquirir segurança na escrita 

das minhas produções. Além disso, saber as competências cobradas pelo 

exame é de fundamental necessidade para redigir uma redação excelente e, 

diante dessa ideia, as oficinas de redação trabalharam muito bem esse aspecto 
possibilitando-me compreender a importância das cinco competências 

exigidas pelo Enem. Por fim, concluo que as oficinas de redação 

administradas pela professora Cris, foram de fundamental relevância para a 

obtenção do meu resultado, por isso agradeço muito por ter desfrutado dessa 

oportunidade e obtido diversos aprendizados ao longo dos anos escolares.” 

 

Na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Colégio Regina Coeli 

obteve a oitava melhor média do estado do Rio Grande do Sul. O ranking  de notas no último 

exame publicados on-line pelo jornal Folha de São Paulo atestam que a instituição está entre 

as melhores colocadas na prova de redação. A imagem 5 atesta esse resultado.  

A título de comparação, apresentamos a imagem 6 em que outra escola particular da 

região metropolitana de Porto Alegre obteve o 9° melhor resultado no estado. Destaca-se que 

sua média nas provas objetivas é superior (646,05), porém, na prova de redação, estamos uma 

posição à sua frente. 

 

Considerações finais 

Ao findar de quase 10 anos de uma prática educativa inovadora, percebe-se que esse 

trabalho precisa ser continuado não apenas pela obtenção e destaque na média nacional das 

redações do Enem, mas também pela confiança obtida pelos educandos tanto na escrita de 

textos, quanto em ampliação de conhecimento de mundo.  

Observou-se, ainda, que os alunos, depois de algum tempo, começam a fazer suas 

próprias relações interdisciplinares ao serem expostos a um novo conteúdo. Esse processo 

também é levado à graduação, momento da vida estudantil em que tais relações são 

imprescindíveis para a formação de profissionais capacitados a atender as atuais e futuras 

exigências e anseios da população. 

Espera-se que essa prática seja compartilhada com outras instituições com o intuito 

de que seus alunos também possam beneficiar-se de uma aprendizagem significativa e 

duradoura.  
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ANEXOS 

Imagem 1, 2 e 3. – Arquivo pessoal 
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Imagem 4 – Extraída do Manual de redação do enem 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Evolução de médias  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 – Extraída do Jornal Folha de São Paulo. 

 

 

682,5 

713,5 

708,18 

777,78 

620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 

2014 

2015 

2016 

2017 

Evolução das médias do Enem - 2014 / 2017 

Coluna2 Coluna1 Série 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 – Extraída do Jornal Folha de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


